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Укрепване и обезопасяване на товар вътре в МПС и 
други ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ (ТЕ) за превоз по море

Целта на интермодалния транспорт е да се превозват стоки в транспортни  единици(ТЕ) от мястото 
на товарене до крайната дестинация, без да се налага претоварване по време на превоза.

Изисква се стоките да са правилно подредени, укрепени и обезопасени в транспортната единица 
(ТЕ), за да се предпазят от увреждане товарите и самите ТЕ по време на превоза от възможни 
опасни ситуации, породени от природни или други сили.

Упътването и правилата за укрепване са систематизирани от различни организации в течение на 
години.

Искаме да обърнем вниманието Ви на БРИТАНСКИ НОТИС ЗА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ  
No. М.1445 от април 1991. Свързаната с него публикация „РО/РО Кораби – Практически кодекс 
за укрепване и обезопасяване в Транспортни средства” [ISBN 0 11 550995 X], издадена от 
Транспортно Министерство, Морска Дирекция, Лондон, е публикувана от Канцеларията на Нейно 
Величество и съдържа списък от свързани публикации.

Наръчника „Натоварване и укрепване на товар в транспортни средства” публикуван 
от Института за Морски Изследвания [TFK], Стокхолм, Швеция и IMO/ILO/UN ECE диплянката 
„Ръководство за подреждане на опаковки в товарни транспортни единици (CTUs)” – 
издание от 1997, публикувана от Международната Морска Организация, са две препоръчани 
информационни четива, които предоставят добри съвети.

В интерес на всички участващи страни е стоките да стигнат до предназначението си в непроменено 
състояние и затова е важно те да са правилно укрепени и обезопасени в ТЕ още от самото начало. 
Неизпълнението на това изискване е в разрез с приложимия закон и правила, може да доведе до 
забавяне и допълнителни разходи за изпращача, както и да застраши човешки живот. 

Специално внимание да се обърне на „СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ” и нищо съдържащо се 
тук да не се тълкува като отказ на което и да е право или защита интересите на морския превозвач.

Морският превозвач няма да приема по-голяма отговорност или задължение от съдържащите се 
в „СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ”.
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