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РАЗДЕЛ 1: 
ВЪВЕДЕНИЕ 
И ОСНОВНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
ТОВА РЪКОВОДСТВО Е ЗА 
ПРЕВОЗВАЧИ И ВОДАЧИ НА 
ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, 
ПРЕВОЗВАЩИ СТОКИ ИЛИ 
ВЗЕМАЩИ/ИЗПРАЩАЩИРЕМАРКЕТА 
МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС) И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС). 

ОБЯСНЯВА: 
• какви документи са ви необходими 
• как да следвате новите правила за управление на пътното 

движение към пристанищата 
• новите процедури при граничен контрол 

Ще бъде публикувано отделно 

ръководство за превоза на стоки 

между Великобритания и Северна 

Ирландия. 
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СЛЕДЕТЕ АКТУАЛНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ 
Това ръководство ще бъде актуализирано с последната 
информация на GOV.UK, веднага щом е налична. 
PПерсоналът в обектите за съвет за превозвачи е на разположение, за да ви помогне 
да проверите дали разполагате с необходимите документи за преминаване на 
границата. 
На обектите за съвет за превозвачи водачите на тежкотоварни камиони (HGV) могат: 
• да си направят безплатен тест за COVID-19 (не на всички обекти, първо проверете) 
• да научат за правилата и документите, необходими за превоз на стоки между 

Обединеното кралство и ЕС 

• да направят безплатна проверка за гранична готовност, за да са сигурни, че 
притежават правилните документи за пресичане на границата с ЕС 

Обектите за съвет за превозвачи се намират на магистрални сервизни станции и 
места за почивка на тежкотоварни камиони. 

PDF версия за разпечатване 
Можете да изтеглите това ръководство като PDF файл за разпечатване. PDF файлът не 
е предназначен за онлайн четене. Информацията в PDF файла няма да бъде актуална 
след актуализирането на тази страница. Проверявайте тази страница за най-новата 
информация. 

ТЕСТВАНЕ ЗА COVID-19 
За да преминавате границите в определени държави, може да се наложи да си 
направите тест за коронавирус (COVID-19), който да е отрицателен, както и да 
притежавате определени формуляри. 
На превозвачи, пристигащи в Англия от ЕС извън Общата зона за пътуване 
(Великобритания, Ирландия, Нормандските острови и остров Ман), може да се 
наложи да си направят тест за COVID-19, ако ще пребивават в държавата повече от 
2 дни. Може и да не се наложи да си правите тест, ако ще пребивавате в Англия 2 дни 
или по -малко. 
Тъй като ситуацията постоянно се променя, препоръчително е превозвачите да 
проверяват най-актуалните изисквания за COVID-19, преди да предприемат каквото и 
да било международно пътуване. 

Това се отнася за водачи и екипажи на тежкотоварни автомобили и микробуси, 
както и за водачи на други лекотоварни автомобили. Това е приложимо за водачи 
както от Обединеното кралство, така и извън него. Безплатно тестване за COVID-19 
се предлага за водачи и екипаж на тежкотоварни камиони, лекотоварни камиони и 
микробуси на много великобритански обекти за съвет за превозвачи. 

Научете повече за: 

• тестване на превозвачи за COVID-19 

• по-безопасни практики по отношение на COVID-19 за международни превозвачи 

СЛЕДЕТЕ АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 5 

http://GOV.UK
https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-hgv-operators-and-drivers-crossing-an-international-border
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СТОКИ: 
ПОЗВОЛЕНИСТОКИЗА 
ЛИЧНАУПОТРЕБА 
Ако пътувате към Великобритания извън Научете повече за внасянето на стоки за 
границите на Обединеното кралство, лична употреба в Обединеното кралство, 
има нови правила относно стоките, както и дали трябва да подавате някакви 
които можете да внасяте за собствена задължителни декларации. 
употреба, без да се налага да плащате 
данък или мито. 

ПРАВИЛА ЗА ВОДАЧИ 
ОТНОСНО ХРАНА 
И НАПИТКИ ЗА 
ЛИЧНА УПОТРЕБА 
Водачи, пътуващи до и от ЕС, трябва да са наясно с правилата за това какви храни, 
напитки и растения за лична употреба могат да вземат със себе си. Тези правила се 
прилагат за вещи, носени от тях лично, в багажа или в превозното средство. 

Водачите нямат право да внасят 
продукти, съдържащи месо или млечни 
продукти (например сандвич с шунка 
и сирене или кафе с мляко) в ЕС (към 
момента) или извън ЕС (от 1 януари 2022 
г.). Почти всички растения и растителни 
продукти, включително плодове, 
зеленчуци, цветя и семена, изискват 
фитосанитарен сертификат, преди да 
бъдат допуснати в ЕС. 

Ако водачите притежават забранени 
артикули или не носят необходимия 
сертификат, те ще трябва да ги 
използват, консумират или изхвърлят 
на или преди границата. Неспазването 
на това правило може да доведе до 

изземване и унищожаване с риск от 
разходи и санкции. 

Научете повече за: 

• внос на храна, растителни и 
животински продукти за лична 
употреба 

• внасяне на месо и млечни продукти в 
ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия 
или Лихтенщайн 
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https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/visit-eu-switzerland-norway-iceland-liechtenstein#taking-meat-and-dairy-products-into-the-eu
https://www.gov.uk/visit-eu-switzerland-norway-iceland-liechtenstein#taking-meat-and-dairy-products-into-the-eu
https://www.gov.uk/visit-eu-switzerland-norway-iceland-liechtenstein#taking-meat-and-dairy-products-into-the-eu


  
 

 

     
    

    
 

 

    
 

 
 

     
      

       
     

  

    
 

    
     

    
    

    
 

     
 

 
     

    
    

   

 
 

  

 

 

 
 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
ПРИ ПЪТУВАНЕ ДО И ОТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Компаниите превозвачи и техните водачи 
от Обединеното кралство, странните 
във или извън ЕС трябва да обезопасят 
превозните средства, които пристигат в 
Обединеното кралство, за да намалят 
риска от това да станат жертва на 
престъпление. 
Водачите, преминаващи границата между 
Обединеното кралство и ЕС, трябва да 
са наясно с потенциалните заплахи за 
превозните средства и товари, както и как 
могат да спрат „нелегалните пътуващи“. 
Нелегалните пътуващи са лица, които се 
крият във или върху превозно средство, за 
да избегнат преминаването през граничен 
контрол във Великобритания. 

Ако водачът не обезопаси превозното 
средство и бъде установено, че превозва 
нелегални пътуващи в Обединеното 
кралство и в контролираните зони 
от Обединеното кралство, водачът, 
собственикът или наемателят на 
превозното средство може да бъде 
глобен до 2000 британски лири за всяко 
намерено лице (известно още като 
„гражданско наказание“). 
Законът се прилага за всички 
пристигащи в Обединеното кралство или 
контролираните зони от Обединеното 
кралство, включително от европейските 
пристанища и през Евротунела. 

СРЕДСТВА 
За компаниите товарни превозвачи 
ефективна система означава: 

• писмени инструкции за водачи как да 
използват системата 

• издръжливи охранителни устройства 
за ефективно обезопасяване на 

ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО 
НА ПРЕВОЗНИТЕ 

превозното средство, товара и 
мястото за товар 

• доказателства за обучение на 
шофьори за това как да използват 
системата и устройствата за сигурност 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИ ПЪТУВАНЕ ДО И ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7 

https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-clandestine-entrants
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-clandestine-entrants
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• предоставяне на контролни списъци 
за водачи за сигурността на 
превозното средство 

• наблюдение, че шофьорите спазват 
кодексите за добра практика 

За шофьорите една ефективна система 
включва: 

• прилагане на защитни устройства 
(напр. катинар, индивидуално 
номерирани пломби и метална пломба 
тип кабелна) за осигуряване на 
превозни средства след товарене 

• проверка на охранителните 
устройства и превозното средство 
след всяка спирка и преди влизане 
във Великобритания 

• записване на пълните проверки по 
контролния списък за сигурност на 
превозното средство, за да се покаже 

спазването му и да е на разположение 
за представяне на служител на 
граничните служби 

Водачите трябва да следват 
ръководството от 10-стъпки за 
предотвратяване на нелегални пътуващи 
и да го носят със себе си през цялото си 
пътуване. 

Ако някой се крие в 
превозното средство 

Ако водач подозира, че някой се опитва 
да влезе в превозното му средство или 
е влязъл в превозното му средство, 
трябва да се свърже с местната полиция 
веднага щом е безопасно да го направи. 
В Обединеното кралство се обадете на 
999 или в ЕС на 112, преди да навлезете в 
пристанището. 

8
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https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-code-of-practice-prevention-of-clandestine-entrants
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-clandestine-entrants


  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

   
 

ПУНКТОВЕ НА 
СУХОЗЕМНА ГРАНИЦА 
Пунктове на сухоземна граница (IBF) 
са държавни обекти на Обединеното 
кралство, където може да се извършват 
митнически и документални проверки 
извън пристанищата. 

IBF изпълняват функции на отправна 
митническа служба (за изходящи 
пътувания) и митническа служба 
по местоназначение (за входящи 
пътувания). 

На IBF се извършват проверки за 
следните движения: 

• Конвенция за общ транзитен режим 
(CTC), известно още като „транзит“ 

• Карнет ATA 

• Карнет за международен сухопътен 
транспорт (TIR) 

• Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора (CITES) 

• други формуляри, напр. C108, 
дублирани списъци и т.н. – 
консултирайте се с търговеца какво 
трябва да носите 

Времето за престой в IBF е ограничено 
до 2 часа. Ако останете повече от 2 
часа, може да се наложи да заплатите 
допълнителни такси. 

Приложението IBF е достъпно за всички 
смартфони в Google play store, както и в 
App store. 

* Бележка: Не всички превозвачи ще 
трябва да посетят IBF. Например: 
ако започвате или приключвате 
движение по CTC в помещенията 
на упълномощен изпращач или 
упълномощен получател и вече имате 
валидиран придружаващ транзитен 
документ (TAD), не е необходимо да 
посещавате IBF. 

Важно е да се отбележи, че IBF не са: 

• спирки за камиони/места за почивка на 
водачи – водачите трябва да проверят 
количеството време, което остава на 
тахографите им, когато влизат в IBF, 
за да се сведе до минимум рискът да 
се наложи да намерят място (другаде) 
за задължителните спирки за почивка, 
като същевременно искат да посетят 
IBF 

• места за започване на митнически 
формалности (отидете на друго 
място за тези услуги – няма налични 
митнически агенти на място) 

• задължителни за всеки износ – ако 
вече имате всички документи за двете 
страни и Разрешение за преминаване 
(P2P) от CHIEF, не е необходимо да 
посещавате IBF 
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Местоположение и функции на IBF 

Пункт на IBF Местоположение Функции 

Пункт на сухоземна 
граница Севингтън 
(входящо и изходящо 
движение) 

Mersham, 
Ashford 
TN25 6GE 

satnav: 
51.132138, 0.914994 

what3words 
corner.coach.sing 

Започване на транзитно движение 
(отправна митническа служба) 
Край на транзитно движение 
(митническа служба по 
местоназначение) 
Подпечатване на карнет ATA 
CITES 
Управление на пътното движение 

Ако IBF в Севингтън е затворен, 
Уотърбрук ще е отворен като 
резервен обект 

International Way Ebbsfleet 
Ebbsfleet Valley 
DA10 1EB

(изходящо) 

Dover Western Docks Dover Western Docks 
Lord Warden Square 
Dover 
CT17 9DN 

(входящо) 

North Weald Airfield 
(изходящо) 

North Weald Airfield 
Merlin Way 
North Weald 
Bassett 
Epping 
CM16 6GB 

Начало на транзитно движение 
(отправна митническа служба) 
Подпечатване на карнет ATA и TIR 
Физически проверки и инспекции 

Birmingham Airport 
(входящо и изходящо) 

Birmingham International 
Airport 
BHX Car Park 6 
B26 3QY 

Начало на транзитно движение 
(отправна митническа служба) 
Край на транзитно движение 
(митническа служба по 
местоназначение) 
Подпечатване на карнет ATA и TIR 
Физически проверки и инспекции 

Warrington 
(входящо и изходящо) 

Barley Castle Lane 
Appleton Thorn 
Warrington 
WA4 4SR 

Начало на транзитно движение 
(отправна митническа служба) 
Подпечатване на карнет ATA и TIR 
Проверка на лиценз за CITES 
Приоритизиране по DEFRA (морска 
храна и еднодневни пилета) 
Физически проверки и инспекции 

Начало на транзитно движение 
(отправна митническа служба) 
Край на транзитно движение 
(митническа служба по 
местоназначение) 
Подпечатване на карнет ATA и TIR 
Физически проверки и инспекции 

Край на транзитно движение 
(митническа служба по 
местоназначение) 
Подпечатване на карнет ATA и TIR 
Проверка на лиценз за CITES 
Физически проверки и инспекции 
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Holyhead PortHolyhead – Port of 
Holyhead
(входящо и изходящо) 
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Пункт на IBF Местоположение Функции 

Stop 24 
(входящо) 

Folkestone Services 
Junction 11 M20 
Hythe 
CT21 4BL 

Край на транзитно движение 
(митническа служба по 
местоназначение) 
Подпечатване на карнет ATA и TIR 
Физически проверки и инспекции 

Holyhead - RoadKing 
Truckstop
(входящо и изходящо) 

RoadKing Truckstop 
Parc Cybi 
Kingsland 
Holyhead 
LL65 2YQ 
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Служба по транзитно преминаване 
Проверки по CITES 

Начало на транзитно движение 
(отправна митническа служба) 
Край на транзитно движение 
(митническа служба по 
местоназначение) 
Подпечатване на карнет ATA 

За тези услуги е необходима 
резервация. 
Поне 24 часа, преди планираното 
време на пристигане: 
– уведомете граничната полиция кога 

се очаква да пристигнете 
– уведомете граничната полиция, ако 

транспортирате живи животни 

Информирайте граничната полиция 
за пристигането си по имейл до 
BFHolyhead@HomeOffice.gov.uk 

Подготовка преди пътуване 
до Хоулихед – използвайте 
упълномощен изпращач/получател, 
за да започнете или завършите 
своето транзитно движение 

https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet#holyhead-interim-inland-border-facility-service
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet#holyhead-interim-inland-border-facility-service
mailto:BFHolyhead%40HomeOffice.gov.uk?subject=
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УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ В 
КЕНТ 
Може да се образуват задръствания, 
ако водачите на тежкотоварни камиони 
пристигнат на пристанище Дувър 
или на Евротунела без подходящата 
документация, или поради закъснения 
по други причини (напр. неблагоприятни 
метеорологични условия). Форумът за 
устойчивост на Кент има установени 
планове за справяне с това. Полицията 
на Кент ще реши кога да активира части 
от плана в зависимост от нивото на 
задръстванията. 

