Проект!


З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 
(Îáí., ÄÂ, áð. 82 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 11 è 45 îò 2002 ã., áð. 99 îò 
2003 ã. è áð. 70 îò 2004 ã.)


§ 1. В чл. 2, ал. 5, т. 5 думите “(посредством специализирано звено)” се заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 1 след думата “лицензирането” се добавя “и регистрирането”.
§ 3. Â ÷ë. 6, àë. 1 äóìèòå “Íåðàçäåëíà ÷àñò îò ëèöåíçà è óäîñòîâåðåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ å ñïèñúê íà ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ñå èçâúðøâàò ïðåâîçèòå” ñå çàìåíÿò ñ “Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Àâòîìîáèëíà àäìèíèñòðàöèÿ” èçãîòâÿ ñïèñúê íà ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà êúì âñåêè ëèöåíç è èçäàâà óäîñòîâåðåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 7, àë. 3, 
çà âñÿêî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Ïðè âïèñâàíå çà ïúðâè ïúò â ñïèñúêà îò äàòàòà íà ïúðâàòà ðåãèñòðàöèÿ íà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî íå òðÿáâà äà ñà èçòåêëè ïîâå÷å îò:
1. ÷åòèðè ãîäèíè - ïðè èçâúðøâàíå íà ìåæäóíàðîäåí ïðåâîç íà ïúòíèöè è òîâàðè;
2. ïåò ãîäèíè - ïðè èçâúðøâàíå íà ïðåâîç íà ïúòíèöè è òîâàðè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ;
3. ÷åòèðè ãîäèíè - ïðè èçâúðøâàíå íà òàêñèìåòðîâ ïðåâîç íà ïúòíèöè.”
§ 4. Â ÷ë. 7, àë. 5 ñëåä äóìèòå “ñðåäíî îáðàçîâàíèå” ñå ïîñòàâÿ òî÷êà è òåêñòúò äî êðàÿ ñå çàëè÷àâà.
§ 5. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “средства” се добавя “за които има издадени удостоверения за обществен превоз на пътници или товари и”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) Ìèíèñòúðúò íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî îïðåäåëÿ ñ íàðåäáà èçèñêâàíèÿòà çà ìåäèöèíñêàòà ãîäíîñò íà âîäà÷èòå, èçâúðøâàùè îáùåñòâåíè ïðåâîçè íà ïúòíèöè è òîâàðè, è óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïðîâåæäàíå íà ïðåäïúòíèòå ìåäèöèíñêè ïðåãëåäè.”
§ 6. Â ÷ë. 11, ò. 1 ñå ñúçäàâà áóêâà “ä”:
“ä) ïðåâîçâà÷úò íå ïîäàäå çàÿâëåíèå â 14-äíåâåí ñðîê îò íàñòúïâàíåòî íà ïðîìåíè â îáñòîÿòåëñòâàòà, âïèñàíè â ëèöåíçà, çà îòðàçÿâàíåòî èì, èçâúí ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 10.”
§ 7. Â ÷ë. 12, àë. 5 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî “Íåðàçäåëíà ÷àñò îò óäîñòîâåðåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ å ñïèñúê íà ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ñå èçâúðøâàò ïðåâîçèòå.”
§ 8. Â ÷ë. 12á ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “êîèòî ïðèòåæàâàò óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ” ñå çàìåíÿò ñ “ïî ðåä, îïðåäåëåí ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà.”
2. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò èçèñêâàíèÿòà êúì ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ñå èçâúðøâàò ìåæäóíàðîäíè ïðåâîçè íà ïúòíèöè è òîâàðè çà ñîáñòâåíà ñìåòêà. Çà ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Àâòîìîáèëíà àäìèíèñòðàöèÿ” èçäàâà óäîñòîâåðåíèå.”
3. Àëèíåè 3-9 ñå îòìåíÿò.
§ 9. ×ëåí 12â ñå îòìåíÿ.
