Неофициален превод
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРСКО-ТУРСКАТА СМЕСЕНА
КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
(гр. София, 8-9 май 2014 г.)
Българската и турската делегации проведоха заседание на Смесената комисия по
международен автомобилен транспорт в периода 8-9 май 2014 г. в гр. София по
въпросите на автомобилния транспорт между двете страни.
Делегациите се съгласиха на следния дневен ред:
1. Проблеми на превозвачите от двете страни на граничните контролнопропускателни пунктове
2. Обсъждане на предложените изменения на проекта на двустранна спогодба по
международен автомобилен транспорт
3. Разни
1.
Проблеми на превозвачите от двете страни на граничните контролнопропускателни пунктове
Двете делегации обсъдиха проблемите на превозвачите от двете страни на граничните
контролно-пропускателни пунктове.
Двете делегации изказаха тяхното задоволство от намаляване на броя на проблемите,
възникващи на територията на двете страни.
Турската делегация информира българската делегация, че голяма част от проблемите,
които срещат българските превозвачи на турската граница са възникнали вследствие на
случайни сривове между автоматичните системи на Министерството на транспорта,
морските въпроси и съобщенията и Министерството на митниците и търговията на
Република Турция и за разрешаването на този проблем те са въвели нови подобрения в
системата.
Във връзка с такива случайни технически проблеми, включващи и човешки грешки при
въвеждането на номерата на EКMT/CEMT разрешителните, турската делегация се
съгласи като изключение да компенсира българската страна като за целта се разменят
допълнително 40 броя разрешителни за превоз на товари за/от трета страна за 2014 г.
Българската делегация повдигна въпроса за влиянието на фактурата при определянето
вида на превоза.
Турската делегация уведоми българската делегация, че те ще продължават да
проверяват фактурата при разрешителния режим. Въпреки това, фактурата не се взима
под внимание при определянето на вида на превози, извършвани с разрешителни
EКMT при условие, че пунктовете на товарене и разтоварване, посочени в
транспортните документи TИР карнет, ЧМР, експортна декларация и др. се намират на
територията на държави, участващи в EКMT квотата.
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Турската делегация повдигна въпроса за крайпътните проверки на територията на
Република България и по-специално за промени на режима за заплащане на наложените
глоби.
Българската делегация поясни, че да месец септември 2014 г. ще бъдат създадени
няколко постоянни точки за проверка на превозни средства, извършващи
международни превози. Само на тези места ще има възможност наложените глоби да се
заплащат с разплащателни карти чрез мобилни ПОС устройства. Местоположението на
тези точки ще бъде допълнително съобщено на турската страна.
Турската делегация повдигна въпроса относно таксите за дезинфекция, които се
предвижда да се събират на българската граница. След проведени консултации с
българския компетентен орган, българската делегация потвърди намерението им да се
въведе такава такса.
Турската делегация отбеляза, че в миналото те са положили много усилия да прекратят
тази изтощителна практика и не са съгласни с намерението на българската страна
отново да възобнови тази практика, която ще създаде допълнителни пречки за
превозвачите.
Турската делегация попита за развитието по въпросите, повдигнати от тях по време на
последната двустранна среща в гр. Истанбул, т.е. високите такси за фитосанитарен
контрол на хранителните продукти и таксите за транзитно преминаване и винетките,
събирани от турските превозвачи, които те смятат за двойно облагане.
Българската делегация информира турската делегация, че съществуващото българско
законодателство не е било изменяно по отношение на гореспоменатите такси.
Българската делегация допълни, че в зависимост от резултатите от бъдещите преговори
между двете страни и приетите решения, гореспоменатите такси могат да бъдат
преразгледани. Българската делегация също така поясни, че за използването на
националната пътна мрежа, България събира такса за използване на пътната
инфраструктура, т.е винетка.
Турската делегация отбеляза, че те получават информация от турските превозвачи, че
българските митнически органи налагат времево ограничени от 72 часа при
извършването на превози до и през територията на Република България с разрешителни
EКMT.
Българската делегация поясни, че не се налага такова времево ограничение и че такива
проблеми ще бъдат разрешавани в случай, че българската страна бъде информирана за
тях.
Двете делегации се съгласиха от 1 юни 2014 г. да освободят от изискванията за
многостранни и двустранни разрешителни следните видове превози, при условие, че
превозвачите спазват съответните митнически разпоредби:
-

случайните превози на товари до и от летища, в случаите, когато услугите са
отклонени;
превоз на превозни средства, които са повредени или аварирали и
придвижването на превозните средства за оказване на пътна помощ;
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-

-

празни курсове на товарни превозни средства, изпратени да заменят аварирало
превозно средство в друга страна, а също и обратния курс след ремонта на
превозното средство, което е било повредено;
превоз на резервни части и провизии за океански кораби и самолети;
превоз на медицински материали и оборудване, необходимо за спешни случаи, и
по-специално за оказване на спешна помощ при природни бедствия и за
хуманитарни цели;
превоз с нетърговски цели на произведения на изкуството за панаири и изложби;
превоз с нетърговски цели на собственост, принадлежности и животни до и от
театрални, музикални, филмови, спортни и циркови представления, панаири или
празници, както и тези, предназначени за записване на радио, филмови и
телевизионни програми;
превоз на мъртъвци;
превоз на поща като обществена услуга;
трансфер на новозакупени автомобили без товар до мястото на крайната им
дестинация

Двете страни своевременно ще информират своите
гореспоменатите изключения от разрешителния режим.

митнически

органи

за

Българската делегация изрази своето безпокойство относно забраната за извършване на
превози с автовози до Сирия, транзит през територията на Република Турция. Турската
делегация уведоми българската делегация, че поради военното положение в Сирия,
всякакви транзитни превози, извършвани от чуждестранни превозвачи до Сирия, през
територията на Турция са забранени, с изключение на превозите за хуманитарни цели.
2.
Обсъждане на предложените изменения на проекта на двустранна спогодба
по международен автомобилен транспорт
Турската и българската делегации обсъдиха предложенията на двете страни за
изменение на двустранната Спогодба между Република България и Република Турция
по международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 6 януари
2012 г.
Българската делегация информира турската делегация, че двустранната спогодба,
подписана през 2012 г., е била внесена за ратификация в Народното събрание на
Република България през 2013 г. Поради редакционни коментари и бележки, получени
от Народното събрание на Република България и Европейската комисия, българската
делегация предложи да предостави на турската страна текстове на двустранната
спогодба с нанесени редакционни корекции.
Турската делегация подчерта, че ако двете страни се съгласят да либерализират
двустранните и транзитните превози и ако българската страна се съгласи да премахне
каквито и да е такси, освен тези, които се събират от превозвачите от страната-домакин
за използването на инфраструктурата като пътища, мостовете и тунели, те ще увеличат
годишната квота от разрешителни за превоз на товари за/от трета страна. Също така,
турската страна отбеляза, че таксата от 43 евро за транзитно преминаване в посока е
била наложена от българската страна като временна мярка в миналото. В тази връзка,
турската делегация обясни, че при съществуващите условия през този период, те не са
наложили такава реципрочна мярка по отношение на двустранните превози и превозите
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за/от трета страна. Въпреки това, те изказаха позиция, че при настоящите обстоятелства
ще обмислят въвеждането на такава такса за всички видове превози.
3. Разни
Срещата се проведе в приятелска и конструктивна атмосфера.
Изготвен в гр. София на 9 май 2014 г. в два оригинала на английски език.

ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

ЗА ТУРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
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