* Бележка: Водачите на тежкотоварни 
камиони вече не се нуждаят от 
разрешение за достъп до Кент (KAP) 
за влизане в Кент. 

Ако е необходимо, движението може 
да се ограничи с подвижна бариера на 
M20. Ако това се случи, превозвачите ще 
бъдат насочвани чрез пътни знаци. 

Ако пътувате през Кент, имайте предвид, 
че съществува риск от задръствания, ако 
има забавяне на границата. Водачите 
на тежкотоварни камиони трябва да 
планират пътуването си, за да са сигурни, 
че могат да правят кратки почивки и 
особено период за почивка през нощта, 
преди да влязат в Кент. Това ще намали 
риска от попадане в ограничението на 
часовете на шофьорите. 

Водачите на тежкотоварни камиони 
трябва да се погрижат да имат 
достатъчно храна и вода (вижте внос 
на храна и напитки за лично ползване в 
страни от ЕС) в случай на забавяне на 
границата. Водачите на тежкотоварни 
камиони могат да намерят информация 
за сервизни отбивки по магистралите по 

маршрута им, за да улеснят планирането 
на пътуването си. 

Управление на пътното 
движение на други 
пристанища 

Маршрутите през малките проливи на 
Кент са особено уязвими на затруднения 
в движението и тази област е фокусът 
на повечето планове за управление 
на пътното движение. Магистралните 
органи с пристанища с висок обем на 
движението може също да въвеждат 
локализирани схеми за управление на 
пътното движение. При нормална работа 
такива ще бъдат въвеждани само ако има 
силно нарушение на пътното движение 
и превозвачите трябва да следват 
местните пътни знаци, ако такива мерки 
бъдат въведени. 

Празни камиони и камиони 
с опаковки за многократна 
употреба 

Ако превозвате опаковки, ще трябва 
да се консултирате с вносителя и/или 
износителя: 

• дали отговарят на критериите за 
опаковки за многократна употреба 

• дали имате правомощия да направите 
декларация чрез поведение от тяхно 
име при внос 

• дали декларацията е за процедурата 
за свободно обращение или временно 
допускане 
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https://www.kentprepared.org.uk/preparing-for-brexit
https://www.kentprepared.org.uk/preparing-for-brexit
http://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
http://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
http://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.trafficengland.com
https://www.gov.uk/guidance/declaring-reusable-packaging-for-great-britain-imports-and-exports
https://www.gov.uk/guidance/declaring-reusable-packaging-for-great-britain-imports-and-exports


 

 

 

 

 

     

• да проверят правилата във 
Великобритания (и ЕС) относно 
контейнерите със сменяем корпус 

• да проверят правилата за машини, 
монтирани върху камиони, за 
улесняване на товаренето и 
разтоварването 

Тези елементи включват пластмасови 
или метални кафези, щайги или рамки. 

На входни пунктове във Великобритания 
можете да направите декларация 
чрез поведение за всички опаковки за 
многократна употреба. Декларацията 

чрез поведение по принцип представлява 
слизане от плавателен съд. 

На входни пунктове в ЕС превозвачът 
трябва да провери дали опаковката е с 
произход от Великобритания или ЕС, тъй 
като това ще засегне формалностите, 
които трябва да следвате. 

При износ декларацията чрез поведение 
с прави чрез преминаване на границата 
на пристанище. 

Научете повече за деклариране на 
опаковки за многократна употреба за внос 
и износ от Великобритания. 
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https://www.gov.uk/guidance/declaring-reusable-packaging-for-great-britain-imports-and-exports
https://www.gov.uk/guidance/declaring-reusable-packaging-for-great-britain-imports-and-exports
https://www.gov.uk/guidance/declaring-reusable-packaging-for-great-britain-imports-and-exports
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РАЗДЕЛ 2: 
ИЗИСКВАНИЯ,ЛИЦЕНЗИ
И ОТГОВОРНОСТИ 
НА ВОДАЧА И 
ПРЕВОЗВАЧА 
Водачи: документи, лицензи 
и разрешителни 

Сертификат за професионална 
компетентност на водача 

Всички водачи от Обединеното кралство 
и ЕС трябва да притежават сертификат за 
професионална компетентност (CPC), за 
да могат да работят. Водачите трябва да 
носят своята карта за CPC квалификация, 
докато шофират в ЕС и Великобритания. 

Водачи, работещи за оператори от 
Обединеното кралство 

Водачите с валиден CPC от Обединеното 
кралство, работещи за оператори от 
Обединеното кралство, не трябва да 
предприемат допълнителни действия 
по отношение на квалификациите си. 
Британският СРС за водачи е валиден 
за всички пътувания, които операторите 
от Обединеното кралство имат право 
да предприемат, независимо дали в 
резултат на Споразумение за търговия 
и сътрудничество между Обединеното 
кралство и ЕС или въз основа на 
разрешителни от ECMT. 

Водачите от ЕС могат да работят за 
оператори от Обединеното кралство със 
CPC, издаден от страна членка на ЕС. 
Ако такива водачи желаят да са сигурни, 
че 

в дългосрочен план могат да работят за 
оператори от Обединеното кралство, то 
те следва да сменят своя СРС за водачи 
от ЕС със СРС от Обединеното кралство. 
За тази цел трябва да изпратите своята 
CPC карта за водачи от ЕС на Агенцията 
за стандарти на водачи и автомобили 
(DVSA), ако искате да я замените за CPC 
карта за водачи от Великобритания, или 
на DVA, ако сте в Северна Ирландия. 

Научете повече за замяна на CPC карта 
за водачи от ЕС за CPC карта за водачи 
от Великобритания. 

Тъй като Обединеното кралство е трета 
страна, жителите на Великобритания 
може да се нуждаят от „атестация на 
водача в трета страна“, ако не отговарят 
на условията съгласно Регламент 
1072/2009 „относно общите правила 
за достъп до международния пазар за 
сухопътни превози“. 

Водачи от Обединеното кралство, 
работещи за оператори от ЕС 

Водачите, притежаващи британски CPC 
и работещи или желаещи да работят за 
фирми в ЕС, трябва да се консултират 
със съответната организация в 
държавата, където живеят и работят, за 
да разберат какво трябва да направят. 
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https://www.gov.uk/driver-cpc-training/if-you-have-a-licence-from-other-countries
https://www.gov.uk/driver-cpc-training/if-you-have-a-licence-from-other-countries
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN


  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

   

 
 

Шофьорски книжки и 
международни шофьорски 
разрешителни 

За водачите е необходимо да притежават 
правилната категория шофьорска 
книжка за превозното средство, което 
управляват. Те могат да проверят 
категориите в шофьорската си книжка. 

Не ви е необходимо международно 
разрешително за шофиране (IDP), 
за да шофирате в ЕС, Швейцария, 
Исландия или Лихтенщайн, ако имате 
шофьорска книжка със снимка, издадена 
в Обединеното кралство. 

Може да ви е необходимо IDP за 
шофиране в някои страни от ЕС и 
Норвегия, ако притежавате едно от 
следните: 

• хартиено свидетелство за управление 
на МПС 

• свидетелство за управление, 
издадено в Гибралтар, Гърнзи, 
Джърси или остров Ман 

Проверете дали се нуждаете от IDP. 

IDP могат да бъдат свободно закупени в 
много пощенски клонове на Обединеното 
кралство. Цената на един брой IDP е 5,50 
британски лири. 

Визи, паспорти и лични карти 

Водачите от Обединеното кралство 
трябва да притежават британски 
паспорт с поне 6-месечна валидност, 
за да пътуват до ЕС. Водачите могат 
да проверят дали трябва да подновят 
паспорта си. 

Водачите от Обединеното кралство в 
повечето страни членки на ЕС могат 
да работят в ЕС без необходимост от 
виза или разрешително за работа, при 
условие че не прекарват повече от 90 дни 
в ЕС в рамките на 180-дневен период. 
Въпреки това, споразуменията за визи и 
разрешителни за извършване на платена 
работа в ЕС са решение на отделните 
държави членки и операторите трябва 
да се консултират със съответния орган 

на всяка държава, в която планират да 
извършват работа, преди да пътуват. 

Информацията за това как да получите 
виза, ако се нуждаете от такава, ще 
откриете на страницата със съвети за 
пътуване на всяка една държава. 

Преди 1 октомври 2021 г. гражданите 
на ЕС, Европейско икономическо 
пространство (ЕИП) и Швейцария могат 
да влизат в Обединеното кралство с 
паспорт или национална лична карта. 

От 1 октомври 2021 г. национални лични 
карти от ЕС, ЕИП и Швейцария няма да 
се приемат като валиден документ за 
пътуване и за влизане в Обединеното 
кралство ще се изисква паспорт. Това 
не се отнася за граждани на ЕС, ЕИП и 
Швейцария, които са кандидатствали по 
Схемата за уседналост на граждани на 
ЕС до 30 юни 2021 г. или имат защитени 
права по силата на Споразуменията 
за граждански права. Лични карти от 
Гибралтар, издадени на британски 
граждани, и ирландски паспортни карти 
и занапред ще се приемат за пътуване 
до Великобритания. Допълнителни 
подробности за новите изисквания и 
изключения ще бъдат публикувани на 
GOV.UK. 

Възможно е да има закъснения при 
кандидатстване за виза за Обединеното 
кралство като професионален шофьор. 

Изисквания за товарни 
превозвачи от Обединеното 
кралство: документи, лицензи и 
разрешителни 

Достъп до ЕС 

Операторите от Обединеното кралство 
могат да предприемат неограничен 
брой пътувания към, от и през ЕС. Могат 
да се предприемат до 2 допълнителни 
пътувания (за кръстосана търговия или 
каботаж) в рамките на ЕС след пътуване 
с товар от Обединеното кралство, 
с максимум 1 каботажен превоз в 
рамките на 7-дневен период. Трябва да 
е в същата държава от ЕС, където сте 
оставили стоките си, внесени в ЕС. 
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И двете допълнителни придвижвания 
могат да бъдат каботажни движения 
в Ирландия за оператори от Северна 
Ирландия при условие че са след 
натоварено пътуване от Северна 
Ирландия и се извършват в рамките на 
7-дневен период. 

Операторите, извършващи превози за 
собствена сметка (оператори, превозващи 
собствени стоки), които превозват стоки 
с търговска цел, ще бъдат обект на 
тези правила за каботаж и кръстосана 
търговия, когато оперират в ЕС. 

Придвижвания, които не се считат за 
каботаж/кръстосана търговия: 

• превозване на празно ремарке от една 
държава в ЕС до друга 

• само оставяне на стоки в ЕС, които 
сте транспортирали от Обединеното 
кралство 

• само вземане на стоки в страни от 
ЕС, които след това могат да бъдат 
изпратени само в Обединеното 
кралство, а не в друга държава от ЕС 

Лицензиране на оператори: Лиценз 
от Обединеното кралство за 
Общността 

Товарни превозвачи от Обединеното 
кралство, извършващи международна 
дейност, се нуждаят от съответния 
лиценз за оператор. 

Копие от лиценз на Обединеното 
кралство за Общността, при всички 
обстоятелства, трябва да се носи на 
борда на всички превозни средства при 
работа в ЕС. 

Разрешителни ECMT 

Превозвачите от Обединеното кралство, 
желаещи да предприемат до 3 превоза 
за кръстосана търговия (превоз на стоки 
между 2 страни извън Обединеното 
кралство), може да го направят с 
Разрешително от Европейската 
конференция на министрите на 
транспорта (ECMT). 

Научете повече за процедурата за 
кандидатстване в ECMT. 

Зелена карта за автомобилни 
застраховки 

Зелената карта е доказателство за 
застраховка на превозното средство при 
пътуване в чужбина. От 2 август 2021 
г. водачите от Обединеното кралство 
не се нуждаят от зелена карта при 
пътуване в ЕС (включително Ирландия), 
Андора, Босна и Херцеговина, Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия или 
Швейцария. 

Документи за регистрация на 
превозното средство 

При пътуване в чужбина водачите трябва 
да носят документи за регистрация на 
превозното средство. Това може да са: 

• паспорт на превозното средство 
(V5C), ако имате такъв 

• VE103, за да демонстрирате, че 
имате право да използвате превозно 
средство под наем или на лизинг в 
чужбина 

GB или UK стикер 

До 28 септември 2021 г. превозните 
средства, регистрирани в Обединеното 
кралство, трябва да имат буквите „GB“ 
при пътуване в чужбина (с изключение на 
Ирландия). 

