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Хоризонтални въпроси  
 
Директива 96/48/EC (Приложение VII) относно взаимодействието и  
оперативността на транс-европейската железопътна система за 
високоскоростни влакове 
 
Основните критерии, посочени в Анекс VII на Директива 96/48/EC са:  
- Директорът и персоналът на нотифициращия орган да не участват при 
проектирането, производството, строежа, маркетинга или поддръжката на 
компонентите за взаимодействие и оперативност, нито при тяхната експлоатация; 
- Нотифициращият орган да разполага с персонал и да притежава 
необходимите средства за извършване на техническите и административни задачи, 
свързани с изпълнението на проверките, както и с необходимото оборудване за 
проверки при изключителни обстоятелства;   
- Персоналът да има много добра техническа и професионална подготовка, 
да има достатъчни познания за предписанията относно необходимите проверки и 
контрол, както и достатъчна практика за извършване на тези проверки.  
- Независимостта на персонала, натоварен с контрола и проверката да е 
гарантирана.  
- Възнаграждението на служителите да не зависи от броя на извършваните 
проверки, нито от резултатите от тези проверки. 
- Ръководството и персонала на нотифициращия орган е задължен да спазва 
фирмените тайни.  
 
Научно-изследователският и технологичен институт по железопътен транспорт 
(НИТИЖТ) – ЕООД, София е приватизиран от 24.04.2002 г. и поради това не е 
обвързан финансово с поделенията на Министерството на транспорта и 
съобщенията. Институтът кандидатства  пред МТС за определянето му като 
“нотифициращ орган”. В момента МТС разглежда неговата кандидатура. Институтът 
отговаря на изискванията на Приложение 7 към Директива 96/48.  
 
Във връзка с транспонирането на Директива 96/48 от 23 юли 1996 г. относно 
взаимодействието и оперативността на транс-европейската железопътна система за 
високоскоростни влакове и Директива 2001/16 за оперативната съвместимост на 
транс-европейската конвенционална железопътна система предстои приемането на 
Наредба за проектирането и строителството на железопътни линии, железопътни 
гари и други обекти и съоръжения от железопътната инфраструктура, както и на 
железопътните прелези на министъра на регионалното развитие и благоустройството 
и на министъра на транспорта и съобщенията, в съответствие с чл. 30 (1) на Закона 
за железопътния транспорт, която ще влезе в сила през м. юни 2003 г.  
Ще бъде разработена и Наредба за технологичната съвместимост с Транс-
европейската железопътна система на основание чл.5 ал.2 от Закона за 
железопътния транспорт, която ще влезе в сила през м.юни 2003 г. С нея ще бъдат 



 

 

определени съществените изисквания към подвижния състав, контрола, оперирането 
и управлението на трафика и др. подсистеми на високоскоростната и конвенционална 
железопътни системи.  
 
Решения на Европейския съвет от Гьотеборг 
 
Във връзка с решенията на Европейския съвет от Гьотеборг българската страна би 
искала да направи кратко изложение на постигнатото до този момент: 
 
1. С оглед засилване конкурентноспособността на железопътния и водния транспорт 
и превръщането им в по-привлекателни алтернативи  от  автомобилните превози на 
пътници и товари, българската страна предприе следните мерки: 
• В областта на железопътния транспорт: бе прието и се прилага ново 
законодателство, хармонизирано с достиженията на правото на ЕС (Закона за 
железопътния транспорт и съответните наредби към него), в процес на 
осъществяване е преструктуриране на железопътния сектор, извършва се изграждане 
и модернизация на инфраструктурата, стартираха следните основни проекти със 
съседните страни за транс-гранични улеснения, разположени по Пан-европейските 
транспортни коридори: изграждане на втори мост над р.Дунав между България и 
Румъния в района на Видин- Калафат; Реконструкция, модернизация и 
електрификация на транс-граничната железопътна линия Дупница-Кулата-Гърция; 
реконструкция и електрификация на транс-граничната железопътна линия Пловдив-
Свиленград-гръцко/турска граница за скорост от 160 (200) км/ч; бяха пуснати в 
експлоатация специализирани вагони за трудно подвижни хора; В момента МТС, НК 
“ЖИ” и БДЖ ЕАД разработват петгодишни Бизнес -планове и План за действие за 
повишаване конкурентноспособността на железопътния транспорт. Основен акцент в 
двата документа е поставен върху финансовото стабилизиране на железниците. 
Двата документа ще бъдат готови до края на 2002 г. Във връзка с изпълнението на 
Закон за железопътния транспорт и извършените структурни промени в железниците 
(създаване на Национална компания “Железопътна инфраструктура” и “БДЖ”-ЕАД), 
се изпълнява заповед и заложения в нея график за провеждане на редовни 
проверовъчни изпити на персонала в железниците. 
• в областта на водния транспорт – в процес на разработване е нова стратегия за 
развитието на сектора; бе разработено и прието ново законодателство, въвеждащо 
изискванията на европейските норми; развива се необходимата инфраструктура – 
пристанищата се модернизират като отделни транспортни единици и като елементи 
от Пан-европейските транспортни коридори VІІ и VІІІ, полагат се значителни усилия за 
възстановяването на нормалното функциониране на транспорта по вътрешни водни 
пътища след твърде дългия период на блокиране на корабоплаването по р. Дунав.  
• Въвеждане на пътни такси в областта на автомобилния транспорт с цел по-
пълна  интернализация на външните разходи.  
2. Насърчаване развитието на комбинирания транспорт – Проектът на Наредба 
за комбиниран транспорт бе предоставен на ЕС за коментар; Наредбата ще бъде 
приета до края на 2002 г.; предвижда се изграждането на интермодални терминали по 
Пан-европейските транспортни коридори; в рамките на проекта на GTZ “Съдействие 
при хармонизирането на транспортното законодателство ”, стартира и проекта “Мерки 
за стимулиране на комбинирания транспорт в условията на валутен борд”.  
3. Развитие на екологично чист транспорт: 
- внедряване на високотехнологични изисквания с оглед обновяване на 
автомобилния парк; 
- електрифициране на железопътните линии. 
4. Укрепване на административния капацитет на съответните административни 
структури, прилагащи достиженията на правото на ЕС за всички видове транспорт, 



 

 

редовно обучение на персонала и повишаване на неговата квалификация; 
5. Не на последно място, българската страна предвижда активно участие в 
предстоящата 6-та Рамкова програма за проучване и развитие от началото на 2003 г., 
която отделя особено място на транспорта, енергетиката и околната среда.  
 
  България насочва усилията си в областта на планирането, административния 
капацитет, инвестициите и т.н., за да отговори на изискванията на настоящата 
политика на ЕС в сектор “Транспорт” и създава условия за незабавното й внедряване 
в своята национална политика с оглед хармонизиране на законодателството, 
изграждане на инфраструктурата и укрепване на административния капацитет в 
периода преди присъединяване.   
 
Сухоземен транспорт  
 
Автомобилен транспорт  
 
Достъп до пазара 
 
Българската страна изразява своята увереност, че от датата на присъединяване на Р 
България към ЕС българските превозвачи ще имат свободен достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на пътници и товари съгласно разпоредбите на 
Регламент 881/92 и Регламент 684/92, изменен с Регламент 11/98. 
 
Каботаж 
  
  
Българската страна оттегля искането си за преходен период за прилагането на 
Регламент № 3118/93/ЕИО (изменен с Регламенти № 792/94 и № 3315/94) за 
каботажните превози на товари.  
 
 Българската страна потвърждава оттеглянето на преходния период по 
отношение на извършването на каботаж при превоза на пътници (пълно прилагане на 
Регламент № 12/98/ЕИО). 
 
 
Директива 99/37 за регистрационните документи на моторните превозни 
средства 

Българската страна разработи и утвърди модел на регистрационен документ, 
състоящ се от две части, който напълно съответства на изискванията на Директива 
99/37 и включва всички изброени в Анексите кодове, включително и 
препоръчителните. И за двете части на документа са осигурени предвидените в 
Директивата защити против фалшифициране, както и други защити за хартията и 
печата. Новият модел на регистрационен документ ще бъде въведен чрез Наредба 1-
45 на министъра на вътрешните работи за регистрацията и отчета на моторните 
превозни средства и ремаркета, теглени от тях най-късно до 30.09.2002г. Това ще 
позволи прилагането на Директива 99/62 и в частност изчисляването на данъка върху 
превозното средство и на таксата за ползване на пътната инфраструктура, като се 
отчита броя на осите, вида на окачването и екологичната категория на автомобилите. 
(Приложение 1-модел на регистрационен документ).  



 

 

Освобождаване на пътните превозни средства, регистрирани в Република 
Ирландия и Велико Херцогство Люксембург от заплащане на 
входна/транзитна такса 

Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за 
освобождаване на пътните превозни средства, регистрирани в Република Ирландия и 
Велико Херцогство Люксембург от заплащане на входна/транзитна такса за 
територията на Р. България е дадена в Приложение 2  

Директива 1999/62 за заплащането на такси от товарните автомобили за 
ползване на пътната инфраструктура 
Във връзка с въвеждането на винетна система за събиране на такси за ползване на 
пътна инфраструктура в България от български и чуждестранни /ЕС/ превозвачи от 
01. 01. 2004 г. бе разработен проект за изменение на Закона за пътищата. Тези 
изменения създават законовата база за по-нататъшно хармонизиране с acquis чрез 
приемане на вторични законодателни актове. Проектът на закон е одобрен с Решение 
на Министерски съвет № 538/ 14. 08. 2002 г. Законът предвижда размерът на таксите 
за български и чуждестранни превозни средства да бъде изравнен от 01. 01. 2007 г. 
Прилагаме Проекта за изменение към Закона за пътищата  по отношение 
въвеждането на винетната система. (Приложение 2.а). 
 
Документа, представен от Българската страна през април 2002 г. (CONF-BG 14/02 – 
стр. 7 – 10), съдържа сравнителна таблица за минималните нива на пътния данък, 
събиран в момента от превозни средства с българска регистрация  и минималните 
нива на данъците в Приложение 1 на Директива 1999/62. 
 

Директива  96/53/EC относно максимално допустимите размери и маса  на пътните 
превозни средства  
 
България потвърждава приемането и въвеждането в своето законодателство 
(Наредба № 11/03. 07. 2001 г. на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството /МРРБ/ за движение на извънгабаритни и тежки превозни 
средства) на разпоредбите на Директива 96/53/ЕС за цялата национална пътна 
мрежа, с изключение на разпоредбите за максимално допустимо осово натоварване в 
съответствие с Анекс I, Точка 3 на посочената Директива. Тези максимално 
допустими осови натоварвания се прилагат за обновената част от националната 
пътна мрежа  (Анекс № 1 към Член 7, Параграф 1 на посочената по-горе Наредба № 
11), в пълно съответствие с Анекс 5 към Споразумението между Европейската 
общност и Република България за условията за превоз на стоки по шосе и 
стимулиране на комбинирания транспорт, в сила от 01. 05. 2001 г.   
В момента движението по необновената част от националната пътна мрежа е в 
съответствие с максимално допустимото осово натоварване според българските 
стандарти за тази част от пътната мрежа. То е малко по-ниско от предписаното в 
точка 3, Анекс I на Директива 96/53. 
 
Стойностите на допустимите максимални норми за осово натоварване на превозни 
средства, които се движат по пътищата, отворени за обществено ползване и не са 
споменати в Анекс I (Анекс I включва рехабилитираните пътища) на Наредба 11, са 
преходни и съответно ще бъдат изменени съгласно таблицата по-долу.   
 
Наредба № 11 на английски език е дадена в Приложение 3. 
 
Измененията в Наредба № 11/03. 07. 2001 г. на Министерство на регионалното 



 

 

развитие  и благоустройството /МРРБ/ за движение на извънгабаритни или тежки 
превозни средства във връзка с предварителните препоръки на ЕС по отношение на 
гореспоменатата Наредба  ще бъдат направени своевременно.  
 
България поема ангажимент периодично да актуализира списъка на 
рехабилитираните пътища, по които е разрешен достъп на превозни средства в 
съответствие с Директива 96/53/ЕС. Магистралите, Е-пътищата и пътищата от ТИНА 
мрежата и Транзитното споразумение, представляващи главните транзитни 
маршрути,  и в най-висока степен обслужващи международния трафик. (Навсякъде в 
текста където се говори за ТИНА мрежата българската страна има предвид Транс-
европейските мрежи-транспорт – TEN-T, когато те бъдат одобрени за България). 
Всяка година МРРБ издава свой Годишен отчет, на базата на който ще се извършва 
периодично изменение на Наредба 11, Анекс І.    
 
 
Анализът направен от Изпълнителна Агенция “Пътища”  потвърждава, че до края на 
2006 г. основната част от националната пътна мрежа, включително всички Е-пътища и 
маршрути от ТИНА мрежата и Транзитното споразумение, поемащи международен 
трафик, натоварените гранични връзки и пътища от регионално значение могат да 
бъдат обновени с оглед привеждането им в съответствие с европейските стандарти 
по отношение на носимоспособност, безопасност на движението и комфорт. 
 
