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Проект

 ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

(ДВ, бр. 82 от 1999 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:

“(4) Министерският съвет приема Устройствен правилник за дейността, структурата,
организацията на работа и състава на Автомобилната администрация.”

§ 2. Наименованието на глава втора се изменя така:

“ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ”

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Лицензия за извършване на превоз на пътници и товари с автомобили с българска
регистрация се издава на еднолични търговци и търговски дружества в случаите, когато
отговарят на изискванията за:

1. благонадеждност (добра репутация);

2. професионална компетентност;

3. финансова стабилност.”

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:

“(4) Изискванията за благонадеждност по ал. 2, т. 1 са изпълнени, когато едноличният
търговец, собственикът на еднолично дружество с ограничена отговорност или
назначените ръководители на дейността по транспорта в търговските дружества не са
осъждани за престъпление от общ характер.

(5) Изискванията за професионална компетентност по ал. 2, т. 2 са изпълнени, когато
едноличните търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена
отговорност и назначените ръководители на транспортната дейност притежават
познания в определени области, придобити чрез посещения в курсове за обучение или
усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети,
определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование - за
международните превози, и най-малко основно образование - за вътрешните превози.

(6) Изискванията за финансова стабилност по ал. 2, т. 3 са изпълнени, ако едноличният
търговец или юридическото лице разполага с финансови средства или капитал в размер
5000 лв.”



2

§ 4. Създава се чл. 7а:

“Чл. 7а. (1) Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превози на пътници и
товари само с пътни превозни средства, които отговарят на изискванията за транспортна
годност.

(2) Изискванията за транспортна годност на пътните превозни средства, с които се
извършва превоз, са изпълнени, когато пътните превозни средства са технически
изправни, с оборудване, отговарящо на предназначението им, с подходящ външен и
вътрешен вид и за тях има валидно издадено удостоверение за транспортната им
годност.”

§ 5. В чл. 8 ал. 2 и 3 се изменят така:

“(2) Лицензиите се издават за срок 5 години.

(3) Лицензиите се издават в срок до един месец от датата на постъпване на заявленията
по реда на подаването им.”

§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:

“(1) В случаите, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 7, ал. 2
или издадената лицензия на превозвача е отнета през последните две години,
министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице
отказва издаването на лицензията. Отказът от издаването на лицензията се мотивира.”

§ 7. В чл. 11 т. 6 се отменя.

§ 8. Член 12 се изменя така:

“Чл. 12. (1) Превоз на пътници и товари за собствена сметка се извършва от еднолични
търговци или юридически лица, които притежават удостоверение за регистрация.

(2) Регистърът на лицата, които извършват превози на пътници и товари за собствена
сметка, се води от Автомобилната администрация.

(3) Удостоверение за регистрация се издава след представяне на копие от съдебното
решение за регистрация на търговеца по Търговския закон, удостоверение за актуално
състояние, декларация, че за търговеца не е открита процедура за обявяване в
несъстоятелност, и списък на автомобилите, с които ще се извършват превозите за
собствена сметка.”

§ 9. Член 14 се изменя така:

“Чл. 14. (1) Превоз на опасни товари на територията на Република България се извършва
при спазване на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по
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шосе (ADR) и на наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията,
министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.

(2) Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават
удостоверение за завършен курс за професионално обучение, издадено със срок на
валидност 5 години.

(3) Валидността на удостоверението по ал. 2 може да се продължи за нов период от 5
години в случаите, когато водачът в годината преди датата на изтичане на валидността
на удостоверението му е завършил опреснителен курс и е преминал съответните изпити.

(4) Физическите или юридическите лица, осъществяващи превози, включително
товарене и разтоварване на опасни товари, са длъжни да ползват един или повече
консултанти по сигурността при превоза на опасните товари, притежаващи
удостоверение за завършен курс на професионално обучение, валидно за срок от 5
години за съответния вид товари

(5) Условията и редът за издаване на удостоверенията за завършен курс за
професионално обучение на водачите по ал. 2 и за консултантите по сигурността при
превоза на опасни товари по ал. 4 се определят с наредбата по ал. 1.”

§ 10. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:

“(1) Междуселищните автобусни линии задължително се обслужват от официално
обявени от общините автогари и автоспирки по съответните маршрути.”

§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Всички превозвачи по редовните автобусни линии задължително използват
автогарите и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват установеното
разписание. В населените места с повече от една автогара общината определя
автогарите, които са начални, междинни или крайни спирки по маршрута.”

2. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Собствениците на автогари и автоспирки прилагат еднакви критерии спрямо всички
превозвачи при определяне на размера на цените за преминаване, за престой, за
предоставяне на право за продажба на билети и за извършване на други услуги.”

