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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за пътищата

(Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.)


§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За преминаване по отделни републикански пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, или на техни участъци и съоръжения Министерският съвет може да въвежда такса за изминато разстояние - ТОЛ такса и/или такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса. ТОЛ такса и винетна такса могат да се въвеждат и за републикански пътища извън трансевропейската пътна мрежа с оглед управление на пътните потоци и др., като в този случай това не следва да води до дискриминация по отношение на международния трафик и до нарушаване на конкуренцията между отделните превозвачи.” 
2. В ал. 2 навсякъде думите „републиканските пътища” се заменят с „пътищата по ал. 1”.
3. В ал. 3, изречение първо думите „с изключение на моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса 12 и повече тона” и запетаята след тях се заличават, а след думите „пътни участъци” се добавя „по ал. 1”.
4. В ал. 4 след думите „републиканските пътища” се добавя „по 
ал. 1”.
5. В ал. 5 след думите „републиканските пътища” се добавя „по 
ал. 1”.

6. В ал. 7 след думите „се определя от Министерския съвет с тарифа” се добавя „като при определяне размера на таксите по ал. 2, 3 и 4 се отчитат разходите за изграждане, управление, поддържане и развитие на инфраструктурата в съответствие с принципите в приложение № 1, както и разходите за отстраняване на вредите, причинени от различните категории пътни превозни средства”.
7. Създава се нова ал. 8: 
„(8) Размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет така, че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 2. Размерите на винетните такси са пропорционални на продължителността на използване на инфраструктурата.”
§ 2. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 7  т. 1 и 2 се изменят така:
„1. пътни превозни средства по ал. 6, т. 1, предназначени за превоз на товари, както и превозни средства по ал. 6, т. 2, 3, 4 и 5 с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;
2. пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, както и пътните превозни средства по ал. 6, т. 3, 4 и 5 с 2 (две) оси и/или които имат максимално допустима маса по-малка от 12 (дванадесет) тона;”.
3. Създават се ал. 9 - 12:
„(9) Когато пътно превозно средство от категория по ал. 7, т. 3 тегли едно или няколко ремаркета с технически обща допустима максимална маса над 3,5 т на едното или общо на състава от ремаркета, за състава се заплаща винетна такса като за пътно превозно средство по ал. 7, т. 2.
(10) За намаляване на вредното въздействие върху околната среда от пътните превозни средства при определяне размера на таксите в тарифата по чл. 10, ал. 7 Министерският съвет определя по-ниски такси за пътните превозни средства по ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория “ЕВРО III”, “ЕВРО IV”, “ЕВРО V”, “EEV” и по-висока.
(11) Пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория „ЕВРО 0”, “ЕВРО I”, “ЕВРО II”, както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична категория по ал. 10, заплащат общия размер на таксите по чл. 10, ал. 7.
(12) Правото да се заплати по-ниската такса съгласно ал. 10 за пътните превозни средства по ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на категория “ЕВРО III”, “ЕВРО IV”, “ЕВРО V”, “EEV” и по-висока, се доказва с представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - Част І, когато в т. V9 е вписано с думи „ЕВРО/EURO ІІІ, ІV, V” или „EEV”, и/или със сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност. При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория “ЕВРО III” и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска такса съгласно ал. 10.”
§ 3. Създава се чл. 10е и 10ж:
„Чл. 10е. Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) и повече оси, или състав от пътни превозни средства с технически допустима максимална маса, по-голяма или равна на 3,5 т, заплащат само ТОЛ такса по отделни републикански пътища или пътни участъци - автомагистрали или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистралите, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник", за който се събира ТОЛ такса, и не дължат винетни такси при ползване на останалите пътища от републиканската пътна мрежа по чл. 10, ал. 2. 
Чл. 10ж. (1) Контролът на граничните контролно-пропускателни пунктове по изпълнение на задължението на пътните превозни средства с българска и чуждестранна регистрация за заплащане на таксите по чл. 10 се осъществява от длъжностни лица на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".
(2) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление да напусне територията на Република България, без да притежава валиден винетен стикер, може да напусне страната само след заплащане на винетна такса за най-краткия срок за съответната категория съгласно чл. 10а, ал. 7 в специализираното звено на управление "Пътни такси и разрешителни" на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура” на съответния граничен контролно-пропускателен пункт и залепяне на валиден винетен стикер.”
(3) Контролът по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства с българска и чуждестранна регистрация по републиканските пътища след заплащане на винетна такса на територията на Република България се осъществява по реда на този закон и Закона за движението по пътищата.”
§ 4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Концесия върху републиканските и общинските пътища или върху отделни участъци или пътни съоръжения от тях се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) С решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията се определят условията и редът, при които концесионерът може да събира концесионна ТОЛ такса и/или да получава други плащания включително от страна на концедента.”
§ 5. В чл. 21б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Управителният съвет може да делегира правата по ал. 1, т. 3 на изпълнителния директор на фонда.”
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 6. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 7:
“7. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност, под каквато и да е форма.”
2. Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Забранява се изграждането на крайпътни обекти и на пътни връзки към тях преди входа на тунела минимум на 300 м преди зоната на предупредителната вертикална сигнализация, както и изграждането на рекламни съоръжения преди входа на тунела минимум на 300 м преди зоната на предупредителната вертикална сигнализация над и около портала на тунела.
(4) Забраната по ал. 3 се прилага за тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България и имат дължина, по-голяма от 500 м.”
§ 7. В чл. 26, ал. 5 след думите “Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” се добавя “или упълномощено от него длъжностно лице”, а думата “съгласува” се заменя със “съгласуват”.
§ 8. Създава се чл. 27а:
“Чл. 27а. (1) На служителите на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” ежегодно се изплащат суми за представително облекло при условия и по ред, определени от управителния съвет.
(2) Размерът на сумите по ал. 1 се определя ежегодно от управителния съвет.”
§ 9. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “от 50 до 100 лв.” се заменят с “от 200 до 500 лв.”.
2. В ал. 2 думите “от 100 до 250 лв.” се заменят с “от 500 до 1000 лв.”.
§ 10. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “от 100 до 1000 лв.” се заменят с “от 300 до 
2000 лв.”.
2. В ал. 2 думите “от 150 до 1500 лв.” се заменят с “от 500 до 
3000 лв.”.
§ 11. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “от 150 до 1500 лв.” се заменят с “от 1000 до 
5000 лв.”.
2. В ал. 2 думите “от 250 до 2500 лв.” се заменят с “от 2000 до 
7000 лв.”.
§ 12. В чл. 55 накрая думите “Закона за събиране на държавните вземания” се заменят с “Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Стойността на извършените работи за отстраняване на последиците от нарушението се установява със счетоводни документи и/или извлечения от счетоводните книги.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 след думите “управляваща пътя” се добавя “със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи”;
б) точка 2 се изменя така:
“2. в случаите на извършено строителство без разрешение администрацията, управляваща пътя, прекъсва достъпа до обекта или демонтира съоръжението;”
в) в т. 3 след думата “дължимите” се добавя “годишни”, а думите “за повече от една година” се заличават;
г) в т. 4 думите “до една година” се заменят с “до един месец”;
д) създава се т. 5:
“5. демонтираните и съхранявани в областните пътни управления рекламни и други съоръжения, ако бъдат потърсени в срока по т. 4, се връщат на заинтересуваното лице след заплащане на разходите за демонтаж и съхранение и след заплащане на предвидената санкция.”
§ 14. В Допълнителните разпоредби се създават т. 18 и 19:
“18. „Превозно средство с екологична категория „ЕВРО 0”, “ЕВРО I”, “ЕВРО II”, “ЕВРО III”, “ЕВРО IV”, “ЕВРО V”, “EEV” означава превозно средство, което отговаря на ограниченията за емисии, както следва:

