
 
 
 

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Изх. № 696-БПГА / 02.03.2022г 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

 
 

 Обръщам се към Вас във връзка със ситуацията в Украйна и нейното измерение в 

доставките на готови нефтопродукти на територията на страната. Поради засилено търсене на  

горива през последните дни, свързано с опасенията на граждани и бизнес от последващи липси 

и прекъсване на снабдяването, потреблението в предишните дни се увеличи двойно в някои 

райони на страната. Това налага допълнителни доставки и натоварване на логистичната верига, 

особено що се отнася до превоза на опасни товари по шосе. За да не се достига да ситуации, в 

които поради презапасяване се стига до липси (тъй като страната разполага с необходимите 

количества) е необходимо да бъде временно преустановено спазването на законоустановените 

работни часове на транспортните работници, превозващи опасни товари и по-специфично 

горива.  Молим това изключение да се отнася, както за общия брой часове на  работния ден на 

шофьорите, така и за тези отнасящи се до активното управление на моторното превозно 

средство. Тази възможност ще се използва единствено в случай на сериозно затруднение на 

доставките като превишаването на работните часове не следва да превишава 25% от 

определените часове в нормативните текстове. В тази връзка моля да бъдат взети мерки 

превозвачите на горива да не бъдат санкционирани за нарушение на описаните правила, както 



в настоящия момент, така и в рамките на последващи проверки от контролните органи след 

приключване на кризисната ситуация. 

 Оставаме на разположение за среща с Вас, на която да обсъдим детайлите относно 

нашето предложение, както и формата под която то може и следва да се организира.  

 Веднага след нормализиране на доставките и регулиране на пазара правилата за 

работните часове на водачите на МПС, превозващи горива следва да се върнат в описаните в 

нормативната уредба текстове.  

 

В очакване на Вашия отговор,  

 

 23.02.2022г       Живодар Терзиев 

 гр. София       (Председател на БПГА) 

 

 

   

 

 