От 28 септември 2021 г. превозните 
средства, регистрирани в Обединеното 
кралство, трябва да имат буквите „UK“ 
при пътуване в чужбина (с изключение на 
Ирландия). 

Идентификаторите GB и UK могат или да 
бъдат част от регистрационната табелка 
(заедно с флага на Великобритания) или 
да са като отделен стикер. 

Стикерите „GB“ трябва да бъдат 
заменени със стикери „UK“ след 28 
септември 2021 г. 

Водачите не се нуждаят от стикер „GB“ 
или „UK“, за да шофират в повечето 
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държави (освен Испания, Кипър и Малта), 
ако техните регистрационни табелки 
включват идентификатор „GB“ или, от 
28 септември – „UK“, заедно с флага на 
Великобритания. 

Превозни средства, регистрирани във 
Великобритания или Северна Ирландия, 
не е необходимо да имат GB или UK 
стикер, за да се движат в Ирландия. 

Водачите трябва да покажат GB 
стикер или, от 28 септември – „UK“ 

стикер, ясно на задната страна на 
превозните средства и ремаркетата, ако 
регистрационната им табела включва 
някое от следните: 

• символ на европейски флаг 

• национален флаг на Англия, 
Шотландия или Уелс 

• само цифри и букви – без флаг или 
идентификатор 
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ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ЕС: 
ДОКУМЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ 
И РАЗРЕШИТЕЛНИ 
Достъп до Обединеното 
кралство 

Операторите от ЕС могат да предприемат 
неограничен брой пътувания към, от и 
през Обединеното кралство с максимум 
2 каботажни превоза в Обединеното 
кралство, при условие че са извършени 
след натоварено пътуване от ЕС и в 
рамките на 7 дни след разтоварване в 
Обединеното кралство. 

Лиценз на Общността 

Операторите от ЕС трябва да бъдат 
лицензирани от държавата, където са се 

установили, и да носят заверено копие от 
Лиценза на Общността по всяко време. 

Документация на водача и 
превозното средство 

Операторите от ЕС, които извършват 
транспортни услуги до, от или през 
Обединеното кралство, трябва да 
носят документ, доказващ, че тяхното 
превозно средство и ремарке имат 
автомобилна застраховка. Зелена карта 
или друго доказателство за автомобилна 
застраховка се признават в Обединеното 
кралство. Зелените карти обаче не 
са задължителни за водачи от ЕС в 
Обединеното кралство. 

18
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ТРАНСГРАНИЧНИ 
ОТГОВОРНОСТИ 
ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА 
СТОКИ 
Търговец 

Отговорност на търговеца е да изготви 
митнически декларации и да предостави 
на компанията-превозвач и на шофьора 
точните документи. Това може да стане 
директно или посредством трета страна, 
например спедитор, логистична компания 
или митнически агент. 

Компания товарен превозвач 

Компанията превозвач трябва да 
осигури достъп за своите оператори до 
ИТ системи като Услуга за движение 
на превозни средства за стоки (GVMS) 
и Безопасност и сигурност във 
Великобритания (S&S GB) – това може 
да се извърши чрез регистрация и от 
превозвача се изисква да притежава 
номер за Регистрация и идентификация 
на икономически оператор (EORI) за 
Великобритания. 

Водачът трябва да е запознат с всички 
необходими митнически изисквания и 
да разполага с всички документи и други 
разрешителни за маршрута, по който 
пътува. Ако превозвачът планира да 
използва трета страна за влизане от тип 
S&S GB, той трябва да е уредил това 
чрез софтуер на третата страна или чрез 
доставчик на услуги за общността (CSP). 

Компанията товарен превозвач трябва 
също така да се увери, че водачите й 

знаят какви документи да представят на 
всеки етап от пътуването, включително: 

• на пристанища или влакови 
терминали 

• на митнически пунктове 

* Бележка: В зависимост от маршрута, 
някои или всички тези документи 
могат да бъдат изпратени 
предварително по електронен път. 
Погрижете се да се запознаете 
с процеса за маршрута, който 
използвате. 

Водач 

По време на пътуването водачът 
трябва да носи в превозното средство 
информацията и документацията, 
предоставени от компанията превозвач. 
Това включва също информация 
и документация, необходими за 
изпълнение на изискванията на 
държавите членки на ЕС. Това е така, 
защото всяко движение на стоки 
от ЕС към Обединеното кралство е 
едновременно движение на износ за 
органите на ЕС и движение на внос за 
органите на Обединеното кралство и 
обратно. 

Изключително важно е водачите да 
знаят каква информация и документи са 
необходими, както и къде, кога и как да 
бъдат представени за проверка. 
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РАЗДЕЛ 3: 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И 
СИГУРНОСТ – ENS И EXS 
ДЕКЛАРАЦИИ 
Основна информация и 
предстоящи промени 
Има 2 типа декларации за безопасност 
и сигурност: обобщена декларация за 
напускане (EXS) и обобщена декларация за 
въвеждане (ENS). 
Към момента за Обединеното кралство 
съществуват временни изключения за EXS 
и ENS декларации, но те скоро ще бъдат 
премахнати: 
• от 1 октомври 2021 г. EXS декларации 

ще се изискват за всички дейности по 
износ от Великобритания към ЕС (това 
ще премахне текущото изключение за 
празни палети, контейнери и превозни 
средства, придвижвани по силата на 
договор за транспортиране в ЕС) 

• от 1 юли 2022 г. ENS декларации ще 
се изискват за всички движения между 
ЕС и Великобритания 

ЕС изисква пълни ENS и EXS декларации 
от 1 януари 2021 г. Конкретни процедурни 
подробности за всяка държава членка са 
изброени по-долу в документа за: 
• Белгия 

• Франция 

• Ирландия 

• Нидерландия 

• Испания 

Обобщена декларация за 
въвеждане (ENS) 
При придружавани Ро-Ро товари 
компанията превозвач (като превозвач 
и активно средство за транспортиране) 
носи отговорност за подаване на ENS 
декларация – известна също като 
декларация за безопасност и сигурност 
– на първия входен пункт. Това е много 
важно на британските пристанища и 
терминали за автофериботи (Ро-Ро), 
които нямат пристанищни системи за 
инвентаризация. 
При непридружавани Ро-Ро товари 
операторът на ферибота (като 
превозвач и активно средство за 
транспортиране) носи отговорност за 
подаване на ENS декларация на първия 
входен пункт. При пристанища с връзка 
към инвентаризация, операторът на 
ферибота ще попълни манифеста. 
Например, в Нидерландия манифестът 
трябва да включва всички ENS записи 
по дати за този ферибот, за да му бъде 
допуснат извън Обединеното кралство. 
Информацията ще трябва да бъде 
предоставена, преди корабът да отплава 
от пристанището. 
Данните, необходими за ENS декларация, 
включват: 
• изпращач 

• получател 
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https://www.gov.uk/guidance/list-of-roll-on-roll-off-ports
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• описание на стоките 

• маршрутизация (държава по държава) 

• превоз (напр. данни за ферибот или 
Евротунела) 

• време на пристигане 

За издаване на ENS декларации се изисква 
EORI номер. Той трябва да е: 
• „GB“ или „XI“ EORI номер за 

безопасност и сигурност във 
Великобритания 

• валиден EORI номер на държава 
членка на ЕС за ENS декларации в ЕС 

Декларацията може да бъде подадена 
от трета страна, доколкото това се прави 
със знанието и съгласието на превозвача. 
Отговорната страна трябва да се увери в 
следното: 
• подадена е обобщена декларация за 

въвеждане 

• декларациите са подадени в рамките 
на законовия срок 

Третата страна трябва също да се увери в 
точността на предадената на превозвача 
информация. 
Във Великобритания превозвачът ще 
трябва да се регистрира за достъп до 
услугата S&S GB, за да подава ENS 
декларации. Този процес може да бъде 
извършен и от трета страна с неговото 
знание и съгласие. 
Научете повече за процедурата за ENS 
във Великобритания. 

Обобщена декларация за 
напускане (EXS) 
Превозвачът (което означава 
компанията превозвач за придружавани 
превози, и операторът на ферибота 
за непридружавани превози) трябва да 
подаде EXS декларация до митническите 
власти на държавата, от която се изнася 
пратката. 

Данните от EXS обикновено се 
обединяват с декларацията за износ 
(която е митническа декларация). Лицето, 
което обикновено носи отговорност за 
подаване на комбинирана декларация, 
е износителят на стоките или негов 
представител. 

Ако това е отделна декларация (напр. 
за празен камион), тя се въвежда в 
системата за управление на износа 
(ECS). 

Обикновено се изисква самостоятелна 
EXS, ако: 
• празен контейнер се превозва по 

договор за транспортиране (договор 
за транспортиране или договор 
за превоз е споразумение между 
превозвач и спедитор или пътник, 
определящ задълженията и правата 
на всяка страна) 

• стоките остават на временно 
съхранение за повече от 14 дни 

• стоките са останали на временно 
съхранение за по-малко от 14 дни, 
но данните от декларацията за 
сигурност и безопасност при внос 
са неизвестни, или ако данните за 
местоназначението или получателя се 
променят 

• стоките се пренасят транзитно с 
Придружаващ транзитен документ 
(TAD) или Транзитна декларация за 
безопасност и сигурност (TSAD) – 
TSAD не отговарят на британските 
изискванията за сигурност и 
безопасност 

Подаването на съвместни EXS 
декларации за безопасност и сигурност и 
митнически декларации за износ, както и 
на самостоятелни EXS за безопасност и 
сигурност, може да бъде направено чрез 
системата за Митнически режим за внос 
и износ на товари (CHIEF) или Услугата 
за митнически декларации (CDS). Засега 
остава възможността за подаване на EXS 
декларации чрез системите CSP или чрез 
доставчици на софтуер трети страни. 
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-

Самостоятелна EXS не се изисква, ако Научете повече за процедурата за EXS 
от Великобритания се превозват празни във Великобритания. 
палети и празни камиони, за които няма 
сключен договор за транспортиране. 
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РАЗДЕЛ 4: 
ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 
ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КЪМ ЕС (ИЗНОС ОТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
Митнически изисквания 

За влизане в ЕС стоките трябва да 
отговарят на митническите изисквания, 
очертани в общ план в раздел 4а. В 
допълнение, при 3 типа движение (CTC, 
ATA, TIR) може да има променена 
митническа процедура. 

4a. Обща процедура 

Ако е приложимо, разгледайте тези 
раздели, след като разгледате раздел 4а. 

4b. Движения по Конвенция за 
общ транзитен режим (CTC) от 
Великобритания към ЕС 

4c. Движения с ATA карнет от 
Великобритания към ЕС 

4d. Движения по Конвенция за TIR режим 
от Великобритания към ЕС 

Ако транспортирате някои стоки за 
широко потребление, трябва също да 
разгледате: 

4e. Допълнителни изисквания за внос на 
специфични стоки в ЕС 

• акцизни стоки 

• животински, растителни и други 
контролирани продукти 

• животни, животински продукти, 
растения, риба и рибни продукти 

• морска риба за човешка консумация 

• живи животни 

• застрашени или защитени животински 
или растителни видове 

Независимо коя процедура използвате, 
ще трябва да прегледате и да разберете 
раздел 4а относно общите изисквания за 
внос/износ. 

ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КЪМ ЕС (ИЗНОС ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 23 
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РАЗДЕЛ 4a: 
ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 
ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КЪМ ЕС – ОБЩА 
ПРОЦЕДУРА 
От 1 януари 2022 г. ще бъдат установени 
пълни контролни мерки и проверки и 
граничните пунктове ще се нуждаят от 
процедури за контролиране на стоки за 
износ. Граничните пунктове ще използват 
едно от следните: 

• пристанищна система за 
инвентаризация („инвентарно 
свързани пристанища“) за модела 
за временно съхранение (или 
обединения модел с предварително 
деклариране и временно съхранение), 
при които превозвачите/операторите 
на ремаркета ще трябва да спазват 
търговски инструкции, или 

• процедурата с предварително 
деклариране за инвентарно 
несвързани пристанища/терминали, 
използващи GVMS 

Новите процедури са посочени в 
раздела за износ на Модела за гранична 
обработка и други подробности, 
включително местата, които ще 
използват GVMS и тези с допълнителни 
изисквания поради ограничения в 
пространството, ще бъдат публикувани 
на GOV.UK. 

Списък на пристанищата, използващи 
GVMS. 

Регистриране за GVMS. 

Подготовка за износ 
от Великобритания: 
митнически документи 
и процедури, с които 
превозвачите трябва да са 
запознати 

При вземане на стоките от помещенията 
на упълномощен изпращач, които ще 
превозва до ЕС, водачът трябва да получи 
всички митнически документи, необходими 
за преминаване в ЕС. Ако водачът взема 
стоките и всички необходими документи от 
упълномощен изпращач, не е необходимо 
той да спира на пункт на сухоземна граница 
на път към границата, а може да продължи 
директно. Вижте списъка за проверка на 
документите. 

Ако водачът не взема стоките от 
упълномощен изпращач за износ и 
стоките се превозват транзитно, той 
трябва да посети пункт на сухоземна 
граница, за да започне/активира своето 
транзитно движение. Пунктът на 
сухоземна граница е мястото, на което 
ще получи хартиен документ (TAD), който 
трябва да бъде сканиран на границата 
при излизане от Великобритания. Ако 
стоките не се превозват транзитно, 
износителят/агентът/спедиторът трябва да 
предостави на превозвача MRN номер(а) 
за предварително регистрираната(ите) 
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вносна(и) декларация(и) за държавата 
членка, през чиято граница влиза 
превозвачът. 