По време на предприсъединителния период допълнителните такси, налагани при 
превишаване на допустимите норми за осово натоварване, постепенно ще бъдат 
изравнени за български и чуждестранни превозни средства. В момента тези такси не 
се различават по структура, а само по размер. Нивата на таксите, събирани от 
чуждестранни превозни средства ще бъдат намалени значително, докато нивата на 
таксите, събирани от български превозни средства ще бъдат увеличени. Нивата на 
таксите ще бъдат съобразени с тези в другите страни- кандидатки (виж диаграмата 
по-долу). От 01. 01. 2007 г. всички такси ще бъдат събирани без дискриминация по 
отношение на националност на превозвача или дестинация на превозното средство.  
 
Съгласно действащото българско законодателство се прилага диференциран подход 
по отношение на превозните средства с въздушно окачване и тези без въздушно 
окачване, като се разрешат по-високи допустими стойности на натоварване за 
превозни средства с въздушно окачване. Превозните средства оборудвани с 
въздушно окачване заплащат по-ниски такси в сравнение с превозни средства без 
въздушно окачване. 
 
В съответствие с Член 7, параграф 1, точка 5 (Наредба № 11) максимално 
допустимото натоварване на двойна ос е 18 тона и 19 тона ако превозното средство е 
оборудвано с въздушно окачване. Тази разлика от 1 тон позволява намаление на 
таксите начислявани на превозни средства с въздушно окачване до 67% в зависимост 
от теглото на товара. При присъединяването, всички такси събирани в България няма 
да позволяват пряка или косвена дискриминация по отношение националност на 
превозвача и/или произход-местоназначение на превозното средство. 
 
От датата на присъединяването на България към ЕС движението на превозни 
средства, регистрирани в ЕС и България, с въздушно окачване, отговарящи на 
изискванията на Директива 96/53/ЕС, включително т. 3 от Анекс І на Директива 
96/53/ЕС, ще бъде разрешено  по цялата национална пътна мрежа без да се 
заплащат допълнителни такси. Превозните средства без въздушно окачване ще 
заплащат такси за претоварване по необновената пътна мрежа извън ТИНА и 



 

 

Транзитното споразумение.    
 
 Използването на необновената част от второстепенната пътна мрежа за 
товарене и разтоварване ще бъде разрешено по време на целия преходен период, 
там където има техническа възможност, като ще се прилагат съответните изисквания 
за необновена пътна мрежа.  
 
Приложението на нормите за максимално допустимо осово натоварване (т. 3 на Анекс 
І на Директива 96/53) е илюстрирано в следната таблица:   
 

Валидност/приложение на т. 3 от Анекс І на  
Директива 96/53/ЕС 

Пътна 
мрежа  

ППС 
според 
вида на 

окачванет
о  

Към 
момента   

До 31. 12. 2006 След 01. 01 
2007 

След  01. 
01 2014 

С 

въздушно 

окачване  

В сила  В сила  

  

В сила В сила  
 
 

Обновен
а/TИНА+ 
Анекс 5/ Без 

въздушно 

окачване 

В сила В сила В сила В сила 

С 

въздушно 

окачване  

Не е в сила. 
Прилагат се 
българските 
норми.  
 

Не е в сила. 
Прилагат се 
българските 
норми.  
 

В сила  В сила 

 

 
 
 

Необно-
вена 

/извън 
TИНА и 
Анекс 5/ 

Без 

въздушно 

окачване 

Не е в сила.  
Прилагат се 
българските 
норми.  

Не е в сила. 
Прилагат се 
българските 
норми.  
 

Не е в сила.   
Прилагат се 
българските 
норми.  

В сила 

 
 При превишаване на допустимите норми за осово натоварване по горната 
таблица, такси за претоварване ще се събират от всички ППС – български и чужди, 
като нивата на тези такси ще бъдат в съответствие с посочената по-долу диаграма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Като се има предвид, че над 90% от международния трафик преминава по пътищата 
от Транзитното споразумение и ТИНА мрежата и около 90% от автомобилите са с 
въздушно окачване, то следователно много малка част от пътните превозни средства 
ще заплащат допълнителни  такси по нерехабилитираните пътища.  
Това ще даде възможност за преминаване без заплащане на такси за претоварване 
по  значителна част от основната пътна мрежа преди нейното цялостно обновяване. 
С оглед осигуряване безопасността на някои пътища и мостове, могат да бъдат 
въведени ограничения за теглото и/или габаритите за всички превозни средства, 
независимо от страната, в която са регистрирани. 
 
Прилаганата в момента система за изчисляване на таксите е електронна и напълно 
автоматизирана и не създава излишни административни затруднения и забавяне за 
ползвателя. Заплащането на таксите не води до системна проверка на осовото 
натоварване на границата. Проверки се извършват само в случай на предположение 
за превишаване на допустимите норми. Те се провеждат по недискриминационен 
начин и се прилагат и към превозни средства, регистрирани в България. Различия 
съществуват само в тарифните ставки. Понастоящем е осигурена прозрачност на 
събираните такси. Всички тарифи и допустими норми се публикуват в Държавен 
вестник. Ще бъде разработена и методика за предварително заплащане на тези 
такси. 
 
Българската страна е въвела изискванията на Директива 96/53/ЕС по отношение на 
максимално допустимите тегла и габарити на ППС и заявява своята готовност да 
приеме без преходен период максималнодопустимите тегла и габарити на превозните 

ЧУЖДИ 

Нива съобразени с 
другите страни 
кандидат-членки

БЪЛГАРСКИ 
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средства, участващи в комбинирани превози. 
 
България преразгледа своето искане за осемгодишен преходен период за прилагане 
на разпоредбите за максимално допустимите осови натоварвания  в съответствие с 
Анекс I, Точка 3 на Директивата  и взе решение да намали поискания период на 7 
(седем) години, т.е. до 31 декември 2013 г. 
 
България потвърждава, че искането за преходен период се отнася не само до точка 
3.4 на Анекс I към Директива 96/53/ЕС, а до цялата точка 3 на този Анекс. 
 
Българската страна счита, че преходният период следва да бъде за т. 3 от Анекс І на 
Директива 96/53/ЕС, която касае изцяло осовото натоварване, докато т. 3.4. се отнася 
само до натоварване на единична задвижваща ос. В тази връзка в таблица по-долу са 
посочени сега действащите норми за осово натоварване по пътищата от 
необновената пътна мрежа /Тарифа № 14 на Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството/, сравнени със стойностите от т. 3, включително и с т. 3.4. от 
Директива 96/53/ЕС. 
Сравнението показва, че ако по т. 3.4. от Директивата българските допустими норми 
за осово натоварване са с 1,5 т. по-ниски от европейските, то в т. 3.2. и т. 3.5. от 
Директивата европейските норми надвишават с до 3 т. българските.  
Считаме, че безпрепятственото движение по цялата републиканска пътна мрежа на 
автомобили с осови натоварвания до 3 тона по-високи от носещата способност на 
пътните настилки, ще доведе до износване и разрушаване на необновената част от 
пътната мрежа. 
 
 

 Допустимо натоварване на ос 
 Тарифа № 14 Директива 

96/53/ЕС 
Разлика 

Единична ос, 
незадвижваща 

10 т. /чл. 5, ал. 
1, т. 1/ 

10 т. /т.3.1./ 0 

Двойна ос на 
ремаркета и 
полуремаркета 

   

Разстояние < 1,3 
м. 

6,5х2=13 т. /чл. 
5, ал. 1, т.2/ 

16 т. /т.3.2./ 3 т. 

Разстояние 1,3 – 
1,4 м. 

8х2=16 т. /чл. 5, 
ал. 1, т.2/ 

18 т. /т.3.2./ 2 т. 

Разстояние 1,4 – 
1,8 м. 

9х2=18 т. /чл. 5, 
ал. 1, т.2/ 

18 т. /т.3.2./ 0 т. 

Разстояние 1,8 – 
2,4 м. 

9х2=18 т. /чл. 5, 
ал. 1, т.2/ 

20 т. /т.3.2./ 2 т. 

Тройна ос на 
ремаркета и 
полуремаркета 

   

Разстояние < 1,3 
м. 

6,5х3=19,5 т. 
/чл. 5, ал. 1, т.2/ 

21 т. /т.3.3./ 1,5 т. 

Разстояние 1,3 – 
1,4 м. 

8х3=24 т. /чл. 5, 
ал. 1, т.2/ 

24 т. /т.3.3./ 0 т. 

Единична ос, 
задвижваща 

10 т. /чл. 5, ал. 
1, т. 1/ 

11,5 т. /т. 3.4./ 1,5 т. 

Двойна ос на    



 

 

МПС 
Разстояние < 1,3 
м. 

6,5х2=13 т. /чл. 
5, ал. 1, т.2/ 

16 т. /т.3.5./ 3 т. 

Разстояние 1,3 – 
1,4 м. 

8х2=16 т. /чл. 5, 
ал. 1, т.2/ 

18 т. /т.3.5./ 2 т. 

Разстояние 1,4 – 
1,8 м. 

9х2=18 т. /чл. 5, 
ал. 1, т.2/ 

19 т. /т.3.5./ 1 т. 

  

 
От 01 януари 2014 г. всички норми, заложени в Директива 96/53/ЕС, ще бъдат в сила 
за цялата национална пътна мрежа, включително и за необновените участъци от нея. 
В преходния период се предвижда реконструкция и на някои пътища от по-нисък клас 
с регионално значение, което ще създаде по-добри условия за движение и ще 
привлече международен трафик. Тези пътища се намират предимно в райони, 
характеризиращи се с тежки теренни условия. Необходимата реконструкция на пътя е 
с по-широк обхват и се отнася до някои основни технически параметри на пътя. За 
привеждането на тези пътища към европейските стандарти ще бъдат необходими 
значителни инвестиции, съизмерими с разходите за ново строителство. 
 
В приложение е дадена подробна обосновка на заявения от българската страна 
преходен период по отношение на Анекс I, точка 3 на Директива 96/53. (Приложение 
4)    
 
  
 Укрепване на административния капацитет  
 
Изпълнителна Агенция “Автомобилна администрация” (вкл. Държавната автомобилна 
инспекция-ДАИ и нейните 27 регионални отдели) разполага с персонал от 523 
служители. Съгласно новоприетият Устройствен правилник на Автомобилна 
администрация (в сила от 15.04.2002г.) персоналът на агенцията е увеличен с 180 
служители, значителна част от които са ангажирани в извършването на проверки в 
предприятията. Българската страна счита, че това увеличение на персонала ще бъде 
достатъчно за ефективното изпълнение на функциите, свързани с прилагането на 
европейското законодателство от ИА “Автомобилна администрация”. 
В момента 210 служители от общия брой на персонала на ИА “Автомобилна 
администрация”  са ангажирани в областта на контрола и 138 в административното 
обслужване.  Тези служители са разпределени в 27 регионални отдели  в зависимост 
от размера на съответния регион (Приложение 5 -  карта на регионалните отдели на 
ДАИ). 
 По настоящем се извършва обучение на служителите, които са ангажирани с 
контролни дейности. До края на 2002г. ще се проведат 8 модула, като се предвижда 
обучението на 27 служителя във всеки модул. Образователните модулите се 
организират от ИА “Автомобилна администрация” и ще се проведат в периода 
21.10.2002 – 31.12.2002. Целта на обучението е да се разширят познанията за начина 
на извършване на проверките. В програмата за обучение са включени теми относно 
контрола върху работното време и времето за почивка в предприятията и на пътя, 
превоза на опасни товари и измененията в българското законодателство, свързани с 
въвеждането на Директива 95/50/EC, Директива 88/599/EEC и Решение 93/173/EEC.            
 
Основните теми, които ще бъдат усвоявани в образователните модули, са както 
следва: 
 теми, представяни от външни лектори 



 

 

1. Използване  на контролните уреди за регистриране на данни за движението на 
автомобилите и работата на екипажите /тахографи/ 
 
- нормативна уредба: AETR, закон за автомобилните превози, проект на наредба 
за тахографите; 
- одобряване на типа; 
- видове пломби и табели; 
- монтаж, контролни изпитвания и проверки на тахографите; 
- изисквания към водачите и превозвачите при използване на тахографите; 
- регистрационни листове, изисквания и употреба. Задължителни записи; 
- разчитане на тахографски листове; 
- процедури при случаи на повреда на тахографа; 
- случаи на неоторизирана намеса в работата на тахографа; 
- време за управление. Прекъсвания. Почивки. 
 
теми, представяни от вътрешни лектори 
2. Указания за организация на контролната дейност 
- контрол на пътя; 
- контрол в транспортните дружества; 
- контрол в пунктовете за годишни технически прегледи и учебните форми; 
- попълване на контролен лист и справки за извършените проверки. 
 
3. Проблеми на административно-наказателната дейност 
- етапи на Административно-наказателното производство; 
- реквизити на Акта и Наказателното постановление. 
 
