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Информация относно административните изисквания при командироване на водачи 

 

Предмет на задължение  Примери за предоставена информация Връзки по темата или допълнителна 
информация 

 

Задължение за 
предприятието да подава 
и да актуализира 
декларация за 
командироване 

 При ситуации на командироване, които попадат 
в приложното поле на Директива 2020/1057: 

Когато установените извън Франция предприятия за 
автомобилни превози командироват временно 
служители на националната територия при условията, 
предвидени в член L. 1262-1, алинея 1° от Кодекса на 
труда, за да осигурят изпълнението на задачи, свързани с 
превоз на товари или пътници с превозни средства, които 
попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2006 година [и] на настоящия кодекс, те следва 
да изготвят декларация за командироване най-късно до 
започването на командироването, като използват 
многоезичен стандартизиран формуляр в рамките на 
публичния интерфейс, свързан с Информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с 

 При ситуации на командироване, 
които попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057: 

 

Член L1332-1 и следващи от Кодекса на 
транспорта 

Член R.1332-1 и следващи от Кодекса на 
транспорта 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
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Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 година. 

 

Тази декларация изпълнява ролята на декларацията, 
предвидена в член L. 1262-2-1 от Кодекса на труда и 
освобождава от формалното изискване, посочено в 
член L. 1221-15-1 от същия този кодекс, когато 
възложителят не е установен във Франция. 

За целите на контрола предприятието актуализира 
декларациите за командироване в публичния интерфейс, 
свързан с Информационната система за вътрешния пазар 
(ИСВП). 

 При останалите ситуации на командироване: 

Членове L.1331-1 и R.1331-1 до R.1331-8 от Кодекса на 
транспорта продължават да уреждат командироването от 
предприятия на служители с цел извършване на превози: 

 с превозни средства, които не попадат в 
приложното поле на Регламент № 561/2006 
(тоест понастоящем леки превозни средства под 
3,5 тона и тези под 2,5 тона, считано от 1-ви юли 
2026 г., за превоз на товари, както и тези с под 
9 седящи места, включително и това на водача, 
за превоз на пътници) 

или 

 при предоставяне на служители в рамките на 
една и съща група или от предприятие за 
временна заетост. 

Тези предприятия следва да подават удостоверение за 
командироване посредством националната система SIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При останалите видове 
командироване: 

Член L.1331-1 от Кодекса на транспорта 

 

Членове R.1331-1 до R.1331-8 от Кодекса на 
транспорта 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
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(Информационна система в полза на на международните 
услуги) да определят представител на френска територия. 

На този етап установените в трети държави предприятия 
не могат да подават декларации за командироване чрез 
системата SIPSI. Те би трябвало да могат да го правят 
впоследствие. 

 

Процедура по 
деклариране на 
командироването 

 

 При ситуации на командироване, които 
попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057: 

Установените в Европейския съюз предприятия следва да 
изготвят декларацията за командироване, като използват 
Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), 
чрез специален публичен портал, предоставен от 
службите на Европейския съюз на следния адрес: 

Необходима информация за декларацията: 

Декларацията за командироване следва да включва 
следната информация: 

1 . самоличността на превозвача, най-малкото под 
формата на номера на лиценза на Общността, когато 
такъв номер е налице; 

2 . координатите за връзка с ръководител на 
транспортната дейност или с друго лице за контакт в 
държавата на установяване с оглед на осъществяване на 
връзка с компетентните национални органи и 
изпращане, и получаване на документи или съобщения; 

3 . самоличността, адреса на местопребиваване и 
номера на шофьорската книжка на водача; 

4 . началната дата на трудовия договор на водача и 
приложимото за него право; 

- За установените в ЕС предприятия, 
които попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057: 

Член R.1332-2 от Кодекса на транспорта 

 

Портал за деклариране ИСВП 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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5 . планираната начална и крайна дата на 
командироването; 

6 . регистрационните номера на моторните превозни 
средства; 

7 . уточняване на естеството на превоза, за който става 
въпрос: превоз на товари, превоз на пътници, 
международен превоз или каботажни превози. 

 

 При останалите ситуации на командироване: 

Следва да подават удостоверение за командироване чрез 
националната система SIPSI: 

 установените в трети държави предприятия. На 
този етап същите не могат да подават декларации 
за командироване чрез системата ИСВП. Те би 
трябвало да могат да го правят впоследствие. 
Дотогава те следва да подават, както и досега, 
удостоверение за командироване чрез 
националната система SIPSI. 