Какви са процедурите за 
износ? 

Задължение на износителя е да уведоми 
компанията превозвач за разрешението 
за преминаване (P2P), след което 
водачът може да тръгне към границата. 

При инвентарно свързани пристанища, 
включително всички непридружавани 
товари, операторът на ремаркето трябва 
да предостави Уникален номер на пратка 
(UCN), осигурен от износителя, за да 
остави стоките на пристанището и те да 
бъдат приети. 

* Бележка: При инвентарно свързани 
пристанища все още може да не са 
известни подробности за внос в 
ЕС. Възможно е водачът да няма 
информация за вноса в ЕС по време на 
износ. Износителят/товарителят 
трябва да уточни за водача/ 
оператора на ремаркето какви са 
изискванията на държавата членка на 
ЕС. Ако тази информация е споделена 
електронно, не е задължително тя да 
е известна на водача (или той често 
взема копие при пристигане в ЕС). 

Какви са промените от 1 
януари 2022 г.? 

GVMS и предварително 
деклариране 

Ако излизат от Великобритания чрез 
GVMS, преди пристигане превозвачите 
трябва: 

• да помолят износителя или агента да 
предостави правилните справки за 
всяка превозвана пратка 

• да обединят всички тези справки, 
както и справки на декларации за 
безопасност и сигурност (ще се 
изискване от юли 2022 г.), в 1 справка 
за движението на стоки (GMR) за всяко 
движение на превозно средство – това 
може да бъде направено по 2 начина: 

• директна връзка от собствената 
система на превозвача към GVMS; 
или 

• онлайн портал, достъпен 
чрез акаунта на превозвача в 
правителствения портал 

• за всяко превозно средство – да 
актуализира GMR с правилния 
регистрационен номер на превозното 
средство (VRN) – това може да 
се актуализира, за да отразява 
всякакви промени, но трябва да е 
правилен, когато GMR се представя на 
превозвача в пункта на отпътуване 

• да инструктират водачите да не 
продължават към границата, преди 
всички необходими справки да бъдат 
добавени в GMR, за да се представи 
в цялост, или ако някоя справка на 
декларация не е била приета в GMR, 
тъй като няма да им бъде разрешено 
да се качат на борда 

• да инструктират водачите да 
представят GMR на оператора 
на ферибота/Евротунела при 
пристигане в пункта на отпътуване, 
за да демонстрират, че разполагат 
с необходимите доказателства за 
законно движение на стоки 

Преди излизане от 
Великобритания 

При придружавани Ро-Ро пратки водачът 
трябва да има всички необходими 
референтни номера или документи, за да 
се отговори да вносните изисквания на 
държавата, през която влиза в ЕС. Вижте 
списъка за проверка на документите. 
Отговорност за това носи износителят от 
Великобритания (със своя митнически 
агент и/или логистична компания), освен 
ако не се е договорил с друга страна да 
носи отговорност за това като част от 
условията за международна търговия. 

Може да е необходимо да подадете EXS 
декларация, вижте раздел 3. 

ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КЪМ ЕС – ОБЩА ПРОЦЕДУРА 25 
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На границата в ЕС 

Водачът трябва да спазва изискванията 
на държавите членки на ЕС за внос и 
граничен контрол за държавата, в която 
влиза. По-долу са дадени допълнителни 
специфични подробности за основните 
държави членки на ЕС за Ро-Ро товари. 

Движение на стоки през малките 
проливи – от Великобритания към 
Франция 

Франция е въвела интелигентна гранична 
система за обработка на товари, които 
пресичат границата чрез фериботи и през 
Eвротунела. Тази система съпоставя 
данните от митническата декларация с 
регистрационния номер на превозното 
средство, превозващо пратката(ите). 

Във връзка с това Франция е 
представила изчерпателни насоки и 
комуникация. При регистриране за 
качване на фериботните терминали на 
пристанище Дувър или на „спирката“ 
на терминал Черитън на Евротунела 
водачът ще предаде MRN номера(ата) от 
транзита или декларацията за внос във 
Франция. MRN се сканира и съпоставя с 
регистрационния номер на превозното 
средство (VRN) или регистрационния 
номер на ремаркето (TRN) – ремаркета са 
допускат само на Дувър. 

* Бележка: Процесът за изпращане 
на данни може да бъде извършен и 
електронно на портала на Евротунела 
или чрез електронен обмен на данни 
(EDI). Това генерира Граничен пропуск 
за Евротунела (EBP), при наличието 
на който водачът не е необходимо 
да показва документи на спирката, а 
може да продължи с тази справка. 

За пратки от множество търговци 
износителят или водачът могат да 
сканират всички баркодове от отделните 
документи, като използват уебсайта 
Enveloppe. Това ще създаде MRN плик. 
Тогава водачът представя само 1 MRN за 
товара, който превозва. 

Тези данни се анализират от френската 
митническа система, докато водачът 
и пратката(ите) са на ферибота или 
совалката, пресичащи Ламанша. Това 
позволява предварителното избиране 
на тежкотоварни или лекотоварни 
автомобили за допълнителни митнически 
и/или санитарни и фитосанитарни (SPS) 
проверки. 

Водачът ще бъде уведомен по пътя – 
чрез екраните на борда на вагона за 
водачи по Евротунела или във фоайетата 
за водачи на ферибота, дали: 

• може да продължи – той ще бъде 
насочен по „зелен маршрут“. 

• трябва да представи стоките за 
митнически и/или SPS проверки – или 
„Orange-douane“, или „Orange-SIVEP“ 

• дали има някакви проблеми, на които 
трябва да обърне внимание, преди 
да продължи пътуването си – той ще 
бъде насочен по „оранжев маршрут“ 

При слизане от ферибота или совалката, 
ако е избран за проверка (т.е. с оранжев 
маршрут), водачът трябва да спази 
тези указания – ако пренебрегне 
маршрутизирането, може да бъде глобен. 
Освен това може да бъдат избрани и 
водачи със зелен маршрут за проверка на 
нормативното съответствие. 

Декларации за сигурност и безопасност 
при влизане във Франция 

За товари от Великобритания ENS 
декларациите трябва да бъдат подадени 
във френската Система за управление 
на вноса (ICS ) преди преминаване 
на границата с ЕС. Подаването може 
да се извърши само чрез EDI, като се 
използва сертифициран софтуер (или уеб 
портали). 

При придружавани товари превозвачът 
вписва ENS декларацията във френската 
ICS. 
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При непридружавани товари 
фериботният оператор вписва ENS 
декларацията във френската ICS. 

Режими на съответствие във 
Франция (митници и SPS) 
Ако сте избрани за проверка при 
влизане във Франция – митническа, 
SPS или и двете – трябва да следвате 
обозначенията за оранжев маршрут (за 
митнически или SPS проверки) за достъп 
до съоръжението. 

Ако сте избрани за SPS проверка 
(SIVEP), трябва да потърсите помощ 
от „асистентска“ служба (за фериботи) 
или операторите на Евротунела (за 
Евротунела) за разтоварване, товарене 
и представяне на вашите пратки на 
администраторите. 

Движение на стоки през 
нидерландските пристанища 
– от Великобритания към 
континентална Европа 

Нидерландската логистична индустрия 
има съвети за преминаване през 
нидерландските пристанища. Това ще 
помогне на товарните и логистични 
оператори с различните формалности, 
свързани с превоза на стоки между 
Обединеното кралство и Нидерландия. 
Вносът може да бъде осъществен 
след подаване на манифеста на 
нидерландските митници – процес, който 
настъпва след отпътуване на ферибота 
от Великобритания. 

Ако се извършва транзит, започващ от 
Великобритания, фериботната линия 
ще съобщи за това на митниците чрез 
Portbase. 

Декларации за сигурност и безопасност 
при влизане в Нидерландияa 

Данните за ENS за декларациите за 
безопасност и сигурност се подават по 
време на резервация за преминаването. 
Подаването на ENS декларации 
винаги се извършва от превозвача (т.е. 
фериботния оператор) за придружавани 
и непридружавани товари, когато 

фериботът отпътува, чрез Portbase в ICS 
за Нидерландия. 

Движение на стоки през 
белгийските пристанища 

Болшинството от Ро-Ро товарите през 
пристанище Зебрюге понастоящем 
са непридружавани. Има 5 стъпки. 
Превозвачът обикновено има роля в 
стъпка 3 и стъпка 5. 

1. Операторът на ремаркето от 
Обединеното кралство или лицето, 
резервиращо преминаването, 
предоставя на спедиторската компания 
ENS данните по време на резервацията 
и ги дава на спедиторската компания. 

2. Операторът на ферибота предоставя 
ENS декларацията на митниците 
в момента на предоставянето на 
декларацията за временно съхранение 
на митниците. 

3. Операторът на терминала издава 
известие за освобождаване до 
вносителя, спедитора, митническия 
агент или компанията превозвач. 

4. Митническият представител представя 
последваща декларация пред 
митниците. 

5. Операторът на терминала издава 
известие за освобождаване на товара 
до превозвача, с което да се вземат 
стоките. 

Цифровата система RX/SeaPort 
обединява предоставените данни и 
тези, изисквани от всички страни, в 
пристанището на Зебрюге. Данните 
за внос и износ се регистрират чрез 
електронната им служба. Това може 
да стане ръчно, чрез връзка за 
структурирани данни или чрез митнически 
софтуер. 

На водачите няма да бъде позволено 
да напуснат терминала, ако не е дадено 
известие за освобождаване и товарът не 
е освободен (при пристигане в Зебрюге), 
нито могат да продължат към терминала 

ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КЪМ ЕС – ОБЩА ПРОЦЕДУРА 27 

https://www.getreadyforbrexit.eu/en/
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/


ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТОКИ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС 
ЧРЕЗ РО-РО ПРЕВОЗ: РЪКОВОДСТВО ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗВАЧИ

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

  

на Зебрюге, ако митническите власти не 
са били предварително уведомени чрез 
електронната служба на RX/SeaPort. 

RX/SeaPort има подробна информация 
за внос и износ през пристанището на 
Зебрюге. 

В Антверпен предварителното известие 
за митническите документи се извършва 
чрез общата система на пристанищата 
„C-point“. Това предварително 
уведомление може да бъде подадено 
от износителя, спедитора, митническия 
агент или превозвача на товари. 

C-point има подробна информация за 
митническите процедури в Антверпен. 

Консултирайте се с оператора на 
ферибота за използването на която и да е 
ИТ платформа. 

Декларации за сигурност и безопасност 
при влизане в Белгия 

ENS декларациите трябва да се подават 
в клиринговата системата за внос чрез 
EDI интерфейс към компютърна система 
за митници и акцизи без документи на 
хартиен носител (PLDA). 

В Белгия подаването на ENS 
декларация се извършва от фериботния 
оператор или спедиторската фирма 
както за придружавани, така и за 
непридружавани товари. 

Движение на стоки през испанските 
пристанища 

Превозвачите, които пътуват от 
Великобритания до Испания, трябва: 

• да подадат или организират 
подаването на ENS декларацията в 
испанската ICS 

• да получат MRN 

• влязат в системата на морския 
превозвач (Brittany Ferries) и да 
свържат регистрационния номер на 
превозното средство с MRN 

• системата проверява първите 4 цифри 
от кода на Интегрираната тарифа на 
Европейския съюз (TARIC), броя на 
опаковките и теглото 

Данните трябва да бъдат изпратени 
на превозвача, преди тежкотоварното 
превозно средство да е пристигнало на 
пристанището във Великобритания, или 
водачът трябва да ги носи със себе си. 

Декларации за сигурност и безопасност 
при влизане в Испания 

Една ENS декларация трябва да бъде 
подадена за всички пратки. Операторът 
на ферибота трябва да се увери, че това 
изискване е изпълнено, преди товаренето 
да бъде разрешено. 

При придружавани товари превозвачът 
подава ENS декларация (като ползва 
само EDI) в испанската система за 
контрол на вноса (ICS). Това не изключва 
възможността за частно споразумение 
между фериботния оператор и 
превозвача, за това ENS декларацията 
за придружен товар да бъде изготвена от 
фериботния оператор. 

При непридружавани товари 
фериботният оператор входира ENS 
декларацията в испанската ICS. 

Фериботният оператор изпраща 
уведомлението (включително справки 
за предишни ENS декларации) до 
оперативните работници в испанските 
пристанища. След това оперативните 
работници изпращат документите на 
Aduanas (испанската митница). 

Движение на стоки през 
ирландските пристанища 

Всички декларации за внос в ЕС трябва 
да бъдат подадени в Автоматизираната 
система за внос (AIS). 

Ирландската митническа служба по 
приходите Митническа Ро-Ро услуга 
предоставя 3 функции за улесняване на 
потока на товарни превозни средства 
към и от ирландските пристанища. Трите 
функции са: 

28 

https://rxseaport.eu/en/our-services/
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/
https://www.c-point.be/en/services?search%5bservice_category%5d%5b0%5d=Customs
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Informacion_general_sobre_presentacion_por_Internet/Presentacion_de_Declaracion_Sumaria_de_Entrada__ENS_/Presentacion_de_Declaracion_Sumaria_de_Entrada__ENS_.shtml
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/online-services/services/customs/customs-roro-service.aspx


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Уведомяване преди качване на 
борда – митническите декларации 
трябва да се правят преди пристигане 
в пристанището за отпътуване в 
Обединеното кралство. Данните 
за сигурност и безопасност и 
митническите декларации за всички 
стоки, които ще бъдат превозвани 
с тежкотоварни превозни средства, 
трябва да бъдат записани в 
уведомлението преди качване на 
борда (PBN). PBN е виртуален плик, 
който свързва информацията за 
всички стоки, превозвани с едно 
тежкотоварно превозно средство. 
Митническите власти ще предоставят 
една инструкция, която водачът трябва 
да следва след пристигането си в 
ирландско пристанище, независимо 
от броя на пратките на борда на 
превозното средство. 