МТС разработи предложение за проект “Усъвършенстване на системата за контрол 
на работното време на екипажите на превозните средства, извършващи автомобилни 
превози” по програма ФАР, предназначен за Държавната автомобилна инспекция към 
ИА “Автомобилна администрация”. 
Проектът има за цел да се постигне ефективно прилагане на Директива 88/599 и 
Регламенти 3820/85 и 3821/85 при превози на територията на Р България. Участници 
в проекта са и: от страна на МВР – Пътна полиция; от страна на МТСП – Инспекция по 
труда и ДАСМ. 
Целите на проекта ще бъдат реализирани чрез: 
- създаване на контролни екипи; 
- симулации на крайпътна проверка; 
- симулации на проверка в предприятието на превозвача. 
 
В момента ИА “Автомобилна администрация” разполага с технически устройства за 
осъществяване на необходимите проверки според сега действащото българско 
законодателство. Въпреки това, ще бъде необходимо по-нататъшно обновяване на 
техническата база, с цел постигане на европейските стандарти. България счита, че 
това обновяване може да бъде реализирано чрез финансиране по линия на програма 
ФАР. 
 
Директива 92/6 относно ограничителите на скоростта за определени 
категории моторни превозни средства и Регламент 3821/85 за записващи 
устройства (тахографи)  
 
Българската страна не счита за необходимо да отправи молба за преходни периоди 
или освобождаване от прилагането на отделни разпоредби на Директива 92/6 относно 
ограничителите на скоростта. Моторните превозни средства, посочени в 



 

 

Допълнителната информация (CONF BG 14/02) попадат под разпоредбите на член 6 и 
член 4 от Директивата. Тези автомобили или са регистрирани преди 1988г., или 
поради своите конструктивни характеристики не могат да превишават ограниченията 
на скоростта, предвидени в чл. 2 и чл. 3 на Директивата.  
Общият брой на автомобилите, които попадат в обсега на член 6 и член 4 от 
Директивата, е 17341 (от които около 1500 в момента не оперират на транспортния 
пазар), което е 43%  от общия брой лицензирани МПС (приблизително 40101) за 
осъществяване на автомобилни превози. 
(В Приложение 6 са посочени техническите спецификации на гореспоменатите 
превозни средства, за справка - “Кратък автомобилен наръчник”, публикуван от 
Министерството на автомобилния транспорт на СССР, 1979г.) Видовете автомобили, 
посочени в Приложение 6, не са били типово одобрявани, поради което българската 
страна не може да представи такъв документ. Предоставеният “Кратък автомобилен 
наръчник” е документът, с който разполагаме.  
 
Последният анализ на броя на лицензираните автомобили показва, че броят на 
моторните превозни средства, за които България бе отправила молба за 
освобождаване от задължението за оборудване с тахографи е намалял значително за 
последните 10 месеца (с около 1500 МПС). Този резултат е вследствие на влезлите в 
сила от 04.02.2002г изменения на Закона за автомобилните превози, с които се 
определят превозните средства, извършващи транспортни операции на територията 
на България, които ще се оборудват с тахографи.   
Горепосочените 1500 превозни средства в момента не оперират на транспортния 
пазар. Всеки отделен превозвач следва да прецени дали да оборудва превозното 
средство с тахограф, или същото да продължава да не оперира на транспортния 
пазар. 
Изискването за оборудване с тахографи на автобусите, осъществяващи транспортни 
операции по линии с дължина над 50 км, на практика освобождава около 5000 МПС 
марка ИКАРУС и ЧАВДАР, използвани предимно за градски транспорт по маршрути, 
които не  надвишават 50 км. 
Предвиждат се изменения в Закона за автомобилните превози, с които ще се 
освободят от задължително монтиране на тахографи около 7000 тежкотоварни 
превозни средства, извършващи технологични превози на разстояние до 50 км 
(например превози  в мини, кариери, горско стопанство). 
Във връзка с гореизложеното, и отчитайки факта, че броя на превозните средства, за 
които България бе отправила молба за освобождаване от задължението за 
монтиране на двете устройства ще продължава да намалява, българската страна не 
счита за необходимо да отправи молба за каквито и да е преходни договорености за 
прилагането на Регламент 3821/85 и Директива 92/6. 
 
До края на м.декември 2002г. ще бъде приета Наредба за задължителна употреба на 
тахографи, включително техническите и функционалните изисквания към тях, с която 
ще се въведе напълно Регламент 3821/85 за записващи устройства за автомобилен 
транспорт. Наредбата ще регламентира задължителното оборудване с тахографи на 
всички превозни средства с българска регистрация, упоменати в чл.89, ал.2 на Закона 
за автомобилните превози, независимо от тяхната възраст и дата на регистрация - 
преди или след влизането в сила на Наредбата. (Приложение 7 - Проект на наредба 
за задължителна употреба на тахографи).  
 
Съгласно чл.89, ал.2 от Закона за автомобилните превози, с тахографи следва да 
бъдат оборудвани:  
1. автобуси за международен превоз на пътници; 
2. автомобили за международен превоз на товари, които самостоятелно или в 



 

 

състав от пътни превозни средства (ППС) имат допустима максимална маса над 3500 
кг; 
3. автобуси за превоз на пътници на територията на Република България с 
повече от 17 места, вкл. мястото на водача, с дължина на извършвания превоз над 50 
км; 
4. автомобили за обществен превоз на товари на територията на Република 
България, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат 
допустима максимална маса над 3500 кг; 
5. автомобили, превозващи опасни товари. 
 
Гореспоменатите превозни средства включват лицензирания автомобилен парк за 
обществен превоз на пътници и товари, и част от парка осъществяващ превоз за 
собствена сметка. Във връзка с гореизложеното, българската страна планира да 
направи съответните изменения в Закона за автомобилните превози, въвеждащи 
изцяло определението за “транспортни операции за собствена сметка” съгласно 
разпоредбите на европейското законодателство. В член 89, ал.2 ще бъде допълнен 
списъкът на моторните превозни средства, подлежащи на оборудване с тахографи, 
включително и тези  извършващи превози за собствена сметка. Измененията на 
Закона ще отразят и изключенията, предвидени в чл.4, и част от тези в чл.13 на 
Регламент 3820/85. Проектът на изменения ще бъде представен на Комисията 
своевременно. 
Определението за обществен превоз е посочено в параграф 1, т.1 на Закона за 
автомобилните превози. Съгласно това определение обществен транспорт е 
транспорт, осъществяван от моторно превозно средство срещу заплащане. 
Определението на превоза за собствена сметка е дадено в § 1, точка 4 от Закона за 
автомобилните превози. Съгласно това определение превоза за собствена сметка е 
превоз на товари и пътници, предназначен единствено за, или произтичащ от 
собствена стопанска дейност, без заплащане, включително и тези, организирани за 
осигуряване превоза на определена категория пътници - работници от и до 
местоработата им, както и на деца и ученици до и от детски градини и училища. 
 С предстоящото изменение на Закона за автомобилните превози, 
определението за превоз за собствена сметка ще бъде съответно допълнено.  
След влизането в сила на измененията на Европейската спогодба за работа на 
екипажите на превозни средства, извършващи международни автомобилни превози - 
AETR, въвеждащи Анекс IA на Регламент 1360/2002/EC, ще бъдат направени и 
съответните изменения в българското законодателство.  
 
 
Директива 96/26, Директива 98/76 - финансова стабилност  
 
Отчитайки позицията на ЕС, българската страна предлага следното изменение на 
графика за поетапното въвеждане на критерия за финансова стабилност за 
българските превозвачи, извършващи вътрешни автомобилни превози : 
 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 31.12. 
2010 

Първи 
автомобил 
Сума в 
ЕВРО 

2700 3600 4500 5850 6750 7650 8550 9000 

Следващ 
автомобил 
Сума в 

1500 2000 2500 3250 3750 4250 4750 5000 



 

 

ЕВРО 

 
Графикът е заложен в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 33 за 
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, който 
ще бъде приет до 30.09.2002 г. 
 
 
Директива 96/26 и Директива 98/76 – професионална компетентност   
 
В момента всички ръководители на транспортни дейности (вътрешни и международни 
превози), лицензирани по Наредби 3  и 33 са преминали успешно изпит за 
професионална компетентност. 
Съгласно последните статически данни 95% от ръководителите на международни 
транспортни фирми за превоз на товари и около 88% за превоз на пътници са 
издържали успешно този изпит. Съответно 55% от ръководителите на транспортни 
фирми за вътрешен транспорт на товари и 61% от ръководителите на фирми за 
вътрешен превоз на пътници са издържали успешно изпита.  
Към настоящия момент са издадени около 5000 сертификата за професионална 
компетентност на ръководители по Наредба 33 и около 14 000 по Наредба 3. 
Изискването за професионална компетентност е заложено в член 7, алинея 2, точка 2 
на Закона за автомобилните превози от 1999 г. По-подробно правилата за въвеждане 
на чл.7 от Закона за автомобилните превози се съдържат в Наредба 3 и Наредба 33. 
Настоящият списък от изпитни теми изисква познания в областта на: гражданското 
право, търговското право, социалното право, финансовото право, бизнес и 
управление в областта на транспорта, достъп до пазара, технически стандарти, 
безопасност на движението.  
Приключи преводът на около 900 въпроса по гореизброените теми, предоставени от 
Академията на Международния Автомобилен Съюз - ИРУ. Създадена е постоянна 
група от експерти, която ще актуализира редовно базата данни с въпросите. 
В процес на разработване са изменения на Наредба 3 за международен автомобилен 
превоз и Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Р.България  по отношение на изпитите за придобиване на професионална 
компетентност и списъка на изпитните теми, съгласно Директива 96/26, изменена с  
Директива 98/76. Измененията на Наредба 3  и Наредба 33 ще бъдат приети до м. 
септември 2002 г.  
 В тази връзка всички ръководители на транспортни фирми ще положат нов изпит 
за професионална компетентност в съответствие с предвидените изменения на 
Наредбите, които напълно въвеждат изискванията на Анекс I на Директива 98/76.  
 
В Приложение 8 е дадена сравнителна таблица на списъка от предмети, по които 
ръководителите на транспортни фирми полагат изпит за професионална 
компетентност, съгласно сега действащите Наредби 3 и 33 и предвижданите 
съответни изменения. Приложението съдържа и съответните тестове на Наредба 3 и 
Наредба 33 по отношение изискванията към изпита за професионална компетентност.  
 
 
Железопътен транспорт  
 
България изразява своята готовност да проведе технически консултации с ЕС във 
връзка с техническите модификации, които трябва да се направят на Анекс I към  
Директива 91/440, изменена с Директива 2001/12, като представи необходимите 



 

 

данни за железопътната инфраструктура и пристанищните комплекси в страната. 
 
Директива 2001/13/EC- изискване за качество 
 
Изискването за качество при издаване на лиценз за извършване на пътнически 
превози не е включено в Закона за железопътния транспорт. Изискването за качество, 
залегнало в Наредба № 42, чл. 7 (3) 3 ще отпадне до края на 2002 г. 
 
 
Директива 2001/14/EC за разпределение на инфраструктурния капацитет и 
инфраструктурните  такси в областта на железопътния транспорт  
 

Общите разходи на НК “Железопътна инфраструктура” са 220 млн. лева, в които се 
включват, освен текущото поддържане, амортизацията и различните други видове 
ремонти. Инфраструктурните такси покриват само маргиналните разходи ( за 
текущото поддържане, без амортизационните разходи) и са в размер максимум до 
150 млн. лева. Поради спада на влаковата работа няма да може да се достигне 
предвидения размер. Средствата за инвестиционни мероприятия са силно 
ограничени. 
 
България поема ангажимент да предоставя редовно информация за разпределянето 
на инфраструктурния капацитет и инфраструктурните такси. На настоящия етап 
таксите за пътническите превози са преференциални. Инфраструктурните такси 
покриват изцяло експлоатационните разходи на компания “Железопътна 
инфраструктура”, с изключение на разходите за амортизация, които възлизат на 150 
млн. лв. (близо 75 млн. евро). 
 
Тези такси са диференцирани за главни и второстепенни линии, за пътнически и 
товарни превози. Таксите са структурирани в следните групи: 
- железен път; 
- контактна мрежа; 
- телекомуникации и средства на автоматиката и телемеханиката; 
- управление на движението на влаковете. 
 
  Положителен резултат от въвеждането на инфраструктурни такси за ползване на 
железопътната инфраструктура е намаляването, както на влаковото, така и на 
изолираното движение на локомотиви по железопътната инфраструктура. Това 
намаление не оказва влияние върху обема на превозите. Подобрена бе 
ефективността на железопътните превози. 
 
Към момента е прието, че инфраструктурните такси задължително трябва да 
покриват маргиналните разходи /текущо поддържане/ в обем 150 млн. лв. за 2002 г. 
 
Сега действащият режим за определяне на инфраструктурните такси за ползване на 
железопътната инфраструктура ще продължава да се прецизира, като се отчита и 
натрупания опит през 2002 г. и 2003 г. 
 