 Предприятията, които командироват служители в 
рамките на превози, извършвани с леки превозни 
средства (под 3,5 тона или с под 9 седящи места, 
включително и това на водача). 

 Предприятията, които командироват служители 
при предоставяне на персонал в рамките на една 
и съща група, и предприятията за временна 
заетост. 

Удостоверението е с дата и включва: 

1 . името или предмета на дейност, както и 
пощенския и електронен адрес, телефонните координати 
на предприятието или стопанската дейност, което 

 

 

 

 

 

 

- За останалите предприятия: 

Член R.1331-2 от Кодекса на транспорта 

 

Национална система SIPSI: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
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обичайно наема служителя, правната форма на 
предприятието, индивидуалния му идентификационен 
данъчен номер по ДДС, фамилните и собствените имена, 
датата и място на раждане на 
ръководителя/ръководителите, държавата, чието 
социалноосигурително законодателство е приложимо по 
отношение на предприятието във връзка с дейността, 
която осъществява във Франция, а ако става въпрос за 
различна държава от Франция, дали е поискан формуляр, 
свързан с приложимото социалноосигурително 
законодателство, от компетентната институция; 

2 . фамилните и собствените имена, датата и мястото 
на раждане, адреса на обичайно местопребиваване, 
гражданството, датата на подписване на трудовия 
договор и приложимото трудово право по отношение на 
трудовия договор, професионалната квалификация на 
командирования служител; 

3 . ставката на брутното почасово възнаграждение, 
при необходимост в евро, както и условията и реда на 
поемане от предприятието на предвидените разходи за 
настаняване и изхранване за всеки ден от 
командироването, които са предоставени на 
командирования служител; 

4 . определяне на представител на предприятието за 
времето на предоставянето на услугата във Франция и до 
18 месеца след приключването му, наименованието или 
предмета на дейност, както и идентификационния номер 
на адреса на стопанска дейност (SIRET) на определеното 
лице за изпълнението на тази дейност, електронните и 
телефонни координати на представителя, мястото на 
съхранение на националната територия на посочените в 
член R. 1331-4 документи или условията и реда за достъп 
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до тях, и за разглеждането им от националната 
територия; 

5 . за предприятията за автомобилни превози, 
номерата на регистрацията им в националния електронен 
регистър на предприятията за автомобилни превози, 
предвиден в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 година за установяване на общи правила относно 
условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване 
на професията автомобилен превозвач и за отмяна на 
Директива 96/26/ЕО на Съвета. 

 

Срок на валидност 

 

 При ситуации на командироване, които попадат 
в приложното поле на Директива 2020/1057: 

Установените в ЕС предприятия следва да изготвят 
декларацията си посредством ИСВП преди началото на 
първия превоз. Същата следва да бъде актуализирана в 
ИСВП. 

 При останалите ситуации на командироване: 

Срокът на валидност на удостоверението е посочен от 
предприятието и е най-много шест месеца, считано от 
датата на установяване.  

 При ситуациите на командироване, 
които попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057 

Член L.1332-4 от Кодекса на транспорта 

Член R.1332-2 от Кодекса на транспорта 

 При останалите ситуации на 
командироване: 

Член R.1331-2 от Кодекса на транспорта 

 

 

Език 

 При ситуации на командироване, които попадат 
в приложното поле на Директива 2020/1057: 

Декларацията се изготвя посредством многоезичен 
стандартизиран формуляр на платформата ИСВП. 

 

 При ситуации на командироване, 
които попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057: 

Член R.1332-2 от Кодекса на транспорта 

Средство за деклариране ИСВП 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182395
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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 При останалите ситуации на командироване: 

Удостоверението следва да бъде изготвено на френски 
език. Платформата SIPSI е на разположение на френски, 
английски, немски, испански и италиански език. 

 

 При останалите ситуации на 
командироване: 

Член R.1331-2 от Кодекса на транспорта 

Национална система SIPSI: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

Помощ 

 

  ЧЗВ на платформата ИСВП: 
https://www.postingdeclaration.eu/help 

 Questions & answers 

 

Компетентни органи  

Министерство на транспорта 

Министерство на труда 

 Министерство на транспорта 

 Министерство на труда 

 

Задължение на 
превозвача е да се увери, 
че водачът разполага със 
задължителните 
документи в превозното 
средство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При ситуации на командироване, които попадат 
в приложното поле на Директива 2020/1057: 

Предприятието трябва да гарантира, че водачът има на 
хартиен носител или в електронна форма на свое 
разположение следните документи: 

1) Копие от декларацията за командироване 
2) Доказателство за превозите, извършвани на 