2. Търсене на канал (CLU) – превозвачите 
могат да проследяват напредъка на 
PBN през митническата Ро-Ро услуга, 
за да знаят кога да пристигнат на 
терминала. Услугата CLU предоставя 
информация дали тежкотоварното 
превозно средство може директно 
да излезе от пристанището или 
стоките трябва да бъдат докарани 
на митницата за проверка. Тази 
информация ще бъде предоставена 
чрез митническата Ро-Ро услуга 
30 минути преди пристигането на 
ферибота в Ирландия и ще бъде 
достъпна за всеки по веригата за 
доставка. 

3. Самостоятелно чекиране при 
паркиране – чрез тази функция 
водачите, чиито превозни средства са 
били извикани за физическа проверка, 
остават в своето превозно средство и 
информират агенцията по приходите, 
че стоките са на разположение за 
проверка. Когато мястото за проверка е 
свободно, водачът ще получи текстово 
съобщение, в което ще бъде посочено 
къде да отиде за проверката. 

Използването на митническата Ро-Ро 
услуга е предварително условие за 
получаване на PBN, без който ще бъде 
отказан достъп до ферибота. 

Режими за проверка и освобождаване в 
Ирландия 

Ако проблемите не могат да се разрешат, 
стоките ще бъдат задържани на временно 
място за съхранение за максимум 90 дни. 

Временни складове са разположени 
около пристанищата, но пространството е 
ограничено. Ако стоките са иззети, могат 
да се предявяват искове в рамките на 1 
месец и то в писмена форма. 

Търговците трябва да платят такса за 
използване на граничните контролни 
пунктове (BCP) и може да се наложи 
да платят допълнителна такса, ако 
преди пристигането им не е получено 
уведомление. 
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Внасянето на стоките може да бъде 
отказано или те може да бъдат 
унищожени, ако не отговарят на SPS 
изискванията. 

Научете повече за внасянето на стоки в 
Ирландия от Великобритания. 

След ирландската граница 

След като стоките преминат митниците 
на ЕС, ако не са били избрани за 
проверка, могат да продължат до 
местоназначението си. 

Декларации за сигурност и безопасност 
при влизане в Ирландия 

Съществува законно изискване да 
се подава електронна митническа 
декларация за безопасност и сигурност 
преди внос. 

Тази декларация се нарича обобщена 
декларация за въвеждане (ENS). ENS 
декларацията трябва да бъде подадена 
до ирландските митници, преди стоките 
да напуснат Великобритания. 

Превозвачът носи отговорност да 
гарантира, че ENS декларацията е 
била подадена. В съответствие с това, 
вносителят трябва да гарантира, че 
превозвачът на стоките е запознат с 
отговорностите си във връзка с тази 
декларация. Неспазването на това 
изискване ще доведе до забавяне. 

Научете повече за ENS в Ръководството 
за търговци на Системата за управление 
на вноса (ICS). 

30
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РАЗДЕЛ 4b: 
ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 
ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КЪМ ЕС – ДВИЖЕНИЯ ПО 
CTC 
Преди да напуснете 
Великобритания 

Ако търговецът реши да превозва 
стоките съгласно Конвенцията за общ 
транзитен режим (CTC), тръгвайки от 
Великобритания, превозвачът ще трябва 
да осигури едно от следните: 

• транзитен придружаващ документ 
(TAD) от търговеца и да се уведоми от 
търговеца, че превозът е освободен 
за транзитна процедура и че може да 
продължи към мястото за напускане 
на Великобритания 

• местен референтен номер (LRN) или 
TAD, който не е бил освободен за 
транзитна процедура, и да му бъде 
казано да представи стоките и LRN 
или TAD на граничната служба на 
Обединеното кралство в нзаована 
отправна митническа служба в 
Обединеното кралство – след това 
стоките ще бъдат освободени и TAD 
ще бъде даден на водача 

• едно превозно средство 
може да се нуждае от няколко 
LRN номера – ще трябва да 
преобразувате всички LRN в TAD, 
за да продължите движението си в 
съответствие с изискванията 

• LRN номерът трябва да е 
придружен от запис в CHIEF 
(обикновено се извършва от 
великобританския износител), за 
да бъдат освободени стоките 

* Бележка: проверете предварително, 
тъй като процесът може да е 
различен на различните пристанища. 

Износителят/агентът е отговорен за 
информиране на компанията превозвач и 
водача относно статута на TAD. 

Изискванията за безопасност и сигурност 
се прилагат както обичайно в ЕС и 
Великобритания за стоки, превозвани по 
споразумението за транзитен режим. 

Не могат да се използват комбинирани 
TSAD за посрещане на изискванията 
за безопасност и сигурност във 
Великобритания (EXS декларации за 
Обединеното кралство). Търговците, 
които превозват стоки транзитно, 
трябва да гарантират, че са подадени 
подходящите декларации за безопасност 
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и сигурност по други начини в ЕС и във 
Великобритания, когато е необходимо. 

Тъй като TSAD не могат да бъдат 
използвани за изискванията на 
обобщената декларация за въвеждане, 
ENS за транзитно транспортиране от 
Великобритания до ЕС до въвеждането 
на NCTS5 (очаквано през 2023 г.), трябва 
да се извадят отделни входни TAD в 
Транзитната система на EС (NCTS) и да 
се подадат отделни ENS декларации в 
ICS на съответната държава членка с 
помощта на търговска EDI платформа. 

На границата в ЕС 

Ако движението се осъществява според 
CTC, шофьорът трябва да представи 

TAD пред митническите органи на ЕС 
в съответствие с процедурите в ЕС. В 
много случаи това ще бъде извършено от 
фериботния оператор/Евротънел от ваше 
име. Консултирайте се с превозвача преди 
отпътуване. 

След границата в ЕС 

Ако движението се осъществява 
според CTC, водачът трябва да 
представи TAD прeд митническата 
служба по местоназначение в ЕС или 
пред упълномощен получател, където 
транзитната процедура ще бъде закрита. 
След това стоките ще бъдат предмет на 
процедурите за внос на ЕС. 
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РАЗДЕЛ 4c: 
ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 
ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КЪМ ЕС – ДВИЖЕНИЯ С 
КАРНЕТ ATA 
Карнетите ATA са международни 
митнически документи, използвани за 
освобождаване от мита, когато стоките ще 
бъдат реекспортирани в рамките на една 
година. 

Преди да напуснете 
Великобритания 

Ако търговецът уреди стоките да се 
придвижват според Конвенцията ATA, 
водачът трябва: 

• да получи документ АТА карнет от 
търговеца 

• а вземе и представи стоките и карнета 
ATA пред граничната полиция на 
Обединеното кралство в отправна 
митническа служба в Обединеното 
кралство, за да получи печат на 
карнета 

• да продължи според указанията 
на търговеца, неговия агент или 
логистичната компания, контролираща 
движението 

• да се консултира с търговеца дали са 
спазени изискванията за декларация 
за безопасност и сигурност EXS за 
транспортирането – съответните ENS 
изисквания за безопасност и сигурност 
трябва да бъдат изпълнени и за 
държавата, в която се транспортират 
стоките 

* Бележка: Погрижете се водачът на 
камиона: да е вписан изрично в „поле B“ на 
карнета или карнетът да е придружен 
от подписано упълномощаващо писмо 
от един от притежателите на карнета, 
което показва разрешение за водача да 
превозва стоките и да подписва „поле F“ 
от тяхно име. 

Водачът трябва да се увери, че предната 
корица на карнета е подписана и 
попълнена правилно, преди да отпътува. 

На границата в ЕС 

Водачът трябва да представи карнета 
ATA и да се увери, че е подпечатан от 
митническите органи на ЕС в съответствие 
с процедурите на ЕС. 

След границата в ЕС 

Ако движението се осъществява според 
Конвенцията ATA, шофьорът трябва да 
предаде карнета ATA на получателя на 
стоките, когато те бъдат доставени. Това 
се прави с цел карнетът ATA да е наличен 
за връщане на артикулите до страната 
им по произход, ако не се транспортират 
обратно от същата изходяща компания 
превозвач. 
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РАЗДЕЛ 4d: 
ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 
ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КЪМ ЕС – ДВИЖЕНИЯ 
СПОРЕД КОНВЕНЦИЯТА 
TIR 
Карнетите TIR са международни 
митнически документи, използвани за 
транспортиране на стоки през граници. 

Преди да напуснете 
Великобритания 
Ако стоките се придвижват съгласно 
Конвенцията TIR, превозвачът трябва да 
притежава пълномощно за TIR, получено 
в неговата страна, а превозното средство 
трябва да притежава сертификат за 
одобрение на пътно превозно средство за 
транспортиране на стоки под митническо 
пломбиране. 

За изключенията от това общо правило 
(напр. движение на тежки и обемни стоки) 
вижте насоките за TIR. 

Системата TIR позволява на митническите 
власти на Обединеното кралство да 
пакетират и пломбират стоки, преди да 
бъдат транспортирани в ЕС или трети 
страни. Това означава, че товарът няма да 
бъде отворен и проверен от митнически 
власти при преминаване на граници. 

Резервирайте проверка за TIR. 

Компанията за товарен превоз трябва: 

• да даде на шофьора карнета TIR 

• да гарантира, че са били взети 
мерки от търговеца или компанията 
превозвач, за да декларират 
движението пред NCTS и да имат 
референтните номера (LRN и/или 
MRN), необходими за представяне на 
стоките пред митническите органи на 
ЕС 

• да инструктира водача: 
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• да вземе и представи стоките 
и TIR карнета пред отправната 
митническа служба в Обединеното 
кралство, където страница 1 на TIR 
карнета ще бъде подпечатана и 
отделена от митническия служител 
и митницата ще пломбира 
превозното средство 

• да вземе и представи стоките 
и TIR карнета пред граничната 
полиция на Обединеното кралство 
в отправна митническа служба в 
Обединеното кралство – митницата 
ще провери документите и 
ще потвърди дали пломбата 
е непокътната, след което ще 
подпечата и отдели страница 2 от 
TIR карнета 

* забележка: тези 2 стъпки се 
извършват едновременно в 
службата на граничната полиция 

• да се консултират с търговеца 
дали са спазени изискванията 
за декларация за безопасност и 
сигурност EXS за транспортирането 

– съответните ENS изисквания за 
безопасност и сигурност трябва да 
бъдат изпълнени и за държавата, в 
която се транспортират стоките (вижте 
раздела за безопасност и сигурност 
за процедурите за подаване на EXS и 
ENS декларации) 

На границата в ЕС 
Ако движението се извършва съгласно 
конвенцията ТIR, водачът трябва да 
представи карнета ТIR и да гарантира, че 
той е подпечатан от митническите органи 
на ЕС в съответствие с процедурите на 
ЕС. 

След границата в ЕС 
Водачът трябва да представи карнета 
TIR и да се увери, че той е подпечатан 
от митническите органи на ЕС, когато 
стоките напускат митническата територия 
на ЕС, ли в митническа служба на ЕС по 
местоназначение или в помещение на 
упълномощен получател по конвенцията 
TIR в ЕС. 
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https://www.gov.uk/government/publications/uk-offices-community-and-common-transit
https://www.gov.uk/government/publications/uk-offices-community-and-common-transit
https://www.gov.uk/government/publications/uk-offices-community-and-common-transit
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true
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РАЗДЕЛ 4e: 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ДВИЖЕНИЕ НА 
СПЕЦИФИЧНИ СТОКИ 
КЪМ ЕС 
Движение на акцизни стоки 
от Великобритания към ЕС 

Акцизните стоки са алкохол, тютюн и 
енергийни продукти. 

Ако стоките подлежат на акциз, в 
допълнение към другите търговски 
документи, водачът трябва да получи от 
търговеца едно от следните: 

• копие на електронния 
административен документ (eAD) 

• търговски документи, ясно показващи 
административния референтен код 
(ARC) за eAD 

• хартиен формуляр W8 за енергийни 
продукти 

• копие от митническата декларация 

Движение на животински, 
растителни и други 
контролирани продукти към 
ЕС 

Компаниите за тежкотоварни превози 
и водачите, които транспортират 
животински, растителни и други 
контролирани продукти, трябва да са 

наясно кои локации в ЕС имат ГКПП за 
извършване на проверки на тези продукти. 

Компанията за тежкотоварни превози 
и водачът не трябва да предприемат 
движение на тези видове стоки, докато не 
са сигурни, че: 

• вносителят или износителят са 
проверили дали маршрутът, който 
възнамеряват да предприемат, е 
подходящ 

• граничната локация, която 
възнамеряват да използват, е 
упълномощена да извърши движение 
на стоките, които превозват 

• търговецът им е предоставил здравен 
сертификат за износ (EHC), който 
придружава стоките 

Важно е да се отбележи, че може да са 
необходими няколко EHC за товара на 
един камион, дори ако всички стоки са 
натоварени на един и същ обект. 
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Внос на животни, 
животински продукти, 
растения, риба и рибни 
продукти в ЕС 

Търговците, превозващи животни или 
животински продукти от Великобритания 
към ЕС, ще трябва да кандидатстват 
предварително за EHC. 