Процедурата за разрешаване на възникнал конфликт от заявките при разпределение 
на инфраструктурния капацитет е описана в чл.29 и чл.30 на Наредба № 41 за 
достъпа и използването на железопътната инфраструктура. При наличния 
инфраструктурен обем и липсата на втори превозвач, не се очаква възникването на 
такива конфликти.  



 

 

 
Съгласно чл.117, ал. 2, т.7 от Закона за железопътния транспорт ИА “ЖА” е 
упълномощена да издава задължителни предписания в рамките на своята 
компетентност. Агенцията има право “да взима мерки за недопускане на нежелани 
събития” (Директива 2001/12, чл.10, ал. 7), включително и отнемането на лиценз по 
чл.118, ал. 2 от горепосочения Закон. 
 
В приложение е предоставена “Процедура за разпределение на инфраструктурния 
капацитет”, залегнала в българското законодателство (Приложение 9). Процедурата 
е приета като практика от НК “Железопътна инфраструктура” за периода 2002 г. – 
2003 г. и е в съответствие със следните нормативни актове: 
• чл. 32 от Закона за железопътния транспорт 
• чл.12, ал. 1 и 2; чл.14, ал. 4; чл.15, ал. 2; чл.20, ал. 4 от Наредба № 41. 
 
Тази процедура се изпълнява по силата на Заповед №7 от 7 май 2002 г., издадена от 
изпълнителния директор на ИА “ЖА”. 
 
Съгласно чл.5, ал. 1, 2 и 3 от Устройствения правилник на ИА “ЖА”, 
изпълнителният директор ръководи дейността по осигуряване безопасното движение 
на влаковете и предоставяне на превозни услуги в съответствие с действащите 
нормативи, стандарти и международни договори, прави предложения за промяна в 
законодателството до министъра на транспорта и съобщенията, подготвя 
предложения за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и 
изменение на международни договори и за участие в международни 
организации в железопътния транспорт. 
 
Съгласно чл.13, ал. 6 и 7 от Устройствения правилник на ИА “ЖА”, Агенцията участва 
в подготовката на документи за технологично и техническо хармонизиране на 
железопътната инфраструктура и нейната категоризация в съответствие с 
европейските изисквания и стандарти за развитие на международните железопътни 
коридори; Агенцията взема участие в международни форуми, съвещания, работни 
групи и осъществява представителство в международни институции. 
 
Безопасност в железопътния транспорт 
  
На 28 август 2002 г. бе приет документ със заглавие “Правилник за функционално 
взаимодействие на службите по безопасността и контрола в железопътния 
транспорт”. Този правилник осигурява предприемането на необходимите действия в 
случай на инциденти, произшествия и други форсмажорни обстоятелства, както и 
постоянен контрол по безопасността. Преводът на Правилника ще бъде предоставен 
на ЕК своевременно. 
 
 
Член 6 и Анекс II на  Директива 91/440, изменена с Директива 2001/12  
 
Създадената компания “Железопътна инфраструктура” не включва в предмета си на 
дейност предоставянето на железопътни превозни услуги.  
 
Комбиниран транспорт 
 
Във връзка с чл.6 (1) на Директива 92/106/ЕС министерството на транспорта и 
съобщенията направи предложение за изменение в Закона за местните данъци и 
такси, съгласно което данък моторно превозно средство следва да бъде намален или 



 

 

възстановен, в зависимост от броя на извършените комбинирани превози в рамките 
на календарната година. 
 
Правото за намаляване или възстановяване на данък МПС се доказва със 
съответните документи. 
 
Реализирането на предложението на Министерството на транспорта и съобщенията 
за изменение на Закона за местните данъци и такси за предоставяне на данъчни 
преференции при извършване на комбинирани превози в съответствие с член 6 на 
Директива 92/106/ЕЕС ще бъде съобразено с графика за изпълнение на Директива 
1999/62/ЕЕС (CONF-BG 14/02 стр.6). 
 
Във връзка с изпълнението на Директива 1999/62/ЕС и въвеждането на винетна 
система от 01.01.2004г. в Закона за местните данъци и такси ще отпадне данъка 
върху пътните превозни средства и ще бъдат направени изменения по отношение на 
размера на пътния данък, който ще се увеличава поетапно.  
 
В момента, чуждестранните превозвачи, ползващи пътната инфраструктура на 
Република България, заплащат пътни такси съгласно Тарифа 14 за таксите, които се 
събират в системата на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. В сключваните от Правителството на Република България 
двустранни Спогодби за международни комбинирани превози на товари 
чуждестранните превозвачи, извършващи автомобилен превоз на територията на 
Република България между мястото на преминаване на държавната граница или 
товарно/разтоварния пункт и интермодалния терминал в рамките на комбинирания 
превоз, се освобождават от пътни такси на разстояние, което се определя от 
компетентните органи съобразно действащите национални правни разпореди. На 
този етап българските превозвачи не заплащат пътни такси за използване на 
националната пътна инфраструктура. 
 
От 01.01.2004г. се предвижда премахването на определените в Тарифа 14 такси, 
заплащани от превозвачи, регистрирани в държавите-членки на ЕС. С въвеждането 
на винетната система (от 01.01.2004г.) българските и чуждестранните превозвачи ще 
заплащат пътни такси за използване на пътната инфраструктура на Република 
България. Министерство на транспорта и съобщенията е направило предложение в 
разработваната винетна система да се предвидят преференции в размера на пътните 
такси при извършване на комбинирани превози. 
 
 
Въздушен транспорт  
 
        В таблицата по-долу са посочени сроковете за влизане в сила на Третия пакет от 
законодателни мерки в областта на авиацията, Изисквания на Обединените 
Авиационни власти на Европа (JARs) и други приоритетни нормативни актове. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС 
В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ 

ТРАНСПОРТ  

ВТОРИЧНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

Тр
ет
и 
ав
иа
ци
он
ен

 

па
ке
т Регламент No. 2407/92 за 

лицензиране на въздушните 
превозвачи  
 
 
 

Наредба за издаване на 
лицензи за авиационна 
дейност на българските 
авиационни оператор 

31/12/2003 



 

 

Регламент No. 2408/92 за достъпа 
на авиационните оператори от 
Общността до пазара на въздушни 
услуги в рамките на Общността 
 

Наредба  за  достъпа на 
авиационните оператори 
до пазара на въздушни 
услуги  

31/12/2005  

Регламент No. 2409/92 за 
тарифите и цените във въздушния 
транспорт  

Наредба за тарифите и 
цените във въздушния 
транспорт  

 

30/11/ 2002 

JAR 1                 

30/12/2003 

JAR 22               

30/12/2003 

JAR 25               

30/06/2004 

JAR AWO         

30/06/2004 

JAR E                

30/12/2004 

JAR P                

30/12/2003 

JAR APU          

30/12/2003 

JAR TSO           

30/12/2005 

JAR VLA          

30/12/2003 

Регламент No. 3922/91 за 
хармонизиране на техническите 
изисквания и административни 
процедури в областта на 
гражданската авиация, изменен с 
Регламенти No 2176/96, 1069/99 и 
2871/2000. 
 

Въвеждане изискванията 
на 10-те JAR-ове чрез 
отделни наредби  
 
 
 
 
 
 
 
 

JAR 145            

30/06/2003 

Те
хн
ич
ес
ка

 х
ар
м
он
из
ац
ия

   

 

Директива No. 93/65 за 
определяне и използване на 
съвместими технически и 
експлоатационни спецификации за 
доставка на оборудване и системи 
за управление на въздушното 
движение; 
Директива No. 97/15 за  приемане 
и въвеждане на стандартите на 
ЕВРОКОНТРОЛ, изменяща 
Директива No. 93/65 
 

Наредба за  приемане и 
въвеждане на 
стандартите на 
ЕВРОКОНТРОЛ в 
гражданското 
въздухоплаване на 
Република България  
 

 

31/1/2003 

Регламент No. 2299/89 общите 
правила за въвеждане и 
използване на компютъризирани 
системи за резервация, изменен с 
Регламент No. 3089/93 и 
Регламент No. 323/99 

Наредба за  общите 
правила за въвеждане и 
използване на 
компютъризирани 
системи за резервация   

 
1/1/ 2003 

Д
ру
ги

  

Директива No. 91/670 за взаимно 
признаване на  свидетелства за  
правоспособност на авиационния 
персонал в областта на 
гражданската авиация  

Част от Наредба No.1 за 
издаване на свидетелства 
за правоспособност на 
авиационния персонал  
 
 

 
1/10/ 2002 



 

 

Регламент No. 2027/97 за 
отговорността на въздушните 
превозвачи при авиационни 
произшествия, изменен от 
Регламент  889/2002  
 

Наредба за отговорността 
на въздушните 
превозвачи при 
авиационни 
произшествия  

България ще 
ратифицира 
Монреалската 
Конвенция от 1999 до 
края на  2002.  
Наредбата ще се 
прилага след влизането 
в сила на Монреалската 
Конвенция от 1999 за 
Общността и за 
България  

 
Регламент No. 295/91 за общите 
правила за компенсация при отказ 
за качване на пътници на борда на 
въздухоплавателно средство по 
редовни линии  

 
Наредба  за общите 
правила за компенсация 
при отказ за качване на 
пътници на борда на 
въздухоплавателно 
средство по редовни 
линии 

 
1/1/ 2003 

Директива No. 96/67 за достъпа до 
пазара за наземно обслужване на 
летищата от Общността  

Изменение на Наредба № 
20/1999г. за 
удостоверяване 
годността за 
експлоатация на летища 
и летателни площадки за 
лицензиране на 
летищните предприятия и 
оператори на летищна 
дейност  

 
1/1/ 2003 

 

Регламент No. 95/93 за общите 
правила за разпределението на 
слотовете в летищата на 
Общността  

 При присъединяването 
на България към 
ЕС/ECAA в зависимост 
от тяхната 
последователност  

 
 
Главна Дирекция “Гражданска Въздухоплавателна Администрация” /ГД “ГВА”/ 
възнамерява да кандидатства за пълноправно членство в Обединените Авиационни 
Власти  (JAA) до края на 2002. 
 
ГД “ГВА” отправи покана към JAA да осъществи проучвателно посещение в България 
с цел оценка на постигнатия напредък в прилагането на JARs и капацитета и 
готовността за пълноправно членство в JAA. JAA ще бъде в състояние да извърши 
проверката не по-рано от  месец октомври 2002. 
 
 
Доклади на Международната организация по гражданско въздухоплаване - 
ИКАО 
 

 (10-18 май 1999) в резултат на проверката за контрола на безопасността ИКАО 
дава  17 препоръки от които: 
2 – свързани със законодателството; 
1 – засягаща организационни въпроси; 
3 – свързани с лицензирането на авиационния персонал 
4 – свързани с летателната експлоатация 
7 – свързани летателната годност на въздухоплавателните средства 
 
Резюме на заключенията в доклада на ИКАО от 1999: 



 

 

1. ГД “ГВА” трябва да промени съществуващите наредби за да се спазят или 
превишат минималните стандарти, установени с Анекси 1, 6 и 8 на Чикагската 
конвенция; 
2. ГД “ГВА” трябва да разработи и да използва официални наръчници за 
инспекторите и справочни материали, в които да са отразени подходящите програми 
за сертифициране и надзор; 
3. ГД “ГВА” трябва да разработи и внедри програма за обучение на инспекторите, за 
да ги подпомогне  при изпълнение на техните контролни функции; 
4. ГД “ГВА” трябва да създаде и да приложи официална програма за надзор, която да 
осигури текущо спазване от страна на операторите на всички приложими стандарти. 
 

