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Проект
Закон
За изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр..97 от 2000 г.)
§1. В чл. ал.1 т.2 думата "пет" се заменя с "едно".
§2. В чл. 14 ал.2 думите "лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един неприсъстващ" да отпаднат.
§3. В чл. 15 т.З след думата заместник - генералния директор се добавят "главния ревизор по безопасността".
§4. В чл. 26 ал.1 т.2 и т.4 се изменят така:
"2. Думите "деветдесет и пет" се заменят с думите "деветдесет и девет"." "4. Думата "процент" се заменя с думите "десет на сто"."
§5. 1. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) В железопътните гари се извършват дейностите по приемане, изпращане, престой и преработка на влаковете, по осигуряването превоза на пътници и товари, като и други технологични операции, свързани с експлаотацията на железопътната инфраструктура и превозната работа". (3) Технологичните сгради и помещенията в железопътните гари, свързани с дейността по управлението на движението на влаковете, с безопасността на движението и с други технологични операции свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура, са публична държавна собственост".
2. Създава се нова ал.4 със следното съдържание:
“(4) Управлението на движението на влаковете по железопътните линии и на дейностите в железопътните гари, свързани с влаковата работа се осъществяват от НК "Железопътна инфраструктура"."
3. Алинея 4 става алинея 5.
§6. В чл.32 се създават нови т.З и 4 със следното съдържание:
"3. транзитните железопътни превози и превози в комбинирано съобщение транзит през България".
"4. в условия на кризи и бедствия приоритетът в разпределението на капацитета  на железопътната инфраструктура  се  определя  от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"."
§7. В чл. 38 се създава нова т.5 със следното съдържание :
“5. предлага добро качество на железопътната услуга"
§8. В § 1 на Допълнителните разпоредби т. 1,7 и 21 се изменят така:
1. "Железопътна инфраструктура" са всички железни пътища и стационарни съоръжения, без тези по чл. 2, необходими за движението на железопътните возила и за сигурността на движението, включително железопътните линии и прилежащите и принадлежащите към тях терени и пожарозащитни пояси; изкуствените съоръжения - мостове, тунели, надлези, подлези и съоръжения за предпазване от лавини и падащи камъни; горното строене на железния път - релси, траверси, релсови скрепления, стрелки и баластова призма; железопътните прелези и техните съоръжения;    коловозното развитие на посредните, участъковите, разпределителните, пътническите и товарните гари, пероните и товарно-разтоварните рампи към тях;  осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и инсталациите и съоръженията за производство, преобразуване и пренос на електрическа енергия за тяхното захранване; осветителните съоръжения и инсталации за осигуряване на безопасно движение в района на гарите; съоръженията за трансформиране и пренасяне на електроенергия за тягови нужди, включително тяговите подстанции, захранващите линии и контактната мрежа, стълбовете и другите съоръжения на енергосистемата за тягови нужди; терените, сградите и помещенията, служещи за осигуряване на контрола по поддържането на железопътната инфраструктура; фериботния комплекс; терените, сградите и помещенията в железопътните гари, в които се осъществяват дейностите по управлението на движението на влаковете и другите технологични операции, свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура и безопасността на движението, терените, върху които са разположени техническите средства за осигуряване безопасността на движението.
"7. "Експлоатация на железопътната инфраструктура" включва всички дейности, свързани с достъпа на превозвачите до железопътната инфраструктура, управлението на движението на влаковете по железопътните линии и управлението на технологичните операции в железопътните гари, свързани с влаковата работа и безопасността на движението".
21."Железопътна гара" е коловозното развитие и технологичните сгради, свързани с управлението на движението на влаковете, безопасността на движението и превоза на товари и пътници".

§9. Създава се нов § 11а със следното съдържание:
"На. Чл. 48, ал.1 т.З на Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр.26 от 29.03.2000 г., изм. и доп. бр. 88 от 27.10.2000 г., изм. бр.111 от 28.12.2001 г.) се изменя така:
"3. Десет на сто - за финансиране дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната инфраструктура".

22.01.2002 	г.					
Вносители: Йордан Мирчев, Люцкан       Далакчиев, Стефан Минков, Петя Божикова

МОТИВИ
Към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
В хода на подготовката и влизането в сила от 1. 01. 2002 г. на Закона за железопътния транспорт възникнаха определени трудности в управлението на железниците, изразяващи се в управлението на транспортния процес, безопасността на движението на влаковете, финансирането на железопътната инфраструктура, изискванията за лицензиране на превозвачите, управлението на разходите и др.
Налице е необходимост от бързи изменения и допълнения, за да се създадат по-добри условия за реализация на закона като цяло и постигане на целите след институционалната реформа.
Измененията и допълненията в закона имат за цел да се осигурят допълнителни капиталови разходи за железопътната инфраструктура, да се подобри управлението на експлоатацията на железопътна инфраструктура и на железопътните превозвачи.
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