Търговецът трябва да се увери, че EHC 
е подписан от упълномощено лице след 
инспектиране на пратката. 

Правилата се различават в зависимост от 
типа на продукта и това къде се изнася. 

Проверете правилата за износ и дали 
маршрутът преминава през подходящия 
ГКПП в страната, в която влизате, за износ 
на: 

• селскостопанска храна 

• животински странични продукти 

• храна за животни и храна за домашни 
любимци 

• животинска сперма, яйцеклетки и 
ембриони 

• живи животни, сперма, яйцеклетки и 
ембриони: Директива „Балай“ 

• живи животни 

• добитък и домашни птици 

• риба и рибни продукти 

Фитосанитарен сертификат (PC) трябва 
да придружава стоки като растения 
и растителни продукти. Търговецът 
кандидатства за PC от съответния орган 
по здравеопазване на растенията: 

• Агенция за здравето на животните и 
растенията (APHA) в Англия и Уелс 

• Шотландското правителство в 
Шотландия 

• Комисия по горите в Англия, Уелс 
и Шотландия за дърво, дървесни 
изделия и кора 

Водачът трябва да получи потвърждение 
от търговеца или превозвача, че 
базираният в ЕС агент по вноса е съобщил 
на съответния ГКПП за пристигането на 
стоката поне 24 часа преди планираното 
пристигане. 

Водачът трябва да носи физическо 
копие на всеки EHC или PC за стоката 
си. Пратките могат да бъдат проверени 
при пристигане на ГКПП на ЕС. Водачът 
трябва винаги да проверява, преди 
пристигане в първия пункт за влизане в 
ЕС, дали се изисква физически документ. 
Неспазването на това изискване има 
последици, т.е. ако не е извършена 
проверка в първия пункт на влизане в ЕС, 
на водача може да се каже да се върне на 
този първи пункт на влизане в ЕС, преди 
товарът да може да бъде доставен и 
разтоварен на местоназначението. 

Внос на морска риба за 
човешка консумация в ЕС 

В допълнение към EHC, износителите 
на уловена дива морска риба за човешка 
консумация ще трябва да предоставят 
допълнителна документация. 

Износителите на повечето уловена 
дива морска риба за човешка 
консумация, уловена и разтоварена от 
великобритански плавателни съдове, ще 
трябва да получат Сертификат за улов от 
Обединеното кралство за всяка пратка в 
ЕС. 

Износителите на повечето уловена дива 
морска риба за човешка консумация, 
уловена и разтоварена от трети 
страни, трябва да представят копие от 
сертификата за улов от третата страна за 
всяка пратка в ЕС. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СТОКИ КЪМ ЕС 37 
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https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
https://www.gov.uk/guidance/create-a-uk-catch-certificate
https://www.gov.uk/guidance/create-a-uk-catch-certificate
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Износителите може да се нуждаят и от 
друга документация, като например: 

• декларации за обработка: ако риба 
на трета страна е била обработена 
в Обединеното кралство – за такава 
декларация може да се кандидатства 
чрез Услугата за износ на риба 

• документи за съхранение: ако 
изнесената риба е останала в 
Обединеното кралство за определен 
период от време и не е била 
подложена на никаква обработка 
освен товарене и разтоварване – за 
това може също да се кандидатства 
чрез Услугата за износ на риба 

Износителите ще изпратят копие 
на документите до вносителя в ЕС. 
Вносителят в ЕС трябва да подаде тези 
документи до компетентните власти в 
ЕС преди вноса. Проверете срока на 
предизвестието за страната вносителка. 
Срокът обикновено е поне 4 часа 
предварително. 

Движение на живи животни в 
ЕС 

За да транспортират живи животни в ЕС, 
превозвачите трябва да кандидатстват 
в държава членка на ЕС, където имат 
представителство, за: 

• разрешително за превозвач от ЕС 

• сертификат за компетентност 

• сертификат за одобрение на 
превозното средство 

ЕС не признава издадени от Обединеното 
кралство версии на тези документи. 

Превозвачите нямат право да притежават 
разрешително за превозвач или 

одобрение на превозно средство в повече 
от една държава членка на ЕС. 

За допълнителна информация се 
свържете с APHA. 

Дневници на пътуванията 

За да транспортират живи животни от или 
през Англия, Шотландия или Уелс в ЕС, 
превозвачите трябва да кандидатстват за 
2 дневника за пътуванията: 

• един одобрен от държавата членка на 
ЕС, която е първият пункт на влизане 
в ЕС 

• един одобрен от APHA 

Движение на застрашени 
или защитени животински 
или растителни видове и 
техни части или странични 
продукти съгласно CITES 

Застрашени или защитени животински 
или растителни видове и техни части 
или странични продукти съгласно 
Конвенцията за международна търговия 
със застрашени видове от дивата фауна и 
флора (CITES) могат да преминават само 
през определени митнически служби. 

Вижте актуална информация относно тези 
пристанища и за изискванията на CITES 
за разрешения и уведомяване. 

Някои продукти могат да попадат в двете 
категории – както продукти от животински 
произход, така и CITES артикули – и 
следователно трябва да отговарят на 2 
групи изисквания. 
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РАЗДЕЛ 5: 
ДВИЖЕНИЕ НА 
СТОКИ ОТ ЕС КЪМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(ВНОС ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
Промени по 
маршрутизирането на 
водачите при пристигане в 
Обединеното кралство 

Правителството на Обединеното кралство 
усъвършенства системите и процедурите 
за маршрутизиране за придружавани 
Ро-Ро товари, избрани за митнически и/ 
или SPS проверки, при пристигане във 
Великобритания от 1 януари 2022 г. 

Подробности за тези процедури ще бъдат 
публикувани след тяхното финализиране. 

Митнически изисквания 

За задоволяване на митническите 
изисквания има няколко начина за превоз 
на стоки през граници (предварително 
деклариране, временно съхранение, CTC, 
ATA, TIR). 

Износителят/вносителя (и/или техните 
агенти) ще изберат кой начин да 
използват. В този раздел е предоставена 
информация за изискванията за 
превозвачите при всяка възможна 
процедура. 

5a. Предварително деклариране/ 
временно съхранение 

5b. Движения по Конвенцията за общ 
транзитен режим (CTC) от ЕС към 
Великобритания 

5c. Движения с карнети ATA от ЕС към 
Великобритания 

5d. Движения по Конвенцията за TIR 
режим от ЕС към Великобритания 

5e. Допълнителни изисквания за 
внос на специфични стоки във 
Великобритания 

5f. Движение на стоки между Ирландия и 
Северна Ирландия 

ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОТ ЕС КЪМ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (ВНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 39 
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РАЗДЕЛ 5a: 
ДВИЖЕНИЕ НА 
СТОКИ ОТ ЕС КЪМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ДЕКЛАРИРАНЕ/
ВРЕМЕННО 
СЪХРАНЕНИЕ 
Преди отпътуване от ЕС 

При вземане на стоките, на превозвача 
трябва да бъдат предоставени всички 
съответни митнически сведения 
или документи и други формуляри. 
Превозвачът трябва да потвърди: 

• че износителят е изпълнил 
процедурите на ЕС за износ 

• в консултация с вносителя – типа 
на декларацията за внос, която 
подава, и да си осигури подходящо 
доказателство, че декларацията е 
подадена 

До 31 декември 2021 г. 
До 31 декември 2021 г. има различни 
митнически изисквания за контролирани 
стоки и неконтролирани стоки. 
Необходимото доказателство ще зависи 
от типа на декларацията, която вносителят 
може или избере да подаде, включително 
дали стоките са контролирани или не. 

Контролирани стоки 

Изискват се митнически декларации в 
системите на HMRC за всички стоки от 
списъка на контролираните стоки. За 
движения с предварително деклариране 
превозвачът трябва да има подходящия 
референтен номер от декларацията за 
внос (входящ запис в CHIEF или MRN) 
при превоз на контролирани стоки. 
При предварително деклариране за 
временно съхранение на стоки, които се 
транспортират през инвентарно свързано 
пристанище, операторът на ремаркето 
ще се нуждае от инвентарна справка за 
пратката (ICR). 

MRN или EORI номерът на износителя не 
може да се използва като доказателство, че 
за тези стоки е била подадена декларация 
за внос. 

Вижте актуализациите на Модела 
за гранична обработка за повече 
информация. 
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Неконтролирани стоки 

За неконтролирани стоки вносителят 
може да подаде митническа декларация 
на пункта за внос или да въведе запис в 
собствените си търговски регистри и след 
това да добави допълнителна декларация, 
която трябва да бъде подадена до HMRC 
в рамките на 175 дни от момента на вноса. 
Превозвачът трябва да разполага или 
с референтния номер от митническата 
декларация за внос (входящ номер в 
CHIEF или CDS MRN), или с EORI номера 
на търговеца, ако вносителят е въвел 
запис в своите търговски регистри. 

Научете повече относно забавяне на 
декларации за стоки от ЕС, внасяни във 
Великобритания. 

Водачът трябва да провери какъв тип 
декларация подава износителят и да носи 
подходящо доказателство. 

От 1 януари 2022 г. 
От 1 януари 2022 г. ще бъдат установени 
контролни мерки и проверки при внос и 
граничните пунктове ще се нуждаят от 
процедури за контрол на стоки за внос. 
Граничните пунктове ще използват 
или инвентарна система (при която 
превозвачите ще трябва да спазват 
търговските инструкции), или GVMS. 

Новите процедури ще бъдат посочени в 
раздела за внос на Модела за гранична 
обработка, в това число подробности 
за Опростени процедури за митнически 
товари (CFSP) и режими за Запис в 
регистрите на декларатора (EIDR). 

Списък на пристанищата, използващи 
GVMS. 

Ако превозвачите транспортират стоки 
през пункт, използващ GVMS и модела 
за предварително деклариране, те ще 
трябва: 

• да помолят вносителя да предостави 
за всяка превозвана пратка уникален 
референтен номер, доказващ, 
че декларация е била подадена 

предварително или такава не е 
необходима – това може да е MRN (за 
стоки, декларирани в CHIEF или CDS) 

• да обединят всички тези справки, 
както и справки на декларации за 
безопасност и сигурност (ще се 
изисква от юли 2022 г.), в 1 справка за 
движението на стоки (GMR) за всяко 
движение на превозно средство – това 
може да бъде направено по 2 начина: 

• директна връзка от собствената 
система на превозвача към GVMS; 
или 

• онлайн портал, достъпен 
чрез акаунта на превозвача в 
правителствения портал (ако 
операторът на ферибота подава 
ENS, превозвачът ще трябва да 
провери как да консолидира това в 
1 GMR) 

• за всяко превозно средство – да 
актуализират GMR с правилния 
регистрационен номер на превозното 
средство (VRN) – това може да 
се актуализира, за да отразява 
всякакви промени, но трябва да е 
правилен, когато GMR се представя на 
превозвача в пункта на отпътуване 

• да инструктират водачите да не 
продължават към границата, преди 
всички необходими справки да бъдат 
добавени в GMR, за да се представи 
в цялост, или ако някоя справка на 
декларация не е била приета в GMR, 
тъй като няма да им бъде разрешено 
да се качат на борда 

• да инструктират водачите да 
представят GMR на превозвача при 
пристигане в пункта на отпътуване, 
за да демонстрират, че разполагат 
с необходимите доказателства за 
законно движение на стоки – това 
може да бъде представено в хартиен 
формат, на мобилен телефон, таблет 
и др. 
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• да инструктират водача да провери 
дали неговото превозно средство е 
освободено или не е освободено преди 
слизане и да следва инструкциите за 
местата при необходимост от проверки 

* Бележка: Уверете се, че сте 
подали декларация в S&S GB, ако е 
необходимо, вижте раздел 3. 

На границата в ЕС 

За всяка пратка водачът трябва да има 
доказателство за митническа декларация 
от декларатора (в ЕС и Обединеното 
кралство). Това ще е под формата на: 

1. Референтния номер от митническата 
декларация за внос, която може да 
е позната като ICR за Обединеното 
кралство, за инвентарно свързан пункт 
или GMR за предварително подадена 
декларация за пункт с несвързан 
инвентар. 

2. MRN от декларацията за износ от ЕС. 

Някои от тези процедури могат да бъдат 
извършени електронно. 

На границата с Обединеното 
кралство 

Органите на Обединеното кралство не 
спират рутинно превозни средства на път 
за Великобритания, за да проверят дали 
имат правилните митнически документи за 
внос. 

Въпреки това, при пристигане на 
границата служителите на граничната 
служба на Обединеното кралство могат 
да спират превозни средства, за да 
извършват определени проверки. В такива 
случаи те ще отбият превозното средство 
встрани от пътя и ще помолят водача да 
представи справките (например входящ 
номер в CHIEF, MRN и/или EORI) за всяка 
пратка, заедно с друга документация или 
информация, ако е необходимо. 

При транспортиране на стоки без 
адекватно доказателство за подадена 
декларация, на превозвача може да бъде 
наложена глоба. 
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РАЗДЕЛ 5b: 
ДВИЖЕНИЕ НА 
СТОКИ ОТ ЕС КЪМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ДВИЖЕНИЯ ПО CTC 
Преди отпътуване от ЕС 

Ако износителят уреди стоките да се 
транспортират съгласно CTC, трябва да 
се създаде GMR и на водача трябва да се 
даде едно от следните: 

1. TAD от износителя/агента и да му бъде 
съобщено от износителя/агента, че 
транзитното движение е започнало 
и TAD е активиран и че може да 
продължи до мястото на излизане от 
държавата членка на ЕС. 