§ 12. В чл. 24, ал. 1 след думите “лицензирани превозвачи” се добавя “или от водачи,
работещи от името на лицензиран превозвач, но за своя сметка”.

§ 13. В чл. 27, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “или след заплащане на такса
на граничните контролно-пропускателни пунктове”.
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§ 14. В чл. 39 думата “посочват” се заменя с “отбелязват по подходящ начин”.

§ 15. В чл. 79 думите “най-малко” се заменят с ”най-много”.

§ 16. В наименованието на глава седма думите “ВЪРХУ ПРЕВОЗИТЕ” се заличават.

§ 17. В чл. 91, ал. 3 се създават т. 5, 6 и 7:

“5. да осъществяват контрол на техническата изправност и транспортната годност на
МПС, извършващи обществен превоз на пътници и товари;

6. да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните
програми от физическите и юридическите лица, получили разрешение за обучение на
кандидати за придобиване на професионална компетентност;

7. да осъществяват контрол върху състоянието и дейността на автогарите.”

§ 18. Член 93 се изменя така:

“Чл. 93. Водач на моторно превозно средство, който извършва превоз на пътници и
товари без редовно издадени лицензия, разрешение, документ за регистрация или други
документи, които се изискват, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.”

§ 19. В чл. 95 съюзът “ и” се заменя с “или”.

§ 20. В чл. 97 след думата “превозвач” се добавя “ или собственик”.

§ 21. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

“(2) Собственик на автогара или автоспирка, който не поддържа в изправност
определения с наредбата по чл. 21 минимум оборудване в автогарите и автоспирките
или при наличието на площ откаже без основание да я предостави по договор на
превозвачите, желаещи да открият собствено гише за продажба на билети, се наказва с
глоба от 500 до 3500 лв.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “и автоспирките” се добавя “или
който откаже да превози лице, притежаващо издаден по съответния ред превозен
документ”.

§ 22. Създават се чл. 103, 104 и 105:

“Чл. 103. (1) Който наруши изискванията за превоз на опасни товари, се наказва с глоба
от 1000 до 5000 лв., а моторното превозно средство задължително се отстранява за
сметка на собственика му от мястото, където е констатирано нарушението, до безопасно
място, като удостоверението за годност на моторното превозно средство се задържа.



5

(2) При повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв.

Чл. 104. Превозвач или водач, който не спазва разпоредбите за работното време и
почивките на водачите при извършване на обществени превози на пътници и товари,
включително при превози за собствена сметка, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. - за
превозвача, и от 20 до 100 лв

19 юли 2001 г. Вносители: Надежда Михайрова и група н.п.
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Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните

превози (ДВ, бр. 82 от 1999 г.)

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за абтомобилните превози е

разработен с оглед на необходимостта от промени, свързани с облекчаване на

разрешителните режими, предвидени в него, с цел облекчаване на процедурите и

подобряване на бисзнес средата, без с това да се нарушава безопасността на превозите.

С направените изменения подробно се регламентират условията и редът за издаване на

лицензии за извършване на превози на пътници и товари с автомобили с българска

регистрация. Дефинират се по-ясно употребените в закона понятия "благонадежност

(добра репутация)", "професионална Компетентност" и "финансова стабилност", както и

условията за изпълнение на изискванията за транспортна годност на пътните превозни

средства.

Детайлизирана е правната уредба, свързана с превозите на опасни товари на територията

на Република България, произтичаща от разпоредбите на Европейската спогодба за

превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Директиви № 96/86 и № 96/35.

Въведени са нови административнонаказателни разпоредби по отношение на

собствениците на автогари и автоспирки, който не поддържат необходимия минимум

оборудване в тях, kakmo и за превозвачи или водачи, които нарушават uзuckвaнuяma за

превоз на опасни товари.

Направени са и изменения, свързани с детайлизиране съдържанието на редица правни

норми с цел избягване на тяхното противоречиво тълкуване и прилагане, и са

прецизирани отделни правни норми, регламентиращи осъществяването на Контролната

дейност на оправомощените за това органи.

В Преходните и заключителните разпоредби на проекта на 3akoн са предложени

изменения и допълнения на Закона за Морските пространства, вътрешните водни

пътища и пристанищата на Република България, имащи за цел улесняване

осъществяването на функциите на Изпълнителната агенция "Пристанищна

администрация", без да се налага увеличаване на нейната численост, kakmo и
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детайлизиране на условията и реда за определяне на експлоатационната годност на

всички видове пристанища.

19 юли 2001 г. Вносители: Надежда Михайрова и група н.п.