 (4 – 6 септември 2001) последваща проверка на ИКАО  за контрола на  
безопасността 
От 17-те препоръки, дадени през 1999 год., 13 бяха закрити като изпълнени. 
Заключенията на одиторите са цитирани по-долу: 
1. България е въвела  Регламент№ 83 за изискванията при лизинг на 
въздухоплавателни средства, която въвежда чл. 83 бис и отчита препоръките на ЕКГА 
относно лизинга на въздухоплавателни средства, както и JAR OPS 1. Спазена е 
препоръката на ИКАО. 
2. ГД “ГВА” е разработила Наредба за одобряване и контрол на  авиационните 
учебни центрове. Освен това, в нововъведеният “Наръчник на инспектора” са дадени 
допълнителни указания и изисквания. Спазена е препоръката на ИКАО. 
3. ГД “ГВА” е разработила и издала официален наръчник за инспектори, 
озаглавен “Наръчник на инспектора” за ползване и ръководство  на работещите в 
отдела за инспекция на летателната експлоатация. Наръчникът за инспектори 
допълва и разширените изисквания за инспекция, съдържащи се в Наредба №  27 
относно авиационните учебни центрове . Спазена е препоръката на ИКАО. 
4. Наредба №  24 – Издаване на  свидетелство на авиационен оператор и 
Наредба 6 – експлоатация на въздухоплавателните средства, публикувани през 1999 
и 2001 год., отразяват съответно приложимите разпоредби, на  Анекс 6, част I и 
Допълнение 2 към анекса. Спазена е препоръката на ИКАО. 
5. ГД “ГВА” е въвела официален график за осъществяване на надзор. Графикът е 
завършен и одобрен от Генералния Директор. Програмата за инспекция и надзор е 
непосредствено свързана с новоиздадения “Наръчник на инспектора” съгласно 
Наредба № 6. Спазена е препоръката на ИКАО. 
6. В съответствие с плана за действие , ГД “ГВА” е назначила инспектор, 
преминал първоначално  обучение, който отговаря за въпроси, свързани с превоза на 
опасни товари. Допълнително специализирано обучение трябва да се организира 
своевременно. Спазена е препоръката на ИКАО. 
7. Съгласно своя корективен план за действие ГД “ГВА” приключи разработването 
и внедряването на адекватна задължителна SDR-система, която включва докладване, 
анализ на недостатъците на подадената информация, и корективно действие 
съгласно Анекс 8 и Документ на ИКАО # 9389. Спазена е препоръката на ИКАО. 
8. ГД “ГВА” е предприела необходимите мерки за обновяване и актуализиране на 
своята  техническа библиотека. Спазена е препоръката на ИКАО. 
9. България е разработила и публикувала поредица от нови Наредби, които 
включват  изисквания за експлоатацията и техническото обслужване на 
въздухоплавателните средства, напр.: ETOPS, RVSM, CAT II, RNP и NMPS. Тези 
наредби са разработени на базата на приложимите стандарти и препоръки както на 
ИКАО, така и на JAA. Спазена е препоръката на ИКАО. 
10. ГД “ГВА” е изготвила официален график за провеждането на надзор, който е 
одобрен от Генералния Директор. Програмата за инспекция и надзор е 
непосредствено свързана с новоиздадения “Наръчник на инспектора”. Освен това, на 



 

 

генералния директор е представен официален доклад за одобрение. Въведена е 
система за проследяване на корективните и последващите действия. Резултатите се 
съхраняват за да бъдат анализирани в бъдеще. Спазена е препоръката на ИКАО. 
11. Разработен е официален наръчник, който в момента е на разположение на 
всички инспектори на ГД “ГВА”. Спазена е препоръката на ИКАО. 
12. В съответствие със своя план за действие, ГД “ГВА” е въвела официална 
процедура за обучение за всички инспектори, одобрена от Генералния Директор. 
Спазена е препоръката на ИКАО. 
13. Изискванията по отношение на контрола на теглото и баланса са въведени с 
приемането и обнародването на Наредба № 6. Допълнителни средства за постигане 
на  съответствие са разработени в специална инструкция № 45-01-249. Спазена е 
препоръката на ИКАО. 
 
Заключенията на одиторите отнасящи се до четирите неизпълнени препоръки, са 
посочени по долу: 
1. По отношение на изготвянето и обнародването на наредбите в областта на 
експлоатацията на въздухоплавателни средства и летателната годност, България е 
обнародвала няколко наредби в съответствие с изискванията на Анекси 6 и 8 на 
ИКАО. Наредба № 1 за лицензиране на персонала трябва да бъде завършена и 
обнародвана и да отразява изискванията на Анекс 1. 
2. Постигнат е значителен прогрес по отношение на прилагането на препоръките на 
ИКАО. Провеждат се индивидуални курсове на обучение за инспекторите в 
съответствие с конкретните нужди и наличните курсове. Подготвена е и годишна 
програма за обучение. Все още, обаче, липсва формален документ, който да описва 
стандартите и процедурите за първоначалното и текущо обучение на служителите на 
ГД “ГВА”. 
3. Както беше предложено в плана за действие, България изготви проект на Наредба 
№ 1 за лицензиране на персонала на базата на JAA, JAR FCL. Въпреки, че бе 
отбелязан значителен напредък в тази област, издаването и обнародването на 
наредбата не беше факт по време на извършването на одита. 
4. Както беше предложено в плана за действие,  беше създадена работна група за 
изготвянето на проект на Наредба № 1 за лицензиране на персонала. Предложената 
Наредба № 1 включва изисквания по отношение на лицензирането на членовете на 
екипажа и диспечерите. В момента е в ход технически проект  за въвеждането на 
компютъризирана информационна система отнасяща се до лицензирането на 
персонала и воденето на  общия регистър на ГД “ГВА”. 
 
Забележка: През септември 2002 г. беше приета Наредба № 1 за лицензирането на 
персонала и бе изготвен формален документ, който съдържа стандарти и процедури 
за първоначалното и текущо обучение на служителите на ГД “ГВА”. По този начин 
всички препоръки на ИКАО са изпълнени. 
 
 
 
Проучвателно посещение на JAA  
 
Планираното предварително посещение на JAA ще се проведе през втората 
половина на октомври  2002 г. Така нареченото “посещение за проучване на фактите” 
ще се проведе в началото на 2003 г. 
ГД “ГВА” вярва, че одиторите JAA ще потвърдят, че препоръките на ИКАО са спазени 
като предпоставка за пълноправно членство в JAA. Освен това, ГД “ГВА” ще покаже 
постигнатия напредък по отношение на прилагането на JAR. До провеждането на 
посещението за проучване на фактите, седем от тези стандарти  ще са въведени в 



 

 

българското законодателство с наредби (JAR-VLA, JAR-23, JAR-E, JAR-P, JAR 145, 
JAR FCL and JAR 66). Шест JAR-а ще са готови за въвеждане (JAR 1, JAR 22, JAR 25, 
JAR AWO, JAR APU и JAR TSO). 
 
Укрепване на административния капацитет  
Главна Дирекция “Гражданска Въздухоплавателна Администрация”  - юридическо 
лице, подчинено на министъра на транспорта и съобщенията и Държавно 
предприятие “Ръководство на Въздушното Движение” са структурите,  отговорни за 
прилагане достиженията на Европейското право /acquis/ в областта на въздушния 
транспорт.  
Плановете на ГД “ГВА” по отношение укрепването на административния капаците за 
прилагането на европейското законодателство включват: по-детайлно разпределение 
на функциите на ГД “ГВА” с оглед разработването на нови наредби, въвеждащи 
acquis и строг контрол по тяхното изпълнение; привличане на външни 
експерти/консултанти от организации като Български Авиационен форум, Асоциация 
на Българските Авиационни Превозвачи и т.н.; създаване на Постоянна Комисия за 
координиране процеса на хармонизация и въвеждане на acquis, както и на работни 
групи за изработване на наредби. 
 
С цел по-нататъшното укрепване на административния капацитет на ГД “ГВА” за 
прилагането на acquis, се предвижда: създаване на специализирано звено, което да 
отговаря за въвеждане изискванията на Третия пакет от мерки, както и за други 
нормативни актове свързани с компютъризирани система за резервация, 
компенсации при отказ за качване на пътници на борда на въздухоплавателно 
средства по редовни линии и т.н., оптимизиране на структурата и функциите на ГД 
“ГВА”.   
 
В Дирекцията е назначен експерт, който отговаря по въпросите, свързани с достъпа 
до пазара и тарифите на въздушните превозвачи.  
 
През юни 2001 бе създаден независим орган за разследване на авиационни 
произшествия.  
 
Административен капацитет на ГД “ГВА” 
 
 Общ брой на персонала – 65души, вкл. 25 инспектори по безопасността . 
 

 ОТДЕЛ “ИНСПЕКЦИЯ ЛЕТАТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” 
 
Общ брой на персонала – 12, вкл. един назначен през юли 2002г. 
Брой на инспекторите – 8. 
 
Курсове за обучение 
 
1. Семинар на ИКАО за контрол на безопасността на полетите (София, 2000) –
посетен от 6 инспектора; 
2. JAR OPS (JAA Холандия, 2001 и 2002) – 6 инспектора; 
JAR OPS (Букурещ, 2001) – 3 инспектора; 
3. JAR FCL (JAA Холандия, 2000 и 2002) – 3 инспектора; 
JAR FCL (Словения, 2001 и 2002) – 3 инспектора; 
4. Семинар  за контрол на безопасността на полетите “Малка и бизнес авиация” 
(Словения, 2000) – 1 инспектор; 



 

 

5. Курс по програма SAFA “Перонни инспекции ” (Брюксел, 2000) – 1 инспектор; 
6. Курс по програма FARE “Повишаване безопасността на полетите” (Германия, 1999 
и Република Чехия, 2000) – 3 инспектори; 
7. ИКАО – ISASI курс за обучение на тема “Разследване и предотвратяване на 
авиационни произшествия” (Прага, 2001) – 1 инспектор; 
8. ИКАО – AIG среща на тема “Разследване и предотвратяване на  авиационни 
произшествия” и прилагане на Анекс 13 към Чикагската конвенция (Канада, 1999) – 2 
инспектора; 
9. EASTI курс “Безопасен превоз на опасни товари по въздуха” (Брюксел, 2000) – 1 
инспектор; 
10. TAIEX “Лицензиране и сертифициране в областта на гражданската авиация” 
(Брюксел, 2002) – 1 инспектор. 
 

 ОТДЕЛ “ИНСПЕКЦИЯ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ” 
Общ брой на персонала – 7; 
 Брой на инспекторите – 7; 
 
Курсове за обучение 
 

1. Семинар на ИКАО за контрол на безопасността  (София, 2000) – посетен от 6 
инспектора; 
2. JAR OPS част М (JAA Холандия, 1996, 1998, 2001) – 5 инспектора; 
3. JAR OPS (JAA Холандия) , 1999) – 2 инспектора; 
4. JAR 66 (JAA Холандия, 1998) – 2 инспектора; 
5. JAR 147 (JAA Холандия, 1998) – 2 инспектора; 
6. JAR 21 General (JAA Холандия, 1998 и 1999) – 2 инспектора; 
7. JAR 21 РОА (JAA Холандия, 1998 и 2000) – 2 инспектора; 
8. JAR 21 ремонт и модификации (JAA Холандия, 2000) – 1 инспектор; 
9. JAR 21 DOA (JAA Холандия, 1998 и 2001) – 2 инспектора; 
10. JAR 145 (JAA Холандия, 1996, 2000) – 4 инспектора; 
11. Курс по програма SAFA “ Перонни инспекции” (Брюксел, 2001) – 1 инспектор; 
12. ИКАО – ISASI курс за обучение на тема “Разследване и предотвратяване на  
авиационни произшествия ” (Прага, 2001) – 1 инспектор. 
 

 ОТДЕЛ “ИНСПЕКЦИЯ ЛЕТИЩА И ОВД” 
Общ брой на персонала – 13; 
 Брой на инспекторите – 8; 
 
Курсове за обучение 
 

1. TAIEX “Лицензиране и сертифициране в областта на гражданската авиация” 
(Брюксел, 2002) – 1 инспектор; 
2. ECAC Task Force “Намаляване на вредното влияние на въздушния транспорт 
върху околната среда” (2000 и 2001)- 1 инспектор. 
 

 ОТДЕЛ “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА  
АВИАЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ” 
Общ брой на персонала – 7, вкл. 1 нов експерт, назначен през юни 2002 
 

 ОТДЕЛ “СИГУРНОСТ И ОПРОСТЯВАНЕ НА ФОРМАЛНОСТИТЕ” 
Общ брой на персонала – 6 
 



 

 

Курсове за обучение 
 

1. Семинар на ИКАО за управление на кризите (2000, 2001) – 6 експерти; 
2. Курс за обучение на ИКАО относно управление на авиационната сигурност – 3 
експерти; 
3. Семинар на ИКАО за контрол на безопасността (София, 2000) – 1 експерт; 
4. Курс на ИКАО за инструктори по авиационна безопасност – 3 експерти; 
5. Курс на ИКАО за сигурност на товарите – 1 експерт. 
 
ГД “ГВА” ще се възползва от всички възможности за по-нататъшни курсове на  JAA в 
зависимост от техния график и налични свободни места. 
 
 
Други курсове за обучение 
 

1. Семинар на ИКАО за контрол на безопасността (София, 2000) – 4 други  експерти 
на ГД “ГВА” и 10 представители от авиационната промишленост; 
2. Осма Световна Конференция TRAINAIR и Симпозиум за обучение ( Мадрид, 2000) 
– 6 експерти от ГД “ГВА”, вкл. 1 от отдел”ИЛЕ”, 1 от отдел “Летища и ОВД” и двама 
експерти от ДП “РВД”; 
3. EASTI курс за обучение /One Stop Security/ - 2 експерти от ГД “ГВА”; 
4. ECAC EUROPOL работна група “Минимални нива за застраховане на пътническата 
отговорност на въздушните превозвачи и гражданската отговорност: (Париж, Лондон, 
Берн – 1999, 2000); 
5. Френски Институт в София, Регионален семинар “ЕС и разширяването” (София, 
2000) – 1 експерт от ГД “ГВА”; 
6. Курс за обучение “Техники при преговорите” под егидата на Холандската програма 
за сътрудничество (София, 2001) – 1 експерт от ГД “ГВА”; 
7. Експертна помощ на ГД “ГВА” от холандския консултант по управление на 
безопасността в рамките на програма NMCP  ( София, 2001) 
8. Програма за обучение на USAID “Летища” (Лондон и Мадрид, 2002) – 2 експерти на 
ГД “ГВА” 
 

 ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ 
Юрисконсулти – 2, вкл. 1 назначен през юни 2002; 
Специалисти по финансови и икономически въпроси – 8; 
Специалисти по информация и статистика – 7, вкл. 1 назначен през юли 2002 
 
ЗВЕНО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВИАЦИОННИ 
ПРОИЗШЕСТВИЯ– независим орган, подчинен на министъра на транспорта и 
съобщенията 
 
Общ брой на персонала – 2 държавни инспектори плюс един, който ще бъде назначен 
през октомври 2002. 
 