националната територия, като например 
електронна товарителница (e-CMR), или 
доказателство, посочено в член 8, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 година относно общите правила за достъп до 
пазара на международни автомобилни превози 
на товари; 

3) Тахографските записи и по-специално символите 
на държавите членки, посетени от водача при 
извършването на международен автомобилен 
превоз или каботажен превоз, в съответствие с 

При ситуациите на командироване, които 
попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057 

Член R.1332-3 от Кодекса на транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
https://www.postingdeclaration.eu/help
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/posting-of-employees/article/posted-workers-rights-377922
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
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Задължение на водача да 
съхранява и предоставя 
документите в 
превозното средство 

изискванията за регистриране и поддържане на 
регистри съгласно Регламенти (ЕО) № 561/2006 и 
(ЕС) № 165/2014. 

Също така предприятието следва да гарантира, че 
водачът, който се намира в някой от случаите, по 
отношение на които не се прилагат правилата за 
командироване (двустранен превоз), има на хартиен 
носител или в електронна форма на свое разположение 
документите, посочени в точки 2) и 3), (доказателства за 
превозите, като например E-CMR и тахографски записи). 

Водачът следва да съхранява посочените по-горе 
документи в превозното си средство и да ги представя 
при искане от страна на служителите, изпълняващи 
контролни функции. 

 

 При останалите ситуации на командироване: 

Един екземпляр от удостоверението следва да бъде 
предоставен на командирования служител и съхраняван 
в превозното средство, с което се извършва услугата. 

В зависимост от ситуацията, в която се намира 
служителят, в превозното средство следва да бъдат 
съхранявани трудовият договор, преведено на френски 
език копие на договора за предоставяне, както и на 
анекса към трудовия договор, или преведено на френски 
език копие на договора за временна заетост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При останалите ситуации на 
командироване: 

 

 

Член R.1331-7 от Кодекса на транспорта  

 

Приложно поле на 
задълженията 

 

 При ситуациите на командироване, които 
попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057: 

Правилата на Директива 2020/1057 се прилагат, когато 
водачът осигурява изпълнението на договор за превоз на 

Член L.1332-1 от Кодекса на транспорта 

 

Член L.1332-3 от Кодекса на транспорта 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182362
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182599
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товари или пътници, който представлява международно 
предоставяне на услуга (по смисъла на член 1, параграф 3, 
буква a) от Директива 96/71/ЕО с тежкотоварно превозно 
средство (чиято обща маса надхвърля 3,5 тона и 
автомобилните средства за превоз на пътници, които 
могат да осъществят превоз на повече от 9 лица 
(включително водача). 

 

Следователно тези правила се прилагат по отношение 
на следните превози: 

 каботажни превози по смисъла на 
регламенти (ЕО) № 1072/2009 и 
(ЕО) № 1073/2009. Става въпрос за всякакви 
превози на товари (товарене, разтоварване) 
между две точки на националната територия, 
осъществявани от предприятие, установено извън 
националната територия, 

 международни превози, различни от 
двустранните, които се характеризират с това, че 
водачът извършва международни превози извън 
държавата членка, в която е установено 
командироващото го предприятие, както и с това, 
че превозите не са нито от, нито до държавата, в 
която е установено командироващото го 
предприятие. 
 

Правилата за командироване не се прилагат, когато 
водачът преминава транзитно през територията на 
държава членка без товарене или разтоварване на товари 
и без вземане или оставяне на пътници; 

 

 

Questions & answers 

 

 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
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Правилата за командироване не се прилагат, когато 
водачът изпълнява: 

 двустранни превози. Тези операции 
представляват превоз на товари или пътници въз 
основа на договор: 

от държавата членка, в която е 
установено предприятието, 
командировало водача, до друга 
държава членка 

или 
до трета държава или от друга държава 
членка, или трета държава до държавата 
членка, в която е установено 
предприятието, командировало водача. 

 началните или крайните отсечки на операция по 
комбиниран транспорт, ако тези отсечки сами по 
себе си представляват двустранен превоз; 

 

Следва да се отбележи, че: двустранният превоз може 
да включва допълнителни дейности, по отношение на 
които не се прилагат правилата за командироване. 
Става въпрос за дейности по товарене и/или 
разтоварване, осъществявани в държавите, които 
водачът пресича по време на изпълнението на 
двустранния превоз. Броят на тези дейности е 
ограничен: една дейност на отиване и една дейност на 
връщане, или две дейности на връщане, ако не е 
осъществена никаква дейност на отиване. 