2. LRN или TAD, които не са активирани, 
трябва да бъдат представени на 
органите на държавата членка на ЕС в 
назована отправна митническа служба 
в ЕС – след това стоките ще бъдат 
освободени и на водача ще бъде даден 
TAD. 

Износителят/агентът е отговорен за 
информиране на компанията превозвач и 
водача относно статута на TAD. 

На границата в ЕС 

Ако движението се осъществява според 
CTC, водачът трябва да представи TAD, 
като спазва установените процедури във 
всяка държава членка. 

В много случаи това може да се извърши 
електронно. 

За влизане в Обединеното 
кралствоt 

* Бележка: За изискванията за 
безопасност и сигурност вижте 
раздел 3 

За стоки, превозвани съгласно CTC, 
превозвачите трябва да следват или 
процедурата с хартиен формуляр, или 
процедурата за GVMS, за да изпълнят 
транзитното придвижване при влизане 
във Великобритания. Коя процедура ще 
се прилага зависи от местоположението, 
на което пристигат стоките. Общ преглед 
на местата и процесите е включен в 
Модела за гранична обработка. 

Износителите/агентите трябва да дадат 
на компанията превозвач всички MRN 
номера от TAD, който е бил активиран за 
всяка пратка с режим CTC. Валидният 
MRN доказва, че шофьорът има 
правилната декларация за транзитно 
движение на стоки. Хартиеният TAD 
трябва винаги да пътува със стоките, 
които се движат транзитно. 

Ако влиза в Обединеното кралство през 
пункт, използващ хартиени носители, 
превозвачът ще трябва да се яви в 
Службата по транзитно преминаване със 
стоките и хартиения TAD при пристигане 
в Обединеното кралство. Митническите 
власти ще се свържат със службата по 

ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОТ ЕС КЪМ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ДВИЖЕНИЯ ПО CTC 43 

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-to-move-goods-to-the-eu-and-common-transit-countries
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.gov.uk/government/publications/uk-offices-community-and-common-transit


ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТОКИ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС 
ЧРЕЗ РО-РО ПРЕВОЗ: РЪКОВОДСТВО ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗВАЧИ

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

транзитно преминаване и ще изискат 
всички необходими проверки. 

Ако влизат в Обединеното кралство през 
пункт, използващ GVMS, компаниите 
превозвачи трябва да използват GVMS, 
за да свържат всички MRN номера от TAD 
в 1 GMR за всяко движение на ремарке. 

* Бележка: GMR може да включва пратки 
извън CTC режим (напр. входни номера 
в CHIEF) за камиони, превозващи стоки 
както по режим CTC, така и извън 
него. 

Компанията превозвач трябва да се 
увери, че всички процедури, включително 
контролни действия, на отправната 
митническа служба са завършени и 
транзитното движение е започнало, 
преди да въвежда данни в GMR. 

Ако въведат MRN от TAD за движение, 
което не е било одобрено, GVMS може 
да направи декларацията за транзитно 
движение невалидна. Търговците ще 
трябва да подадат нова транзитна 
декларация, за да стартират отново 
транзитното движение, преди стоките 
да могат да бъдат транспортирани в 
Обединеното кралство. 

Те може да използват GVMS по 2 начина: 

• директна връзка от собствената им 
система към GVMS 

• онлайн услугата на GOV.UK – за 
това са необходими потребителска 
идентификация и парола за 
правителствения портал 

За всяко движение на ремарке чрез 
GVMS превозвачите или водачите 
актуализират GMR с правилния VRN за 
придружавани превози, или TRN или 
референтен номер на контейнер (CRN) 
за непридружавани превози. VRN/TRN/ 
CRN може да бъде актуализиран, за да 
отразява всякакви промени, но трябва да 
е правилен, когато GMR се представя на 
превозвача в пункта на отпътуване. 

Водачите не могат да се качат на 
международни фериботи или Eвротунела 
без валиден GMR. Те не трябва да 
продължават до границата: 

• преди всички необходими справки да 
бъдат добавени в GMR 

• ако в GMR не е приета справка за 
транзитна декларация 

Водачите трябва да представят GMR на 
превозвача при пристигане в пункта на 
отпътуване, за да покажат, че разполагат 
с необходимите доказателства за законно 
движение на стоки. 

Водачите трябва да се съобразяват 
с инструкциите, издадени от 
граничните власти, за да продължат до 
определеното място за проверки при 
пристигане в Обединеното кралство, ако 
е необходимо. 

* Бележка: GMR може да се актуализира 
само чрез същия достъп като 
използвания за създаването му. 
Не е възможно да помолите друга 
компания да го актуализира, ако 
споделяте своя собствен достъп до 
GVMS. Това е доста различно например 
от френската система Envelope, тъй 
като всяка компания може да получи 
достъп до нея на уебсайта, за да го 
актуализира преди преминаването. 

След границата във 
Великобритания 

Ако движението се осъществява според 
CTC, водачът трябва да представи TAD в 
Обединеното кралство пред митническа 
служба по местоназначение в ЕС или 
пред упълномощен получател, където 
транзитната процедура ще бъде закрита. 
След това стоките ще бъдат предмет на 
процедурите за внос във Великобритания 
или ще трябва да бъдат внесени чрез 
друго митническо учреждение. 

Водачът трябва да е запознат с 
местоположението на митническата 
служба по местоназначение, 
декларирана от търговеца. Тя може 
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да е при пункта за влизане, пункт на приключи движението. Неспазването 
сухоземна граница или помещение на на това изискване може да доведе до 
упълномощен получател. Водачът трябва забавяния при закриване на процедурата 
да се яви на точното местоположение и проблеми при освобождаване на 
със стоките и хартиения TAD, за да паричната гаранция. 
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РАЗДЕЛ 5c: 
ДВИЖЕНИЕ НА 
СТОКИ ОТ ЕС КЪМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ПРОЦЕДУРА С КАРНЕТ 
ATA 
Преди отпътуване от ЕС На границата с Обединеното 

кралство Ако търговецът уреди стоките да се 
[придвижват според Конвенцията ATA, Водачът трябва да следва местните 
водачът трябва да получи документ за процедури на пристанището за 
АТА карнет от търговеца. представяне на карнет ATA. 

На границата в ЕС 

Водачът трябва да представи карнета 
ATA с упълномощаващо писмо (ако 
е приложимо) и да се увери, че е 
подпечатан от митническите органи на 
ЕС в съответствие с процедурите на ЕС. 
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РАЗДЕЛ 5d: 
ДВИЖЕНИЕ НА 
СТОКИ ОТ ЕС КЪМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ПРОЦЕДУРА СПОРЕД 
КОНВЕНЦИЯТА TIR 
Преди отпътуване от ЕС Компанията за товарен превоз трябва: 

Ако стоките се придвижват съгласно 
Transports Internationaux Routiers (TIR), 
превозвачът трябва да притежава 
пълномощно за TIR, получено в 
неговата страна, а превозното средство 
трябва да притежава сертификат за 
одобрение на пътно превозно средство за 
транспортиране на стоки под митническо 
пломбиране. 

За изключенията от това общо правило 
(напр. движение на тежки и обемни стоки) 
вижте насоките за TIR. 

• да даде на шофьора карнета TIR 

• да гарантира, че са били взети 
мерки от търговеца или компанията 
превозвач, за да декларират 
движението пред NCTS и да имат 
референтните номера (LRN и/или 
MRN), необходими за представяне на 
стоките пред митническите органи на 
ЕС 

• да инструктира шофьора да вземе 
и представи стоките и TIR карнета 
пред митническите власти на ЕС в 
отправна митническа служба на EC 
(или отправната митническа служба 
на трета страна извън ЕС) 
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На границата в ЕС 

Водачът трябва да представи карнета 
TIR и да се увери, че е подпечатан 
от митническите органи на ЕС в 
съответствие с процедурите на ЕС. 

На границата с Обединеното 
кралство 

Водачът трябва да следва местните 
процедури на пристанището за 
представяне на карнет TIR. 

Водачът трябва да представи карнета 
TIR на митническата служба на 
пристанището, за да получи право на 
транзитно пътуване за маршрута във 
Великобритания. Митницата ще провери 

документите, пломбата, ще подпечата 
съответната страница на карнета TIR и 
ще я отдели. 

Водачът ще отиде до митническата 
служба по местоназначение или 
помещението на упълномощен получател 
по съглашението TIR, за да осигури 
предаването на карнета TIR. След това 
митническите пломби могат да бъдат 
премахнати и стоките да се разтоварят. 

Възможно е граничната митническа 
служба да извършва TIR процедури по 
влизане и местоназначение. 

След като превозното средство завърши 
пътуването си, водачът трябва да върне 
карнета TIR на своя офис/мениджър. 
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РАЗДЕЛ 5e: 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС 
НА СПЕЦИФИЧНИ 
СТОКИ ВЪВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

* Бележка: Процедурите, посочени в този 
раздел, са допълнителни процедури, 
които се извършват освен другите 
процедури. 

Внос на акцизни стоки в 
Обединеното кралство 

Ако стоките отиват в акцизен склад в 
Обединеното кралство, водачът ще 
трябва да гарантира, че притежава или 
копие от eAD, или търговски документи, 
които ясно посочват ARC, преди да 
напусне пристанището. Водачите трябва 
да получат тези документи от своя клиент 
или посредник, работещ от тяхно име. 

Ако обаче вносителят е използвал 
опростена митническа процедура, която 
позволява пристигането на стоките да 
се забави, създаването на eAD също ще 
се забави, докато стоките пристигнат. 
Вместо това водачът трябва да се увери, 
че притежава копие от предварително 
подадената митническа декларация, 
която трябва да включва данни за 
гаранцията за движение на акциз, преди 
да напусне пристанището. 

Ако стоките все още пътуват към адреса 
си за доставка до края на следващия 
работен ден след вноса, вносителят (или 

неговият агент) трябва на този етап да 
осигури на шофьора копие от eAD или 
ARC, за да формализира изискванията за 
движение на акцизни стоки. 

Научете повече за внос на акцизни стоки 
в Обединеното кралство. 

Внос на живи животни и 
високоприоритетни растения 
и растителни продукти във 
Великобритания 

Ако водачът превозва високоприоритетни 
растения и растителни продукти, 
живи животни или стоки, обхванати от 
CITES, износителят от ЕС или неговият 
представител трябва да се погрижи да 
предостави следните документи и/или 
данни, придружаващи пратките. Водачът 
трябва да представи при регистрация на 
границата с ЕС: 

• оригиналът, ръчно подписан, EHC, ако 
е необходим един или повече 

• необходимата документация за CITES 
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Проверките на тези продукти ще се 
извършват в пункта по местоназначение: 

• до март 2022 г за живи животни 

• до юли 2022 г. за високоприоритетни 
растения и растителни продукти 

Внос на SPS стоки във 
Великобритания 

През януари 2022 г. ще има допълнителни 
промени в движението на стоки от ЕС към 
Великобритания. 

• за продукти с животински произход 
(например месо, мед, мляко или 
яйчени продукти) и животински 
странични продукти ще е необходимо 
предварително уведомление. 

• за всякакви регулирани растения и 
растителни продукти ще е необходимо 
предварително уведомление 

• ще бъдат въведени пълен контрол и 
проверки на вноса за всички продукти 

• всички физически проверки на 
високоприоритетни растения или 
растителни продукти ще продължат 
да се извършват в пунктовете по 
местоназначение до юли 2022 г. 

От март 2022 г.: 

Живите животни от ЕС ще бъдат предмет 
на нови проверки при внос. Проверките 
и занапред ще се извършват в пункта по 
местоназначение. 

От юли 2022 г.: 

• ще се изискват ENS декларации за 
безопасност и сигурност за внос от ЕС 
към Великобритания – моделът ще 
е същият като текущо използвания в 
търговията с останалата част от света 

• физически проверки на продукти 
от животински произход, някои 
животински странични продукти, 
зародишни продукти и високорискови 
храни и фуражи, които не са от 
животински произход, ще бъдат 
въведени на определени ГКПП – това 
ще се извършва въз основа на риска 

• проверките на високоприоритетни 
растения и растителни продукти ще 
бъдат преместени от пунктовете по 
местоназначение към определени 
ГКПП 

• за всички регулирани растения и 
растителни продукти ще се изисква 
съответната здравна документация, 
като например EHC и фитосанитарни 
сертификати 

В допълнение към тези изисквания, 
за стоки от списъка на CITES, живи 
водни животни за селскостопански и 
декоративни цели и еднокопитни животни 
ще бъдат въведени отделни изисквания 
при внос. 

Подробности за тези нови процедури ще 
бъдат публикувани на GOV.UK. 

Научете повече относно забавяне на 
декларации за стоки от ЕС, внасяни във 
Великобритания. 

Проверете дали трябва да подадете 
обобщена декларации за въвеждане. 
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РАЗДЕЛ 5f: 
ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 
МЕЖДУ ИРЛАНДИЯ И 
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 
Водачите, които превозват стоки между за водачите, превозващи стоки между 
Ирландия и Северна Ирландия, ще Ирландия и Северна Ирландия, няма 
преминават различни митнически митнически процедури, освен ако стоките 
процедури в сравнение с останалите преминават транзитно през Северна 
търговски процедури между Обединеното Ирландия. 
кралство и ЕС. Съгласно протокола, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: 
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
НА ДОКУМЕНТИ, 
НЕОБХОДИМИ НА 
ПРЕВОЗВАЧИТЕ 
ЗА ПРЕСИЧАНЕ НА 
ГРАНИЦАТА 
Документите и системите, използвани за всеки от начините за превоз на стоки за 
всяко отправно пристанище и държава по местоназначение. 