§ 10. Â ÷ë. 19 ñå ñúçäàâà àë. 3:
“(3) Ïðåâîçèòå ïî àâòîáóñíè ëèíèè ñå èçâúðøâàò ñàìî îò ïðåâîçâà÷è, ñêëþ÷èëè äîãîâîð ñ âúçëîæèòåëÿ.”
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения: 
1. В ал. 2 думите “и автоспирки” се заличават.
2. В ал. 3 думите “и автоспирки” се заличават.
3. В ал. 4 думите “и автоспирките” се заличават.
§ 12. В чл. 23, ал. 2 думите “пътен лист” се заменят с “превозен документ”.
§ 13. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “лице” се добавя “за всеки отделен автомобил”.
2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
“5. óäîñòîâåðåíèå, ÷å äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå íÿìà çàäúëæåíèÿ çà äàíúöè è îñèãóðèòåëíè âíîñêè, îñâåí êîãàòî ñà îòñðî÷åíè èëè ðàçñðî÷åíè ïî ðåäà íà Äàíú÷íèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ èëè ñà ðàçñðî÷åíè ïî ðåäà íà Êîäåêñà çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå.”
§ 14. Â ÷ë. 25, àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Ìåæäóíàðîäåí ïðåâîç íà òîâàðè ìîæå äà ñå èçâúðøâà îò:
1.	ïðåâîçâà÷, êîéòî ïðèòåæàâà ëèöåíç è ðàçðåøèòåëíî;
2. ëèöà ïî ÷ë. 12á, àë. 1, êîèòî ïðèòåæàâàò óäîñòîâåðåíèå çà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî è ðàçðåøèòåëíî.”
§ 15. Â ÷ë. 36 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Ïðè ïðåâîç íà ïúòíèöè ïðåâîçâà÷úò å äëúæåí äà èçäàâà:
1. èíäèâèäóàëåí èëè êîëåêòèâåí áèëåò – ïðè ïðåâîç ïî àâòîáóñíè ëèíèè;
2. ôàêòóðà – ïðè ñëó÷àéíè ïðåâîçè;
3. êàðòè çà ñïåöèàëèçèðàí ïðåâîç – ïðè ñïåöèàëèçèðàí ïðåâîç.”
2. Â àë. 2 ñëåä äóìèòå “ïðåâîç íà ïúòíèöè” ñå äîáàâÿ “ïî àâòîáóñíè ëèíèè”.
§ 16. Â ÷ë. 39, àë. 1 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “èëè îò ôèñêàëíè óñòðîéñòâà ïî ðåäà íà Íàðåäáà ¹ 4 îò 1999 ã. çà ðåãèñòðèðàíå è îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè â òúðãîâñêèòå îáåêòè (îáí., ÄÂ, áð. 16 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 55 è 113 îò 
1999 ã., áð. 4 è 16 îò 2000 ã., áð. 111 îò 2001 ã.; Ðåøåíèå ¹ 9774 íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä 2002 ã.  - áð. 107 îò 2002 ã.; èçì. è äîï., áð. 27 îò 2003 ã.; Ðåøåíèå ¹ 6797 íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä 2003 ã. - áð. 62 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 64 îò 2003 ã.)”.
§ 17. Â ÷ë. 87 ñëåä äóìàòà “òîíà” ñå äîáàâÿ “è íà âîäà÷èòå, îñúùåñòâÿâàùè òàêñèìåòðîâè ïðåâîçè íà ïúòíèöè” è ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ.
§ 18. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 88à:
“×ë. 88à. (1) Îáùàòà ïðîäúëæèòåëíîñò íà ïåðèîäà íà åæåäíåâíî óïðàâëåíèå ïðè èçâúðøâàíå íà òàêñèìåòðîâè ïðåâîçè íà ïúòíèöè íå òðÿáâà äà íàäõâúðëÿ 12 ÷àñà.
(2) Ñëåä ïåðèîä îò 4 ÷àñà óïðàâëåíèå âîäà÷úò íà ëåê òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë òðÿáâà äà íàïðàâè ïðåêúñâàíå íàé-ìàëêî 30 ìèíóòè, îñâåí àêî çàïî÷âà ïåðèîä çà ïî÷èâêà.