 

Изключенията [от прилагането на правилата] за 
допълнителните дейности се прилагат само до датата, от 
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която интелигентните тахографи трябва да бъдат 
монтирани в превозните средства, а именно 21.08.2023 г. 
От тази дата изключенията ще се прилагат единствено за 
водачи, които управляват превозни средства, оборудвани 
с интелигентен тахограф V2. 

 

 

Процедура по изпращане 
да документите 

 При ситуации на командироване, които попадат 
в приложното поле на Директива 2020/1057: 

След изтичане на срока на командироването 
предприятието изпраща чрез публичния интерфейс, 
свързан с Информационната система за вътрешния пазар 
(ИСВП), не по-късно от осем седмици от датата на 
искането: 

1) копия на документите, посочени в член R. 1332-3, 
параграф I, алинеи 2 и 3; 

2) трудовия договор или всеки равностоен 
документ; 

3) фишовете за заплати за периода на 
командироване на всеки командирован 
служител или всеки равностоен документ, с 
който се удостоверява възнаграждението и който 
включва следните реквизити: 

a) брутно почасово възнаграждение, 
включително увеличенията за 
допълнителните часове, изчислени в 
евро; 

b) срок и работно време, за които се отнася 
възнаграждението, като се разграничат 
часовете, платени по нормалната ставка, 
от тези, за които има увеличение; 

c) отпуски, празнични дни и свързаните с 
тях елементи на възнаграждението; 

 При ситуации на командироване, 
които попадат в приложното поле на 
Директива 2020/1057: 

Член R.1332-2 

Член R1332-4 

Средство за деклариране ИСВП: 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 При останалите ситуации на 
командироване: 

Член R.1331-2 

Член R.1331-7 

Средство за деклариране SIPSI: 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
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4) всеки документ, удостоверяващ ефективното 
плащане на заплатата. 

Ако предприятието не предостави исканите документи в 
посочения в параграф I срок от осем седмици, посочените 
в член L. 8271-1-2 от Кодекса на труда служителите, 
изпълняващи контролни функции, могат да се обърнат за 
помощ чрез ИСВП към компетентните органи на 
държавата членка на установяване. 

 

 При останалите ситуации на командироване: 

Удостоверението за командироване се предава по 
цифров път с помощта на дистанционната услуга SIPSI. 

То също се изготвя в един екземпляр, предоставен на 
командирования служител и съхраняван в превозното 
средство, с което се извършва услугата. 

 

Срокове 

 

 При ситуации на командироване, които попадат 
в приложното поле на Директива 2020/1057: 

Посочените по-горе документи следва да бъдат 
предадени не по-късно от осем седмици от датата на 
искането. 

 

Член R.1332-4 от Кодекса на транспорта  

 

Санкции в случай на 
неспазване на 
задълженията 

 

Липсата на товарителница и на тахографски записи в 
превозното средство се наказва с глоба от трети клас (с 
максимален размер 450 EUR). 

Липсата на удостоверение или на декларация за 
командироване в превозното средство се наказва с глоба 
от четвърти клас (с максимален размер 750 EUR). 

Освен това са приложими и административни глоби при 
неизпълнение от страна на работодателя на 
задълженията за деклариране на командироването и за 

 

Член R.1333-1 от Кодекса на транспорта 

Член R.1333-2 от Кодекса на транспорта 

Член R.1333-3 от Кодекса на транспорта 

Член R.1333-4 от Кодекса на транспорта 

 

Член 131-13 от Наказателния кодекс 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101374?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101381?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259
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представяне на документите (с максимален размер 
4000 EUR/служител). 

Едно и също нарушение обаче не може да доведе до 
кумулиране на глоби от наказателноправен и 
административноправен характер, наложени за един и 
същ служител. 

 

Забележка: Максималният размер на глобата, 
приложима по отношението на юридически лица, е 
петкратно по-голям от предвидения за физическите 
лица в подзаконовия акт, с който се наказва 
нарушението. 

Член 131-41 от Наказателния кодекс 

 

Санкция в случай на 
липса на информация 
или на непълна 
информация относно 
документите  

Когато копието на удостоверението или на декларацията 
за командироване, съхранявано в превозното средство, с 
което е извършена услугата, не отговаря на изискванията 
на членове R.1331-2 или l R. 1332-2, или съдържа 
непълен, грешен, нечетим или изтриваем реквизит, се 
налага глобата, предвидена за нарушенията от четвърти 
клас (с максимален размер 750 EUR) 

 

Член R.1333-2 от Кодекса на транспорта 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417342
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377