 
Вътрешни водни пътища  
Регламент 718/1999 за политиката на Общността за насърчаване на 
транспорта по вътрешни водни пътища  
В края на юли 2002 година Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса 
за търговското мореплаване бе приет на първо четене в Народното събрание. 



 

 

 Във връзка с необходимостта от учредяване на “Фонд по вътрешните водни 
пътища” българската страна е изготвила текст, който да бъде включен към проекта на 
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване и 
представен в Народното събрание в началото на септември 2002 г., между първо и 
второ четене.  
Българската страна отправя молба за съдействие, свързано с опита на страните- 
членки при решаване на въпроса и относно прилагането на Регламент 718/1999. 
 
Морски транспорт  
 
Морска безопасност  
Българската Морска Администрация счита въпроса за влошаването на показателите 
за безопасността на българския флот през 2002 година като един от най-сериозните 
проблеми, който следва да бъде преодолян, за да бъдат достигнати европейските 
стандарти за безопасност на корабоплаването.  
 Причините за високия процент задържания на български кораби при проверки по 
линия на Парижки меморандум за държавен пристанищен контрол през 2001г. са от 
субективен и обективен характер: 

1. Недостатъчен контрол през 2001 г. от страна на администрацията на знамето в 
следствие на ограничен капацитет; 
2. Пропуски в работата на бившето ръководство на Параходство БМФ довели до 
невъзможност за упражняване на стриктен контрол върху прилагане на системата за 
качество и безопасност;  
3. Остаряване на флота и невъзможност да бъде подновен бързо: средната възраст 
на флота на Български морски флот е 25 години, а на останалите кораби, собственост 
на други корабособственици е 29 години. 

4. Изискване на банките на новозакупените от БМФ и ипотекирани кораби да се 
регистрират под чужд флаг. Понастоящем 23 кораба, на средна възраст 13 години, 
собственост на БМФ, са регистрирани под чужд флаг. Процентът на техните 
задържания по Парижкия меморандум е 5.3% - приблизително два пъти по-нисък от 
процента на задържанията на корабите под български флаг. Това ни лишава от 
възможността да отчетем относително ниския процент на техните задържания и да 
намалим общия процент за България. 
 
 Действията за подобряване безопасността на българския флот: 
 От страна на Министерство на транспорта и съобщенията се предприемат 
следните действия: 
- Нормативни мерки – разработени са над 20 наредби на министъра на транспорта 
и съобщенията и са ратифицирани две конвенции на Международната организация 
на труда (МОТ). План за действие за по-нататъшно хармонизиране на българското 
законодателство за периода 2002-2003 г. е даден в Приложение 11. 
С присъединяването на България към Конвенция 147 на МОТ относно търговското 
корабоплаване (минимални стандарти) (РSС) и към Конвенция 180 относно работното 
време на моряците и окомплектоването на корабите с екипажи, като се създават 



 

 

предпоставки за подобряване на условията на живот на моряците и повишаване 
стандартите за безопасност на българските кораби. 
- Българската страна е започнала преговори с чуждите банки за отмяна на 
изискването за регистрация на българските кораби под чужд флаг; консорциум от 
български банки е проявил интерес да финансира строежа на нови плавателни 
съдове. 
- Засилване на превантивния и текущ контрол. 
- Елиминиране на отрицателното влияние на субективния фактор, грешки в 
управлението и небрежност. Поради лошите резултати от дейността на 
Параходството през декември 2001 г е сменено ръководството на компанията – 
назначен е нов генерален директор и нов борд на директорите. 
- Повишаване образованието, квалификацията на кадрите и изискванията за 
заемане на съответните длъжности. 
 Действия предприети от ИАМА: 
- През месец ноември 2001 г. ИАМА организира среща с българските 
корабособственици и класификационните общества за обсъждането на техните 
проблеми относно безопасността на корабоплаването. На корабособствениците бяха 
дадени препоръки за най-ефективния подход към проблема. 
- Параходство БМФ е еднолично акционерно дружество. Едноличен собственик на 
капитала на дружеството е българската държава, която упражнява правото си на 
собственост чрез Министерството на транспорта и съобщенията. Дружеството е 
вписано в Търговския регистър воден при Варненския окръжен съд, съгласно 
решение № 6181 то 16.07.1992 г., постановено по ф.д. № 6181/ 1992 г. Предметът на 
дейност на дружеството е търговско корабоплаване и свързаните с него 
производствено – технически, спедиторски и посреднически дейности; инвестиционна 
и инженерингова дейност; подготовка и квалификация на кадри научно-развойна 
дейност; вътрешна и външна търговия; корабостроене и кораборемонт. 
- В резултат на тази среща в началото на 2002 година (25 януари) Параходство 
БМФ (най-големият корабособственик в България, притежаващ 73 от общо 80 кораба 
под български флаг) изготви “План –програма за повишаване на безопасността на 
флота”. План – програмата, включваща и отчет за изпълнението й по отделните 
точки, е даден по –долу в текста;  
- Разработен бе Общ план за действие за повишаване на безопасността на 
българските кораби. Всяко тримесечие се провеждат срещи между ръководствата на 
ИАМА и Параходство БМФ. На тези срещи се отчита изпълнението на Общия план за 
действие и План-програмата и се набелязват допълнителни мерки с оглед достигане 
на удовлетворителни резултати по безопасността на корабоплаването; 
- В централния офис на ИАМА бе назначен експерт, който да координира дейността 
на регионалните дирекции относно държавния пристанищен контрол и контрола на 
администрацията на знамето и да следи за изпълнението на плана за действие на 
ИАМА за повишаване безопасността на българския флот, както и да контролира 
изпълнението на план-програмата за повишаване безопасността на флота на БМФ. 
Предприетите действия от началото на 2002 г. постепенно дават резултат. Два 
месеца след въвеждането в действие на План –програмата за повишаване на 
безопасността на флота на ПБМФ, процентът на задържаните по линия на Държавния 
пристанищен контрол български кораби е намалял значително и за периода април-
септември той е 4.9%, а считано от началото на годината до 25 септември 2002 г. - 
8.8 % (съгласно официалната статистика на Парижкия меморандум). Тази стойност е 



 

 

съпоставима с данните за 1999 (8.1%) и 2000 (7.2%) и е значително по-ниска от 
процента на задържания през 2001 г., който е 14.7 %.  
Стартиращият през октомври Туиниг проект “Морска безопасност: правна 
хармонизация и институционално изграждане” предвижда основен преглед на 
сегашната практика и организация на дейностите Държавен пристанищен контрол, 
Администрация на флага и Контрол на крайбрежната държава и обучение на 
инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация”. 
 
Въпроси, които не са свързани с безопасността  
Във връзка с изискването на acquis, в чл. 88 (2) на одобрения от МС проект на 
Кодекса на търговското мореплаване е предвиден следния текст съгласно (STCW 
78/95): 
 “(2) Екипажът може да се комплектова и от квалифицирани чуждестранни морски 
лица – граждани на страни-членки на Европейския съюз, които притежават 
свидетелство за правоспособност, издадено в съответствие с Международната 
конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на 
моряците 78/95 (STCW 78/95) или с Препоръките за подготовка на водачите на кораби 
и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното 
корабоплаване на Комитета за вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН и Дунавската 
комисия, без дискриминация, основана на национална принадлежност на 
работниците по отношение на наемане, заплащане и други условия на труд”. 
Съгласно параграф 163, т.3 от преходните и заключителни разпоредби на проекта на 
Закона за изменение и допълнение на КТМ чл. 88, ал. 2 влиза в сила от датата на 
присъединяване на Република България към ЕС.  
След приемането на измененията в Кодекса от Народното събрание в средата на 
октомври 2002 г., българското законодателство ще бъде в пълно съответствие с 
европейското. 
Във връзка с изискванията на Регламент 3577/92 българската страна изготви 
следното предложение за изменение на §6 Член 6 към проекта на Закон за изменение 
и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване: 
“(6) Задължението за извършване на обществена услуга се възлага след провеждане на 
търг/конкурс чрез договор с продължителност до 5 години, сключен между министъра на 
транспорта и съобщенията и съответния превозвач, въз основа на решение на 
Министерския съвет за възлагане на обществена услуга. Договорът се актуализира 
ежегодно.” 
 
Условия за регистрация на корабите  
Съгласно чл. 33, ал. 2 на проекта на Закон за изменение и допълнение на КТМ 
условията и реда за пре-регистрация на кораби от регистър на ЕС в българския 
регистър на корабите се определят с Наредба на министъра на транспорта и 
съобщенията. В момента МТС разработва проект за изменение и допълнение на тази 
Наредба, чрез които изцяло ще се транспонират изискванията на acquis.  
По отношение на изискванията за въвеждане на възможност физически или 
юридически лица на страна-членка да регистрират кораб в българския регистър се 
предвиждат следните изменения и допълнения на Кодекса за търговско мореплаване: 

“В член 28 т. 5: 



 

 

5. който е собственост на физическо или юридическо лице от страна-членка на 
Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, 
административните и други изисквания на българското законодателство са 
оправомощени български физически или юридически лица.” 
Предвиждат се консултации с холандския екип по Туининг проекта за оказване на 
методическа помощ на ИАМА относно въвеждането на втори регистър. Целта е да се 
гарантира свободата на европейските корабособственици при желание и интерес да 
регистрират корабите си в българския регистър. 
 
Хармонизация на законодателството във връзка с морската безопасност  
 
 В Приложение 10 е предоставен неофициален превод на проекта на Закона за 

изменение и допълнение на КТМ. 

В ЗИД на КТМ са заложени правните основания за хармонизацията с европейските 
директиви и регламенти в областта на морската безопасност.  Предвижда се пълната 
хармонизация да се извърши с издаването на под-законови нормативни документи 
(предимно наредби на министъра на транспорта и съобщенията), тъй като това дава 
възможност за по-детайлно регламентиране на материята и възможност за 
оперативност в случай на изменение на нормите на ЕС. Освен това в рамките на 
първия компонент на Туининг проекта по ФАР “Морска безопасност: правна 
хармонизация и институционално изграждане” предстои да се направи цялостен 
преглед на националното ни законодателство от холандски юридически експерти, 
участвали в разработването на голяма част от европейското законодателство в 
областта. В резултат на извършения анализ ще бъдат дефинирани законодателните 
мерки, с изпълнението на които българското законодателство ще бъде приведено в 
пълно съответствие с европейското. 
В Приложение 11 е даден план за действие на Българска морска администрация – 
2002-2003 г. за хармонизиране на българското законодателство с acquis. 
 
Укрепване на административния капацитет  

В рамките на втория компонент на Туининг проекта по ФАР “Морска безопасност: 
правна хармонизация и институционално изграждане” ще бъде проведена мащабна 
програма за обучение на инспекторите, извършващи контрол по спазване на 
изискванията на флага и държавния пристанищен контрол. По време на проекта ще 
бъдат обучени и сертифицирани общо 42 инспектори. След извършване на обстоен 
анализ, консултантите ще направят предложения за подобряване и оптимизиране 
изпълнението на трите основни функции на Българската морска администрация, 
което ще доведе до повишаване безопасността на корабите, плаващи под български 
флаг и ефективно прилагане на acquis в тази област. Част от инспекторите ще бъдат 
обучени като лектори, с цел да се осигури непрекъснатост на процеса на поддържане 
на квалификацията на инспекторския състав на ИА “Морска администрация” и след 
завършването на проекта. 
 В момента ИАМА анализира проблемите в своята дейност, с цел да се 
оптимизира структурата и да се определи необходимостта от подобряване на 
административния капацитет, с оглед да се гарантира възможността българската 
морска администрация да изпълнява ефективно всички функции произтичащи от 
Европейското и международното законодателство и поетите в хода на преговорите 



 

 

ангажименти.  
 