(3) Ïðåêúñâàíåòî ïî àë. 2 ìîæå äà áúäå çàìåíåíî îò ïðåêúñâàíèÿ ñ ïðîäúëæèòåëíîñò íàé-ìàëêî 15 ìèíóòè âñÿêî, âìåñòåíè â ïåðèîäà çà óïðàâëåíèå íà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî.
(4) Ñåäìè÷íàòà ïî÷èâêà íà âîäà÷èòå, èçâúðøâàùè òàêñèìåòðîâè ïðåâîçè íà ïúòíèöè, å 36 ïîñëåäîâàòåëíè ÷àñà.” 
§ 19. Â ÷ë. 90, àë. 1  ÷èñëîòî “88” ñå çàìåíÿ ñ “88à”.
§ 20. В чл. 91 ал. 2 се изменя така:
“(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” от служители с контролни функции –  инспектори от ДАИ.”
§ 21. В чл. 91а, ал. 1 думата “но” се заменя с “като” и думата “работните” се заменя с “проверените работни”.
§ 22. В чл. 93 се създава нова ал. 4:
“(4) Водач, който не спазва изискванията за времето за управление, прекъсване на управлението или за почивка, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.”
§ 23. В чл. 96, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
“7. не осигури на водачите документите, необходими за извършване на превоз на пътници или товари, определени в този закон или в подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;
8. разпореди или допусне извършването на превози по автобусна линия, за която не е сключил договор с възложителя.”
§ 24. Създава се чл. 106а:
“×ë. 106à. (1) Ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, ñ êîåòî ñå èçâúðøâà ìåæäóíàðîäåí ïðåâîç íà ïúòíèöè èëè òîâàðè, ñå ñïèðà îò äâèæåíèå, êîãàòî ïðåâîçúò ñå èçâúðøâà áåç ðàçðåøèòåëíî, êîåòî ñå èçèñêâà ïî ñèëàòà íà äâóñòðàííè è ìíîãîñòðàííè ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè, ïî êîèòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å ñòðàíà.
(2) Ïðèíóäèòåëíàòà ìÿðêà ïî àë. 1 ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç âðåìåííî îòíåìàíå íà äîêóìåíòà, óñòàíîâÿâàù ðåãèñòðàöèÿòà íà ïðåâîçíîòî 
ñðåäñòâî, äî:
1. ðåøàâàíå íà âúïðîñà çà îòãîâîðíîñòòà, èëè
2. çàïëàùàíå íà ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ, îáåçïå÷àâàùà èçïúëíåíèåòî íà íàëîæåíîòî ñ íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå íàêàçàíèå.
(3) Ðàçìåðúò íà ïàðè÷íàòà ãàðàíöèÿòà ñå îïðåäåëÿ â çàïîâåäòà ïî àë. 2 è íå ìîæå äà áúäå ïî-ãîëÿì îò ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ãëîáàòà, ïðåäâèäåíà çà èçâúðøåíîòî íàðóøåíèå.
(4) Ãàðàíöèÿòà ñå îñâîáîæäàâà ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî èëè âëèçàíå â ñèëà íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå.”
§ 25. Â ÷ë. 107 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1.	Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ïî ÷ë. 106 è 106à ñå ïðèëàãàò ñ ìîòèâèðàíà çàïîâåä íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Àâòîìîáèëíà àäìèíèñòðàöèÿ”.
2. Â àë. 2 äóìàòà “çàïîâåäòà” ñå çàìåíÿ ñúñ “çàïîâåäèòå”.


Çàêëþ÷èòåëíà ðàçïîðåäáà:

§ 26. Â ÷ë. 4 îò Çàêîíà çà âåòåðàíèòå îò âîéíèòå (îáí., ÄÂ, áð. 152 îò 1998 ã.; èçì., áð. 49 îò 2000 ã.) ò. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“3. áåçïëàòíî ïúòóâàíå ïî æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò è àâòîìîáèëíèÿ òðàíñïîðò ïî óòâúðäåíè òðàíñïîðòíè ñõåìè, êàêòî ñëåäâà:
à) â îáëàñòòà, â êîÿòî æèâåÿò, è
á) ïî îñíîâíèòå ãðàäñêè ëèíèè âúâ âñè÷êè ãðàäîâå íà ñòðàíàòà.”
Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà àâòîìîáèëíèòå ïðåâîçè


Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е разработен във връзка с необходимостта от обновяване на автомобилния парк и осигуряване безопасността на движението по пътищата, повишаване качеството на автомобилните превози и опазване на околната среда. 
Ïðåäâèæäà ñå íåäîïóñêàíå èçâúðøâàíåòî íà îáùåñòâåíè ïðåâîçè íà ïúòíèöè è òîâàðè ñ àâòîìîáèëè, îò ÷èÿòî ïúðâà ðåãèñòðàöèÿ ñà èçòåêëè ïîâå÷å îò 4 ãîäèíè ïðè èçâúðøâàíå íà ìåæäóíàðîäåí ïðåâîç íà ïúòíèöè è òîâàðè, 
5 ãîäèíè ïðè èçâúðøâàíå íà ïðåâîç íà ïúòíèöè è òîâàðè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è 4 ãîäèíè ïðè èçâúðøâàíå íà òàêñèìåòðîâ ïðåâîç íà ïúòíèöè. 
Предложеното изменение на чл. 7, ал. 5 е във връзка с чл. 3, т. 4 от Директива 96/26, изменена и допълнена с Директива 98/76 на Европейския съюз, относно допускането до дейността превозвач на товари и пътници и взаимното признаване на дипломите, съгласно която минималното ниво на образование, изискващо се за ръководители на превозна дейност, е средно образование.
С измененията се създава правно основание за издаване на наредба, с която да се определят условията и редът за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари. В подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършването на обществени превози, съществува задължение за превозвачите да организират предпътните медицински прегледи на водачите, поради което е необходимо да се регламентира редът за извършването им.
Предлага се отпадането на регистрационния режим за лицата, извършващи превози за собствена сметка. По своята същност превозите за собствена сметка са превози, подпомагащи основната дейност на лицата, които ги извършват. Съществуващият регистрационен режим за извършване на превози за собствена сметка необосновано утежнява извършването им, като създава ограничения и изисквания извън кръга на основната дейност на лицата, които ги извършват.
Съществуващото основание за извършване на категоризация на автогарите и издаване на методика за определяне цените на услугите, предлагани в автогарите, не е относимо към автобусните спирки. Във връзка с това се предлагат и измененията в § 11, с които се прецизират разпоредбите на чл. 22.
Предлага се създаването на възможност за издаване на билети за превози на пътници чрез фискални устройства. Предвиденото в закона използване единствено на билети по утвърден от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите образец, издавани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и отпечатвани само от определени печатници, усложнява извършването на превозната дейност. Информацията за превозвача, съдържаща се върху билета, издаван чрез фискално устройство, е еквивалентна на информацията от билета, издаден по единствения действащ към момента ред.
Създават се разпоредби, регламентиращи продължителността на работното време на водачите на леки таксиметрови автомобили, аналогични на правилата за работното време, прекъсванията и почивките на екипажите, определени с Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR). С така направено предложение се цели повишаване на безопасността при извършване на таксиметрови превози на пътници, като се регламентират периодите на управление и почивка на водачите.
Създават се административнонаказателни разпоредби, въвеждащи санкции за водачите, нарушаващи изискванията за времето за управление, прекъсване на управлението или за почивка, както и за превозвачите, които не са спазили изискването да осигурят на водачите документите, необходими за извършване на превоз на пътници или товари и за превозвач, разпоредил или допуснал извършването на превоз по автобусна линия, за която няма сключен договор с възложителя.
Предлага се въвеждането на принудителна административна мярка, която ще бъде прилагана по отношение на водачи, извършващи превози на пътници и товари без разрешително за съответния вид превоз. Прилагането на административната мярка цели да се обезпечи изпълнението на наложеното с наказателното постановление наказание и по отношение на чуждестранните водачи, извършили нарушения на територията на страната.



Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

