
Когато са командировани
Прилага се възнаграждението на командироващата държава членка

Когато не са командировани
Прилага се възнаграждението на държава членка на установяване

КОЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА?

Преди командироването
•  Превозвачът трябва да представи 

декларация за командироване 
 най-късно в началото на командировката,

•  като използва новия наличен европейски 
портал на 24 езика  
https://www.postingdeclaration.eu/

По време на командироването
•   На пътя водачите трябва да представят 

следното:
-  копие от декларацията за командироване  

(електронен вариант или на хартия)
-  доказателство, че превозът се извършва 

в приемащата държава членка (напр. 
товарителница)

-  тахографски записи.

След командироването
•  Органите на държавата членка, в която се 

осъществява командироването, може да 
се свърже с превозвача и да го помоли да 
представи следното: 
 - фишове от заплати и доказателства за плащане
- тахографски записи и графици
-  доказателства, че превозът е извършен в 

приемащата държава членка
- трудов договор.

КОИ СА ПРИЛОЖИМИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВИЛА И КОНТРОЛНИ МЕРКИ?

Всяка държава членка определя индивидуално вида и размера на санкциите.  
На санкции подлежат изпращачите, спедиторите, както и изпълнителите и подизпълнителите. 

КАКВИ СА ДЕЙСТВАЩИТЕ САНКЦИИ?

Двустранни международни 
превози

Превози от държавата членка, където 
е установен превозвачът, до друга 

държава членка или трета държава, 
или от друга държава членка или 

трета държава до държавата членка 
на установяване

Ограничени допълнителни 
дейности по товарене  
и/или разтоварване

Превози по кръстосана търговия, 
извършени в контекста на  

двустранни превози

Транзитно преминаване
Прекосяване на държава членка без 

товарене или разтоварване
 

Начална или крайната 
отсечка на определени 

комбинирани транспортни 
превози

Ако отсечката с автомобилен транспорт 
е свързана с двустранен превоз

КОГА ВОДАЧИТЕ НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА КОМАНДИРОВАНИ?

Считано от 2 февруари 2022 г., влизат в сила нови правила за 
командироване на водачи в ЕС (Директива (ЕС) 2020/1057).

Превози по кръстосана търговия
Превози между две държави членки или 

държава членка и трета държава, нито една 
от които не е държавата на установяване на 

превозвача, извършващ тези превози

Каботажни превози
Вътрешни превози, извършвани на територията 
на държава членка, от превозвач, установен в 

друга държава членка

Начална или крайната отсечка 
на определени комбинирани 

транспортни превози 
Ако отсечката с автомобилен транспорт е 

свързана с кръстосана търговия или каботажни 
превози

КОГА ВОДАЧИТЕ СЕ СЧИТАТ ЗА КОМАНДИРОВАНИ?
При извършване на превози в държавите членки, 

различни от държавата членка, където е установен работодателя на водача, по-специално:

НОВИ ПРАВИЛА 
за командироване на водачи в сектора 
на автомобилния транспорт

В СИЛА ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2022 Г.
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