Минимизиране на риска от повторно попадане на България в черния списък 
на Парижкия меморандум за разбирателство  

По-горе е предоставена информация за основните мерки в тази насока.  
Друга мярка, която ще доведе до минимизирането на риска от повторно попадане на 
България в черния списък на Парижкия меморандум е снижаване средната възраст 
на флота. Стимулирането на инвестициите в нови кораби може да се постигне и 
посредством прилагането на режим на тонажно облагане на българските 
корабособственици. Това може да позволи заделяне на средства за подновяване на 
флота, което е една от основните причини за задържане на български кораби при 
проверки на Държавния пристанищен контрол. МТС и ИА “Морска администрация” 
проучва възможностите за въвеждане на режим на тонажно облагане.  
 
Подкрепа на позиция на ЕС на сесиите на ИМО 

Българската страна, респективно ИА “Морска администрация”, като компетентен 
национален орган, ще продължава да подкрепя изцяло позиция на ЕС на сесиите на 
ИМО по отношение на мерките, които следва да се предприемат за укрепването на 
морската безопасност.  
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Българска Морска Администрация 

План за  действие 
За повишаване на безопасността на българския флот 
 

Действие Да се прилага от  Начална 
дата 

Изпълнение 

1. Да се изготви и внедри план-програма за 
повишаване на безопасността на флота 

Корабособствениците Януари 
2002 г. 

Български морски флот разработи годишна план-програма и 
представя редовни доклади на Българската Морска 
Администрация за нейното изпълнение.  

Към 1.10.2002 г ПБМФ е представило два отчета за 
изпълнението на разработения и съгласуван с ИАМА план.   

2. Да се провеждат срещи между 
ръководствата на българска Морска 
администрация и корабособствениците за 
обсъждане на проблемите свързани със 
задържанията по реда на Държавен 
пристанищен контрол и действия за 
повишаване на безопасността. 

Българската Морска 
Администрация 

(БМА) 

Корабособствениците 

Началото 
на 2002 г. 

Всяко тримесечие се провеждат срещи между ръководствата 
на ИАМА и ПБМФ, на които се обсъждат и планират общи и 
индивидуални действия за повишаване безопасността на 
флота.  

На 17.09.2002г. се състоя поредната трета среща, на която 
бяха обсъдени причините за задържането на кораба “Руен” на 
5.09.2002г. в пристанище Кастелон, Испания и 
дисциплинарните наказания, които да се наложат на капитана 
и главния механик. Дискутирани бяха и въпросите на 
текущото обучение на кадрите, както за въвеждане на 
държавно подпомагане за корабоплаването. 

3. Да се открият и анализират причините за 
всяко задържане по реда на Държавен 
пристанищен контрол  и да се  предоставят 
подробни доклади до българска морска 
администрация  

Корабособствениците  Началото 
на  2002 г. 

За всяко задържане по реда на Държавен пристанищен 
контрол ПБМФ е изпратило подробен доклад до ИАМА – към 
момента 7 доклада. Докладите включват: рапорт от капитана 
и заключения от проведеното по случая разследване на 
ПБМФ, както и списък на предприети корективни мерки. 

4. Да се изведат от експлоатация най-старите 
кораби, плаващи под българско знаме  

Български Морски Флот 

             (БМФ) 

Април 
2002 г. 

• 4 кораба вече са дадени за скрап; 

• 5 кораба са подготвени да бъдат продадени за скрап. 

5. Повишаване и засилване на контрола по 
прилагане изискванията на администрацията 
на знамето чрез: 

Българска Морска 
Администрация 

Май  

 2002 г. 

• Издадена е съответна заповед от изпълнителния 
директор; 
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• актуализация на формата на справките за 
инспекциите по администрацията на знамето; 

• въвеждане на задължителни инспекции за 
всички български кораби, посещаващи 
български пристанища; 

• предприемане на допълнителни флагови 
инспекции на българските кораби в чужди 
пристанища при възможност.  

(БМА) • Формата на справките за инспекциите е актуализиран; 

• През последните два месеца са извършени 17 инспекции 
в български пристанища по администрирането на флага; 

• Изготвен е график за извършване на флагови инспекции 
на български кораби в чужди пристанища.  

6.Осигуряване на методическа помощ на 
корабособствениците за въвеждането на 
засилен самоконтрол по морска безопасност.  

Българска Морска 
Администрация 

(БМА) 

Май  

2002 г. 

• На корабособствениците беше предоставено ръководство 
за самооценка (Maintenance Guide Checklist for owners/Masters 
of Lloyd’s Register Classed Cargo vessels);. 

• При необходимост се провеждат всекидневни 
консултации 

7. Провеждане на широкообхватно  обучение 
на съответния персонал.  

БМФ 

БМА 

 

Началото 
на  2002 г. 

 

 

 

 

 

 

• Параходство БМФ провежда необходимото  обучение. От 
началото на годината до сега са обучени общо 896 
служители; 

• По линия на ТАЙЕКС бе направена заявка за 
осъществяване на учебни посещения на инспектори по 
администрирането на знамето – септември/декември 2002;  

• В периода 11-15 ноември 2002 г. ще се проведе курс за 
ISM одитори, в който ще участват служители на Българска 
Морска Администрация – 4 души, български 
корабособственици – 4 души, от които 3-ма души от 
параходство Български морски флот; 

• В рамките на Туининг проекта се предвижда обучение на 
инспектори от Българска Морска Администрация – начало 
януари 2003  

8. Засилване на дисциплината и повишаване 
на изискванията при оценяване на персонала,  
отговорен за морската безопасност.  

БМА 

Корабособственици 

 

Началото  

на  2002 г. 

• В Параходство БМФ е създадена специална комисия за 
дисциплинарни наказания, която досега е наложила 
наказания на 11 души ръководен персонал от 6 кораба за 
лоша експлоатация; Ръководствата на 3 Кораба на 
Параходство БМФ бяха наградени за добра експлоатация; 

• До капитаните на всички кораби на Параходство БМФ бе 
изпратено писмо, в което е посочена важността на контрола 
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по безопасността и засилване на дисциплината;  

• Българска Морска Администрация въведе процедура за 
оценка на инспектори по линия на контрола за администрация 
на знамето, включваща наказание/поощряване на персонала 
– в изпитателен период; 

• Българска морска администрация разработва нови 
длъжностни характеристики за персонала със завишени 
изисквания към квалификацията и опита на инспекторите, 
които ще бъдат въведени от началото на 2003г. 

9. Повишаване качеството на системата за 
управление.  

БМА 

Корабособствениците 

Началото 
на  2002 г. 

• Корабособствениците усъвършенстват своите  системи за 
управление на качеството.  

• Българска Морска Администрация въвежда обща система 
за управление на качеството по ISO 9001.  Пред вид 
динамичните промени в процедурите на работа в 
администрацията в хода на хармонизацията с европейската 
практика и предстоящото усъвършенстване на структурата и 
организацията на работа в резултат на препоръките на 
консултантите по туининг-проекта, бе взето решение 
цялостното сертифициране да се извърши през 2003 година. 
Към момента са разработени и внедрени в действие 63 
процедури. Предстои провеждането на вътрешен одит. 
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Българска морска администрация 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ИНСПЕКЦИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ НА КОРАБИ ПОД БЪЛГАРСКИ ФЛАГ 

ПО РЕДА НА ДЪРЖАВЕН ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ  СЪГЛАСНО ПАРИЖКИЯ МЕМОРАНДУМ (Paris MoU)* 

 

2002 година Брой на инспекциите Задържани кораби % Брой на инспекциите с 
несъответствия 

% 

Януари 8 1 12 5 62 

Февруари 7 0 0 3 43 

Mарт 12 3 25 7 58 

Aприл 7 0 0 1 14 

Mай 5 1 20  4 80 

Юни 5 0 0 4 80 

Юли 9 0 0 9 100 

Август 5 0 0 5 100 

Септември 8 1 12 6 75 

Общо 68 6 9 45 69 

 
* Съгласно официалната статистика на Парижкия меморандум 
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Задържани кораби по Парижкия Меморандум * 

януари – септември 2002 г. 

ИМЕ НА КОРАБА Година 

На построя 

Ване 

Инспектиран в 
следното 

пристанище: 

Дата на 
последен 
рапорт 

Задържане 
(дни) 

Причина за 
задържане/несъответствията 

Мерки 

СТАРА ПЛАНИНА 1964 Авиеро,  

Португалия 

29.01.02 6 дни Чистота на машинното отделение: 1 
Навигационни пособия: 2 
Съхранение на нефто-водни смеси: 1 
Доклад и анализ на несъответствията; 
инцидентите и рисковите ситуации: 1 
Поддръжка на корабните съоръжения: 
1 

Капитанът е сменен  

БЪЛГАРИЯ 1978 Хамбург, 
Германия 

04.03.02 3 дни Спасителни лодки: 1 
Дистанционно управление на 
противопожарната система: 1 
Разписание на корабните тревоги: 1 
Врати: 1 
Готовност за извънредни ситуации: 1 

На гл. механик са 
наложени наказание и 
глоба  

ХРИСТО БОТЕВ 1975 Каляри, Италия 13.03.02 6 дни Паразити: 1 
Вентилационно оборудване: 1 
Кухненски помещения: 1 
Спасителни лодки: 3 
Приготовление за спускане на 
спасителни средства: 1 
Противопожарно оборудване: 1 
Дистанционно управление на 
противопожарната система: 1 
Общо ел. оборудване: 1 
Корозия на преградите по корпуса: 2 

Корабът е даден за 
скрап 
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ИВАН-
ЗАГУБАНСКИ 

 

1975 Равена,  

Италия 

28.03.02 2 дни Спасителни плотове: 1 
Сигнали за бедствие: 1 
Главен двигател: 1 
Спомагателен механизъм към главния 
двигател: 1 

На капитана и гл. 
Механик са наложени 
наказание и глоба  

ОГРАЖДЕН 1967 Алмерия, 
Испания 

17.05.02 8 дни Помпи: 1 
Разписание на корабните тревоги: 1 
Карти: 1 
Експлоатационна поддръжка: 1 
Детектор за изхвърляне на нефтоводна 
смес: 1 

На капитана са 
наложени наказание и 
глоба  

РУЕН 1967 Кастелон, 
Испания 

05.09.02 2 дни Спасителни лодки: 2 
Дистанционно управление на 
противопожарната система: 1 
Противопожарно оборудване: 2 
Чистота на машинното отделение: 1 
Спомагателен механизъм към главния 
двигател: 1 
Система за сигнализация към 
устройството за изхвърляне на 
нефтоводни смеси: 1  

На капитана са 
наложени наказание и 
глоба  

 

* Съгласно официалната статистика на Парижкия меморандум 

Повторение на несъответствията:    1. Спасителни лодки 2. Противопожарно оборудване 3. Дистанционно управление на противопожарната система 

4. Поддръжка на корабното оборудване (корозия) 5. Разписание на корабните тревоги 
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Справка  
Проверки на български кораби в български пристанища по линия на контрола на администрацията на знамето 

за периода юли – септември 2002г. 
 

Име на кораба Дата на 
прегледа 

Вид на 
прегледа* 

 

Несъответствия Срок за отстраняване Удостоверени 

БУЗЛУДЖА 05.07.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

6 
7 
1 
1 
0 

2 до отплаване; 4 до 20.07.02 
3 до отплаване; 4 до 20.07.02 
до отплаване 
до 20.07.02 
 

6 чрез повторна проверка 
9 чрез рапорт на капитана 

ЕЛЕНА 18.07.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

9 
7 
1 
2 
2 

4 до отплаване; 4 до следващо п-ще; 1до 30.07.02 
5 до отплаване; 1до следващо п-ще; 1 до 25.07.02 
до отплаване 
до 27.07.02 
до следващо п-ще 

10 чрез повторна проверка 
11 чрез рапорт на капитана 

ЧУМЕРНА 19.07.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

12 
4 
3 
2 
0 

1 до отплаване; 11до 05.08.02 
1 до отплаване; 3 до 26.07.02 
2 до отплаване; 1 до 31.07.02 
до 25.07.02 

4 чрез повторна проверка 
17 чрез рапорт на капитана 

БУРГАС 31.07.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

2 
3 
4 
0 
2 

1 до отплаване; 1 до 05.08.02 
1 до отплаване; 2 до 05.08.02 
3 до отплаване; 1 до 31.08.02 
 
до отплаване 

7 чрез повторна проверка 
4 чрез рапорт на капитана 

ГЕРОИТЕ НА 
ОДЕСА 

03.08.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

9 
10 
2 
1 
1 

3 до отплаване; 6 до 08.08.02 
6 до отплаване; 2 до 08.08.02; 2 до 31.08.02 
до отплаване 
до 08.08.02 
до 31.08.02 

11 чрез повторна проверка 
12 чрез рапорт на капитана 

СТОЙКО ПЕЕВ 12.08.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

2 
5 
0 
3 
0 

до 10.09.02 
3 до отплаване; 2 до 26.08.02 
 
до 26.08.02 

3 чрез повторна проверка 
7 чрез рапорт на капитана 



 

    
   

