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Проект

Закон за изменение и допълнение на

Закона за железопътния транспорт, обнародван, ДВ, бр. 97 от
28 ноември 2000 г., в сила от 1 януари 2002 г.

§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 2, думата "пет" се заменя с "два".

§ 2. В чл. 26, ал. 1, т. 2 изразът "деветдесет и пет на сто от" се заменя с
"деветдесет и осем".

§ 3. Чл. 32 се допълва и изменя така:
1. Съществуващият текст става алинея 1 на същия член, като точки 1 и 2 се

отменят, създадат се нови точки от 1 до 9, както следва:
1. международни пътнически влакове;
2. експресни пътнически влакове;
3. бързи пътнически влакове;
4. обикновени и регионални пътнически влакове;
5. международни експресни и контейнерни блок влакове;
6. директни товарни влакове;
7. локални товарни влакове;
8. работни влакове на НК "ЖИ";
9. маневрени влакове и всички други возила.

2. Създават се нови алинеи 2 и 3:
"(2) В оперативен порядък приоритет над влаковете, посочени в алинея 1

имат:
1. възстановителни, противопожарни и санитарни влакове, в т. ч.

снегорини, локомотиви, мотриси и моторни дрезини, когато се назначават за даване
помощ при аварии или катастрофи, за възстановяване на железния път, жп съоръженията
и контактната мрежа при прекъсване на движението, гасено на пожари и при тежки
природни бедствия;

2. специални правителствени влакове за превоз и обслужване на
президента на Република България, председателя на Народното събрание, министьр-
председателя на Република България и съответните по ранг чуждестранни държавни
ръководители.

Влаковете по т. 1 при завръщането си в гарите на местодомуване иматпредимство
пред всички товарни влакове.

(3) Приоритетът на военните влакове се определя при назначаването им."

§ 4. Създава се чл. 38а:
"Чл.   38а.  Железопътни  превозвачи  или  техните правоприемници, които

до 1 януари 2002 г. са имали разрешение, съгласно националните и/или международните
норми, да се извършват вътрешни и/или международни железопътни превози на пътници
и товари, се освобождават от изискванията на разпоредбите на чл. 38."
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§ 5. В чл. 121 числата "250 до 1000" се заменят с "100 до 500".

§ 6. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Първото изречение става алинея 1 на същия член, като числата "250 до 1000"

се заменят с "150 до 500".
2. Създава се алинея 2 със следното съдържание:

"(2) При повторно нарушение по алинея 1 глобата е от 200 до 750 лева."
§ 7. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. Първото изречение става аления 1 на същия член, като числата "250 до 750" се

заменят със "100 до 200";
2. Създава се алинея 2 със следното съдържание:

"(2) При повторно нарушение по алинея 1 глобата е от 200 до 400 лева."

§ 8. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. Първото изречение става алинея 1 на същия член, като числата "150 до 1000"

се заменят със "100 до 400".
2. Създава се алинея 2 със следното съдържание:

"(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 200 до 800 лева."

§ 9. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Числата "300 до 500" се заменят със "150 до 25-".
2. Думите "от 5 години" с "от 6 месеца до 1 година".

§ 10. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. Първото изречение става аления 1 на същия член, като числата "200 до 400" се

заменят със "100 до 200".
2. Създава се алинея 2 със следното съдържание:

"(2) При повторно нарушение по алинея 1 глобата е от 200 до 400 лева."

§ 11. В чл. 127 числото "200" се заменя със "100".

§ 12. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:

1. В § 3 се създават се нови ал. 3,4 и 5 със следното съдържание:
"(З) Капиталът на "БДЖ ЕАД" се увеличава с непарична вноска на държавата ,

съставляваща несъбрани държавни вземания от Национална компания "БДЖ" , за
дължими мита и митнически такси, данък върху печалбата за общините, данък върху
добавената стойност, данъци по чл. 35 и 36 от ЗКПО, начислени лихви за просрочие в
размер на 140 милиона лева".

(4) Увеличаването на капитала се извършва не по-късно от 30 март 2002 год.

(5) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на 140 млн. нови
акции с номинална стойност 1 лев всяка една, които се придобиват от държавата.

2.§ 5 се изменя по следния начин:
"§5 .Министерският съвет в срок до 1 януари 2002 г. образува еднолично

търговско дружество "БДЖ" - ЕАД, с държавно имущество. което е правоприемник на
Национална компания "БДЖ" в частта от активите и пасивите й по баланса към 30
ноември 2001 г., която се отнася до железопътните превози на пътници и товари, както
и всички задължения на НК "БДЖ" към държавата, възникнали до 30.11.2001 г.".

3. Създава се § 5а със следното съдържание:
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"§ 5а (1) Министерският съвет в срок от 1 януари 2002 г. образува
Консорциум "Български държавни железници" ЕООД (К "БДЖ" ЕООД) от НК-ЖИ" и
"БДЖ" ЕАД, със задачи:

1. да ръководи, координира и контролира изпълнението на Оздравителния
проект за БДЖ;

2. да координира и регулира взаимодействието на НК - ЖИ и жп
превозвачите през преходния период;

(2) към К "БДЖ" ЕООД се създава Консултативен съвет от представители
на заинтересованите министерства, железопътните предприятия, експертната общност и
синдикатите" по въпросите, посочени в алинея 1."

4. Създава се нов § 56, със следното съдържание:
"§ 66. Не по-рано от три години след влизане в сила на този закон,

Министерският съвет може да преобразува Консорциум "БДЖ" ЕООД в х   чг, да се слее
в едно от предприятията или да бъде закрит."

5.Създава се нов § 5в, със следното съдържание:
"§ 5в До 31.12.2003 г. лицензни по чл. 37 се издават само на превозвачи з предмет на
дейност транзитни и международни превози."

11.12.2001 г.

 Вносители:
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

МИХАИЛ МИКОВ

ДИМИТЪР ДЪБОВ
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мотиви

Предстоящото влизане в сила на Закона за железопътния транспорт от 1 януари
2002 г. налага спешни промени на някои основни текстове в закона, които да гарантират
безпроблемното разделяне на НК "БДЖ" и по-нататъшно функциониране на двете
самостоятелни дружества НК "Железопътни инфраструктура” и "БДЖ" ЕАД.
Създаването за тригодишен период на консорциум "БДЖ" ЕООД гарантира  безопасно
технологично  и  ефективно  финансово взаимодействие между превозвача и
инфраструктурата в процеса на разделянето.

Въвеждането на двугодишен период на лицензиране единствено за жп
превозвачи, извършващи транзитни превози, ще гарантира необходимото време за
финансово-икономическото оздравяване на "БДЖ” ЕАД и ще подготви дружеството за
конкурентно участие в пазарни условия.

Натрупаните задължения от НК "БДЖ" в размер на 140 милиона лв. към
държавата, дължими за мита, митнически такси, данък върху печалбата, данък ДДС,
данъците по чл. 35 и чл. 36 от ЗКПО, начислените лихви за просрочие се прехвърлят
като увеличение на капитала на "БДЖ" ЕАД, което създава нормален финансов климат
за изпълнение на оздравителната програма на железницата.

6 декември 2001 г.