Митнически Документи, До До До Белгия До Испания До 
маршрут/ необходими Франция Нидерландия Република 
входен пункт за всички 

местоназначения 
Ирландия 

CTC Придружаващ 
транзитен документ с 
основен референтен 
номер (MRN) 
Декларация за износ 
(MRN) 
Безопасност и 
сигурност: EXS от 
Великобритания/ ENS 
от ЕС 

NCTS 
Френска 
система: 
DELTA-T 

NCTS 
Нидерландска 
система: 
Portbase 

NCTS 
Белгийска 
система: 
Цифрова 
система RX 
SeaPort (за 
пристанище 
Зебрюге) 

NCTS 
Испанска 
система 

NCTS 
Митническа 
Ро-Ро 
услуга 

Карнет ATA Превозвач: Карнет Френска Нидерландска Белгийска Испанска Митническа 
ATA система: система: система: система Ро-Ро 
Водач: Карнет ATA DELTA G Portbase Цифрова услуга 
Безопасност и система RX 
сигурност: EXS от SeaPort 
Великобритания/ ENS 
от ЕС 

Предварително 
уведомление 

Декларация за износ 
(DUCR) 
Безопасност и 
сигурност: EXS от 
Великобритания/ ENS 
от ЕС 

Френска 
система: 
DELTA G 

Нидерландска 
система: 
Portbase 

Белгийска 
система: 
Цифрова 
система RX 
SeaPort 

Испанска 
система 

Митническа 
Ро-Ро 
услуга 
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Митнически 
маршрут/ 
входен пункт 

Документи, 
необходими 
за всички 
местоназначения 

До 
Франция 

До 
Нидерландия 

До Белгия До Испания До 
Република 
Ирландия 

TIR Карнет TIR и TIR 
сертификат за 

NCTS (при 
пристигане 

NCTS (при 
пристигане в 

NCTS (при 
пристигане 

NCTS (при 
пристигане 

NCTS (при 
пристигане 

одобрение на 
превозно средство 

в ЕС) 
Френска 

ЕС) 
Нидерландска 

в ЕС) 
Цифрова 

в ЕС) 
Испанска 

в ЕС) 
Митническа 

Декларация за износ система: система: система RX система Ро-Ро 
(MRN) 
Безопасност и 

DELTA G Portbase SeaPort услуга 

сигурност: EXS от 
Великобритания/ ENS 
от ЕС 

Акциз Акцизно движение и 
контролна система 

GAMMA EMCS EMCS EMCS EMCS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: 
ПРИМЕРИ ЗА 
ДОКУМЕНТИ 
Примери за митнически 
документи 

Конвенция за общ транзитен 
режим (CTC 

TAD се изисква, ако стоките се 
придвижват чрез общия транзитен 
процес. 

Карнет ATA 

Карнет TIR 
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Примери за 
сертификати за 
специализирани 
стоки 

Сертификат за улов (за
риба/морски продукти) 
Използва се за продукти от 
животински произход, риба 
и други морски храни. 

Catch and Re-Export Certificate 

(i) CATCH CERTIFICATE 

Document Number Validating Authority 

1 Name 

Address 

UNITED 
KINGDOM 

Tel. Email 

2 Fishing Vessel Name Home Port & 

Registration (RSS) No. 
PLN IMO/Lloyd's 

Number (if issued) 

Fishing Licence No. Valid to 

Inmarsat No. / Telefax No. / Telephone No. / E-mail address (if issued) 

3 Description of Product 

Species Commodity 
Code 

Catch 
Area(s) 

Date / s 
Landed 

Weight Exported 
(Kg) 

Marine Management Organisation 

Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Team 

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, United Kingdom. NE4 7YJ 

0300 123 1032 

ukiuuslo@marinemanagement.org.uk 

Фитосанитарен 
сертификат (PC) 
Използва се за: 

• всякакви дървета, дървен 
материал, кора, почва 
или семена от горско 
дърво 

• дървени продукти от 
сурова дървесина под 
формата на опаковъчни 
каси, сандъци, щайги, 
барабани или палети 

• употребявана горска 
техника 

Лиценз за контролирани лекарства 

Документът ще е много сходен с документа от тази илюстрация. 
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Документ за нотифициране за 
трансграничен превоз на отпадъци 

Има различни правила в зависимост 
от това какви отпадъци изпращате и до 
къде. 

Някои отпадъци могат да бъдат изнесени 
при по-ниско ниво на контрол и само с 
придружаващ формуляр от Приложение 
VII при прехвърляне. 

За друг износ на отпадъци, подлежащ 
на нотифициране – ще ви е необходимо 
съгласие от компетентните органи в 
страната по изпращане и страната 
по местоназначение преди превоза 

на отпадъците. Можете да подавате 
заявления чрез онлайн система наречена 
IWS online. 

Прочетете указанията или изпратете 
имейл до компетентния орган в страната 
по изпращане за повече информация: 

• Англия: Внос и износ на отпадъци, 
askshipments@environment-agency. 
gov.uk 

• Шотландия: Трансграничен превоз на 
отпадъци, transfrontier@sepa.org.uk 

• Уелс: Насоки за внос и износ на 
отпадъци 

ANNEX IA 

▼C3 
Notification document for transboundary movements/shipments of waste 

▼M1 

Лиценз за износ на химикали 

Процесът на проверка дали даден 
лиценз се изисква и последващото 
кандидатстване за лиценза са описани 
в ръководството за двойна употреба. 
Това включва параграф за химическите 
вещества с връзки към изискванията на 
Конвенцията за химическите оръжия 
(CWC) и допълнителните разрешения, 
необходими за някои страни. 

Допълнителна информация може да 
бъде намерена в OGEL и инструменти за 
проверка на стоки. 

Износителите на всички контролирани 
стоки с двойна употреба (включително 
контролирани химикали) към 
местоназначения в ЕС, трябва да 
се регистрират в SPIRE за отворено 
разрешително за общ износ на ЕС за 
артикули с двойна употреба към страни 
членки на ЕС. 
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https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit#exporting-dual-use-items
https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit#exporting-dual-use-items
https://www.gov.uk/government/publications/open-general-export-licence-export-of-dual-use-items-to-eu-member-states
https://www.gov.uk/government/publications/open-general-export-licence-export-of-dual-use-items-to-eu-member-states
https://www.gov.uk/government/publications/open-general-export-licence-export-of-dual-use-items-to-eu-member-states
https://www.gov.uk/government/publications/open-general-export-licence-export-of-dual-use-items-to-eu-member-states


  
 

 

  

 
 

 
     

 

 
   

        
 

  
 

 
 

 
 

 
 

            
           

    
 

 
 

 
 

        
 

 
 
   

  
  

 
  

 

 

 

 

 

   

  

Примери за документи 
на водачитеo 

Международно азрешително 
за шофиране 

CERTIFIED TRUE COPY 

UK 
OFFICE OF THE TRAFFIC COMMISSIONER 
NORTH EAST OF ENGLAND 

LICENCE No or CERTIFIED TRUE COPY No UKGB/OB1057273/00008 
For the international carriage of goods by road for hire or reward 

This licence entitles: 

TEST USER (SELF SERVICE) (12345) 
HILLCREST HOUSE 
386 HAREHILLS LANE 
LEEDS Лиценз от Обединеното 
LS9 6NF кралство за Общността 
to engage in the international carriage of goods by road for hire or reward by any route, for 
journeys or parts of journeys carried out for hire or reward within the territory of a Member 
State as laid down in Regulation (EC) 1072/2009. 

Particular remarks: 

UKGB/OB1057273/00008 

This licence is valid from: 01/01/2021 to 01/03/2025 

Issued in: on: 30/11/2020 
North East of England 
Hillcrest House 
386 Harehills Lane 
Leeds 
LS9 6NF 

Traffic Commissioner 

Разрешителни ECMT 

Разрешителните ECMT позволяват 
на превозвачите да транспортират 
повечето видове стоки (или 
да шофират празно превозно 
средство) през страните членки на 
съглашението за ECMT. Следвайте 
правилата за използване на 
разрешителни ECMT, включващи 
изискването водачите на товарни 
камиони да носят правилните 
документи. 
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Certificate No: ………….. 

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle 
 "EURO IV safe"  "EURO V safe"  "EEV safe"  "EURO VI safe" 

Vehicle Type and Make: 
Vehicle Identification Number (VIN): 
Engine Type / Number: 

Сертификат за съответствие 

The1 

 Competent validation Services in the country of registration,2 

 Vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country 
of registration, or 

 A combination of the competent validation Services in the country of registration and the 
vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country 
of registration, when all the equipment is not fitted by the vehicle Manufacturer,3 

Volvo Group (UK) Limited 

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations 
and/or EU regulatory acts, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct. 

ENGINE POWER 

  Measurements according to: UNECE Regulation R85.00 or as subsequently amended, or 
Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC or as subsequently amended. 

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS 

  Noise measured according to: UNECE Regulation R51.02 or as subsequently amended, or 
Directive 70/157/EEC as amended by Directive 1999/101/EC or as subsequently amended. 

  EURO IV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.03, row B1 or as subsequently 
amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or 
Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended.4 

  EURO V: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row B2 or as subsequently 
amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or 
Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently amended.5 

  EEV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row C or as subsequently 
amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row C or 
Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row C or as subsequently amended.6 

  EURO VI: Type–approval of engines with respect to emissions according to: 

Certificate No: ….………. 

ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers1 

Registration Number: 
Certificate of Compliance Number: 
Vehicle Type and Make:2 

Vehicle Identification Number (VIN): 
Engine Type / Number:3 

The 

Driver and Vehicle Standards Agency 
386 Harehills Lane 

Leeds Сертификат за техническа 
LS9 6NF изправност 

Body or Establishment designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose 
of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently amended, 
or of Directive 2009/40/EC as amended by Commission Directive 2010/48/EU or as subsequently 
amended, 

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above, including 
at least the following items to be compulsory checked: 

 Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa) 
 Steering wheel3 and steering devices 
 Visibility 
 Lamps, reflectors and electrical equipment 
 Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres) 
 Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices) 
 Other equipment, including: 

 Warning triangle3 

 Tachograph (presence of and integrity of seals)3 

 Speed limitation device3 

 Absorption coefficient.3, 4 

ADR карта на водача за превоз на 
опасни товари 

Карта, която да бъде показана на полицията, 
ако водачът бъде спрян на пътя, докато носи 
признати опасни стоки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: 
РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ 
ADR: Европейска спогодба за 
международен сухопътен превоз на 
опасни товари 

AIS: автоматизирана система за внос 

APHA: Агенция за здравето на животните 
и растенията 

ARC: административен референтен код 

ATA: admission temporaire/временен 
прием 

BCP: ГКПП 

CDS: Услуга за митнически декларации 

CFSP: опростени процедури за 
митнически товари 

CHIEF: митнически режим на внос и износ 
на товари 

CITES: конвенция за международна 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 

CLU: търсене на канал 

CPC: сертификат за професионална 
компетентност 

CRN: референтен номер на контейнер 

CSP: доставчик на система за общността 

CTC: конвенция за общ транзитен режим 

CWC: Конвенция за химически оръжия 

defra: Министерство на земеделието, 
околната среда и селското стопанство 

DUCR: уникален референтен номер на 
пратка по декларация 

DVA: Агенция за водачи и автомобили 

DVSA: Агенция за стандарти на водачи и 
автомобили 

eAD: електронен административен 
документ 

EBP: граничен пропуск за Евротунела 

ECMT: Европейска конференция на 
министрите на транспорта 

ECS: система за управление на износа 

EDI: електронен обмен на данни 

ЕИП: Европейско икономическо 
пространство 

EHC: здравен сертификат за износ 

EIDR: запис в регистрите на декларатора 

EMCS: Акцизно движение и контролна 
система 

ENS: обобщена декларация за 
въвеждане 

EORI: регистрация и идентификация на 
икономически оператор 

ЕС: Европейски съюз 

EXS: декларация за напускане 

GB: Великобритания 

GMR: справка за движението на стоки 

GVMS: услуга за движение на превозни 
средства за стоки 

HGV: тежкотоварно превозно средство 

HMRC: Приходи и митници на Нейно 
Величество 

IBF: пунктове на сухоземна граница 

ICR: инвентарна справка за пратка 

ICS: Система за управление на вноса 

ID: идентификация 
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IDP: международно разрешително за 
шофиране 

ИТ: информационна технология 

IWS: Международен превоз на отпадъци 

KAP: Разрешение за достъп до Кент 

LGV: лекотоварно превозно средство 

LRN: местен референтен номер 

MRN: главен референтен номер/номер 
за движение 

NCTS: Транзитна система на EС 

OGEL: Отворено разрешително за общ 
износ 

P2P: разрешение за преминаване 

PBN: известие преди качване на борда 

PC: фитосанитарен сертификат 

PLDA: Paperless Douanes and Accises 
(Безхартиени граници и акцизи) 

РИ: Република Ирландия 

RoRo: Ро-Ро услуга 

RoW: останалата част от света 

S&S: безопасност и сигурност 

SIVEP: служба за ветеринарна и 
фитосанитарна инспекция 

SPS: санитарна и фитосанитарна 

TAD: транзитен придружаващ документ 

TARIC: Интегрирана тарифа на 
Европейския съюз 

TIR: карнет и международен сухопътен 
транспорт 

TRN: регистрационен номер на ремарке 

TSAD: декларация за транзит и 
безопасност и сигурност 

UCN: уникален номер на пратка 

UK: Обединеното кралство 

VRN: регистрационен номер на превозно 
средство 
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