36 

ОСЪМ 14.08.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

5 
6 
0 
0 
1 

2 до отплаване; 3 до 20.08.02 
4 до отплаване; 2 до 25.08.02 
 
 
до отплаване 

7 чрез повторна проверка 
5 чрез рапорт на капитана 

ЕЛЕНА 15.08.02 И Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

5 
8 
0 
1 
3 

4 до отплаване; 1 до 25.08.02 
5 до отплаване; 3 до 25.08.02 
 
до 25.08.02 
2 до отплаване; 1 до 25.08.02 

11 чрез повторна проверка 
6 чрез рапорт на капитана 

ХЕМУС 16.08.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

0 
1 
1 
0 
0 

 
До отплаване 
До отплаване 

чрез повторна проверка 
 

ЧЕРНИ ВРЪХ 30.08.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

12 
17 
5 
2 
0 

6 до отплаване; 6 до 20.09.02 
10 до отплаване; 7 до 20.09.02 
2 до 05.09.02; 3 до 20.09.02 
1 до 05.09.02; 1 до 20.09.02 

16 чрез повторна проверка 
20 чрез рапорт на капитана 

ВОЛА 30.08.02 И Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

4 
6 
1 
1 
1 

2 до отплаване; 2 до 15.09.02 
4 до отплаване; 2 до 15.09.02 
до отплаване 
до 15.09.02 
до отплаване 

8 чрез повторна проверка 
5 чрез рапорт на капитана 

КАМЕНИЦА 13.09.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

5 
1 
1 
9 
1 

1 до отплаване; 4 до 30.09.02 
до отплаване 
до отплаване 
до 30.09.02 
до отплаване 

4 чрез повторна проверка 
13 чрез рапорт на капитана 

 
СТАНКО 
СТАЙКОВ 

17.09.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

10 
6 
3 
4 
2 

7 до отплаване; 3 до 25.09.02 
3 до отплаване; 3 до 25.09.02 
до отплаване 
2 до отплаване; 2 до 30.09.02 
до 25.09.02 

15 чрез повторна проверка 
10 чрез рапорт на капитана 

РУЕН 17.09.02 И Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

2 
2 
0 
0 
1 

до 24.09.02 
до отплаване 
 
 
до отплаване 

3 чрез повторна проверка 
2 чрез рапорт на капитана 
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ВИТОША 19.09.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

15 
17 
5 
1 
1 

4 до отплаване; 11 до 30.09.02 
13 до отплаване; 4 до 25.09.02 
до отплаване 
до 01.10.02 
до отплаване 

19 чрез повторна проверка 
20 чрез рапорт на капитана 

ДОБРУДЖА 19.09.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

4 
7 
6 
2 
0 

1 до отплаване; 3 до 25.09.02 
3 до отплаване; 4 до 25.09.02 
5 до отплаване; 1 до 30.09.02 
1 до отплаване; 1 до 25.09.02 
 

10 чрез повторна проверка 
9 чрез рапорт на капитана 

ПОЛУКС 19.09.02 К Конструкция 
Оборудване 
Радио 
Товарни водолинии 
МАРПОЛ 

4 
1 
1 
1 
5 

2 до отплаване; 2 до 30.09.02 
до отплаване 
до отплаване 
до отплаване 
до отплаване 

10 чрез повторна проверка 
2 чрез рапорт на капитана 

 

 * Вид на прегледа:  К – Конвенционален; И - Извънреден



 
Параходство български морски флот ЕАД – В а р н а 

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМА 

на мероприятията за повишаване безопасността и качеството в П БМФ през 
2002 г. 

27 септември 2002 
 

1. Осъвременяване  политиката на дружеството за безопасна експлоатация на 
корабите и  опазване на околната среда.  
От февруари 2002г. се прилага осъвременена политиката по управление на 
безопасността и опазване на околната среда. Следните нови аспекти определят как 
ще се достигнат поставените цели: 
- продажба за скрап на корабите, чиято поддръжка е в съответствие със 
световните стандарти и не е икономически изгодна; 
- обновяване на флота; 
- намаляване на процента на задържанията под средния за страните по 
Парижки меморандум; 
- сертифициране на ПБМФ по стандарт ISO 9001:2000 
 
2. Анализиране състоянието на корабния парк на П БМФ съгласно изискванията на 
Парижкия меморандум, ИМО конвенциите, Американската брегова охрана и за 
държавен пристанищен контрол и съставяне на заключения, мерки и намиране на 
необходимите финансови средства.  
Състоянието на флота бе анализирано в началото на януари 2002 и набелязаните 
мерки бяха включени в осъвременената политика по безопасността и качеството. 
БМФ придоби през април 2002г. Варненската корабостроителница с цел да я 
преструктурира и да дострои 6 кораба, които ще формират ядрото на обновения 
флот. 
 
3. Изготвяне на анализ за задържанията на корабите на П БМФ през 2001 г., 
посочващ причините, коригиращите и превантивни действия и виновните лица.  
Причините за задържанията на кораби на БМФ през 2001г. бяха анализирани и бяха 
предприети съответни коригиращи мерки, които доведоха до 60% намаление на 
задържанията през 2002 (към 23.09.2002) 
 
4. След всяка проверка на кораб по реда на Държавния пристанищен контрол, 
отговорният суперинтендант да изисква от капитана и главния механик рапорт с 
коментар по забележките, причините и длъжностните лица на борда, които са 
отговорни за допускането им. При нарушение да се търси административна 
отговорност.  
След всяка проверка по линия на държавния пристанищен контрол, капитаните на 
инспектираните кораби изпращат доклад за вида на намерените насъответствия, 
причините и отговорните членове на екипажа. При необходимост се изпращат 
циркулярни писма до ръководствата на корабите и се осъвременяват процедурите 
за работа. 
 
5. При задържане на кораб да се извършва пълно разследване за установяване на 
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виновните длъжностни лица за нарушаването на правилата за безопасност.  
Проведено е пълно разследване на 7 случая на задържане на кораби. Наложени са 
наказания на ръководствата на 6 кораба за пропуски в работата.  
 
6. Увеличаване обхвата на одитите и стриктно спазване на сроковете за тяхното 
провеждане.  
Разширен е обхватът на проверките по ISM/ISO по отношение на техническата 
поддръжка и обучението на екипажа. Стриктно се спазва графикът на одитите, който 
обхваща период от 12 месеца. Проведени са 56 вътрешни одита. 
 
7. Засилване контрола на състоянието на корабните спасителни средства и 
противопожарно оборудване и нивото на обучение на екипажа за тяхното 
използване.  
Изисквания за задълбочени проверки на спасителните средства и противопожарното 
оборудване бяха включени в обхвата на вътрешните одити и суперинтендантските 
проверки. По време на одититие и поверките се провеждат регулярно тренировки за 
напускане на кораба и за пожарна тревога. 
 
8. Въвеждане на нова система за следене изпълнението на коригиращите действия, 
препоръчани от инспектори, одитори и суперинтенданти. 
Съществуващата база данни “SAFEPORT” беше осъвременена и стриктно се 
изпълняват  коригиращите действия, предписани от страна на одиторите и 
инспекторите от държавния пристанищен контрол. 
 
9. Извършване на анализ на всяка трудова злополука.  
18 трудови злополуки са разследвани и анализирани. Основната причина е 
безотговорност на моряците. Проведен бе допълнителен инструктаж на борда на 
корабите.  
 
10. При установяване на нарушения на условията за безопасност да се търси 
административна отговорност.  
Двама моряци са наказани за нарушаване на  изискванията за безопасност на труда. 
 
11. Изготвяне на списък за извеждане на кораби от експлоатация.  
През 2002 са продадени 4 (четири) кораба за скрап и още 5 (пет) са подготвени за 
скрапиране. 
 
12. Провеждане на курс за обучение на старши корабни инспектори  и 
суперинтенданти по морска безопасност.  
Поради напрегнатия график за ремонт на корабите, курсът по морска безопасност, 
предназначен за суперинтендантите е насрочен за октомври-ноември 2002г.  
 
13. Провеждане на курс за обучение на старши корабни инспектори  и 
суперинтенданти в зависимост от изискванията на ISM/ISO и Държавния 
пристанищен контрол.  
Поради доста сгъстен график за ремонти на корабите, обучението на старши 
корабни инспектори и суперинтенданти по изискванията на ISM/ISO и Държавния 
пристанищен контрол  е насрочен за октомври-ноември 2002г.  
  
14. Закупуване на видео филми по морска безопасност.  
      Четири химикаловоза са снабдени с видеофилми за обучение по морска 
безопасност. 
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15. Провеждане на курсове за обучение по безопасност.  
896  моряци са преминали успешно вътрешнофирмено обучение по морска 
безопасност. 
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Регулярни срещи между ръководството на БМФ и ИАМА 
Втора среща, проведена на 12.07.2002 г. – по-важни стъпки: 
1. Да се извършват задължителни суперинтендантски проверки по време на 
смяната на екипажите на корабите. 
2. От името на директора на Параходството да се изпрати писмо, в което да се 
обърне внимание на проблема със задържането на корабите при Държавен 
пристанищен контрол, включително и на това че ще се налагат и административни 
наказания. 
3. На редовни срещи по проблемите на безопасността да се канят представители 
на ИАМА, които да участват в обсъжданията. Докладите, протоколите с решенията и 
другите материали да се изпращат за информация до всички кораби. 
4. В краткосрочен план чрез вътрешните правила в БМФ да се въведат 
допълнителни изисквания към квалификацията на капитаните и главните механици, 
а в дългосрочен план чрез съответни промени в нормативната уредба. Параходство 
БМФ да информира ИАМА за утвърдените вътрешни правила за допълнителна 
квалификация. 
5. Да се организира редовно обучение на персонала, отговорен за безопасността на 
корабоплаването, от страна на ИАМА и БМФ.  
6. Да се провеждат периодични тестове за проверка на квалификацията както на 
персонала, отговорен за безопасността на корабоплаването в БМФ, така и на 
съответните инспектори на ИАМА. 
7. ИАМА да извършва извънпланови инспекторски проверки по линия на контрола 
на администрацията на знамето на българските кораби, а при необходимост да се 
упълномощават инспектори от чужди администрации за извършването на такива 
проверки, когато корабите се намират в чужди пристанища. 
8. ИАМА да предостави на БМФ ръководство за самооценка - “Maintenance Guide 
Checklist for Owners/Masters of Lloyd’s Register Classed Cargo Vessels”. 
9. П БМФ да сформира комисия по безопасността, която регулярно да разглежда 
възникналите проблеми и постигнатите успехи и да излиза с предложения за 
наказание/поощряване на отговорните лица. 
Трета среща, проведена на 17.09.2002 г. – по-важни стъпки: 
1. Да се сформира Работна група с представители на МТС, ИАМА и ПБМФ, която да 
анализира причините, поради които чуждестранните банки-кредиторки изискват 
ипотекираните кораби да бъдат рефлагирани под чужд флаг. Освен това в хода на 
работата си групата ще проведе срещи с български банки, както и клонове на чужди 
такива в България, относно възможностите и условията по предоставяне на кредити. 
Групата ще започне работа от началото на октомври и до края на годината трябва 
да изготви доклад със законодателни и други мерки за разрешаването на този 
проблем.  
2. В срок до края на октомври да се подготви и проведе среща между 
представители на МТС, ИАМА, български корабособстеници и МФ, на която да се 
обсъдят възможностите за въвеждане държавно подпомагане в съответствие с 
Ръководството за държавно подпомагане на морския транспорт на ЕС. На срещата 
ще се представи информация за практиката на Европейските страни, относно 
прилагането на тонажно облагане, облекчено данъчно облагане на доходите на 
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моряците и държавна помощ за обучение и квалификация на морските лица. 
Целта е да се създадат благоприятни условия за връщането на български кораби 
под български флаг и за трайно обновяване и устойчиво развитие на българския 
флот, което ще даде възможност за привеждането му в съответствие с изискванията 
на Европейското законодателство и стандарти и в резултат ще снижи процентът на 
задържани кораби под български флаг по линия на Държавния пристанищен контрол 
в системата на Парижкия меморандум. 
 

Писмо на директора на Параходство БМФ, изпратено през месец юли до 
капитаните на корабите - включва следните инструкции: 

1. Капитаните, главните механици трябва да бъдат добре запознати със 
законодателството, процедурите и бележките относно подготовката на корабите за 
инспекции по реда на Държавен пристанищен контрол. 
2. Подготовката на корабите да се извършва съгласно гореспоменатите правила. 
Нивото на готовност, както и съществуващите проблеми (ако има такива) и 
предложените мерки за справяне с тези проблеми трябва да се докладват на 
суперинтендантите. При установяване на несъответствие следва да се прилагат 
административни глоби и дисциплинарни наказания. 
3. Ако задържането на кораба се дължи на доказана небрежност от страна на 
екипажа Изпълнителна агенция “Морска администрация” ще ограничи правата на 
лицата, касаещи изпълнението на специфични функции. 
4. Изпълнителна агенция “Морска администрация” ще продължи да извършва 
проверки по администрация на флага, за да установи дали са изпълнени 
инструкциите, дадени на годишните инспекции. 
 
 


