
 

Удостоверение за работник в международния транспорт 

Да се използва от работниците в транспорта за граничен контрол по вътрешните граници, когато 

такъв е въведен от съображения за опазване на общественото здраве 

Удостоверението може да се използва от всяко лице, работещо на борда на транспортно средство, което 

превозва товари или пътници, по-специално от водача; от всяко лице, придвижващо се до мястото, където е 

разположено транспортното средство, на което лицето ще започне да работи; или от което и да е друго лице, 

работещо в транспортния сектор (1).  

За целите на преминаването на вътрешните граници на Съюза притежателят на удостоверението се счита за 

работник в международния транспорт.  

Удостоверението се подписва надлежно от работодателя, наел работника в транспортното предприятие, или от 

работника в качеството му на ръководител на транспортното предприятие, когато той е самостоятелно заето 

лице.  

Удостоверението се признава при граничния контрол като валидно доказателство, че лицето е работник в 

международния транспорт.  

От работниците в транспорта, които използват удостоверението (образеца по-долу) не следва да се изисква да 

представят друг документ, освен документа си за самоличност, за да докажат, че са работници в 

международния транспорт за целите на граничния контрол на вътрешните граници на Съюза.  

Когато контролът по вътрешните граници бъде премахнат, от работниците в транспорта следва да се изисква 

да представят само документите, предвидени в законодателството на ЕС за осъществяване на тяхната дейност. 

Електронната или разпечатана на хартия версия на удостоверението следва да се счита за достатъчна. 

 

(1) Пилотите и екипажите на самолети, както и моряците, са обхванати от точки 5.2 и 5.3 от 

наръчника.  

  



 

 

Удостоверение за работник в международния транспорт  

С настоящото се потвърждава, че лицето:  

Собствено и фамилно име: 

Дата на раждане: 

Местопребиваване: 

извършва дейности в областта на международния транспорт като* 

☐ водач на лекотоварно превозно средство, включително леко търговско превозно средство, автомобил или 

мотоциклет 
 

☐ водач на тежкотоварен камион 

☐ водач на автобус 

☐ локомотивен машинист 

☐ влакова бригада 

☐ контрольор на вагони 

☐ капитан на плавателен съд по вътрешни водни пътища 

☐ член на екипажа на плавателен съд по вътрешни водни пътища 

 

☐ водач на превозно средство с до 9 лица, превозващ лица от някоя от горепосочените категории, който е 

служител на същия работодател и превозва лицата до или от работното им място, като извършва също 

празни курсове, свързани с тези превози 

 

☐ друг транспортен работник, моля уточнете:  

 

* Отбележете с кръстче  

 

Място, дата: 

За дружеството/службата/организацията (име и подпис): 