Превозно средство ЕВРО 0
Маса на въглеродния оксид (СО) g/kWh
Маса на въглеводородите (HC) g/kWh
Маса на азотните оксиди (NOx) g/kWh
12,3
2,6
15,8

Превозно средство ЕВРО І и ІІ

Маса на въглеродния оксид (СО) g/kWh
Маса на въглеводородите (HC) g/kWh
Маса на азотните оксиди (Nox) g/kWh
Маса на праховите частици (РТ) g/kWh
ПС „ЕВРО I”
4,9
1,23
9,0
0,4 (1)
ПС „ЕВРО II”
4,0
1,1
7,0
0,15
(1) Коефициент 1,7 се прилага към емисионните ограничения на прахови частици при двигатели с мощност 85kW  или по-малка 

Превозни средства „ЕВРО III” / „ЕВРО IV”/ „ЕВРО V”/ “EEV
Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и праховите частици, определени чрез ESC тест и непрозрачността на отработилия газ, определена с ELR тест, не трябва да превишават следните стойности: (1)

Маса на въглеродния оксид (СО) g/kWh
Маса на въглеводо-родите (HC) g/kWh
Маса на азотните оксиди (Nox) g/kWh
Маса на праховите частици (РТ) g/kWh
Отработен газ m-1
ЕВРО III
2,1
0,66
5,0
0,10(2)
0,8
ЕВРО IV
1,5
0,46
3,5
0,02
0,5
ЕВРО V
1,5
0,46
2,0
0,02
0,5
EEV
1,5
0,25
2,0
0,02
0,15

(1) Един цикъл на изпитване се състои от последователност от точки, определени при изпитването, като всяка точка се определя на основание на скорост и въртящ момент, когато двигателят е в установен режим на работа (ESC изпитване) или при неустановени работни условия (ЕТС и ELR изпитвания). 
(2)  0,13 за двигатели с работен обем на цилиндъра по-малък от 0,7 dm3  и номиналната честота на въртене надвишава 3000 min-1.


19. „Концесионна ТОЛ такса” означава ТОЛ такса за изминато разстояние, събирана от концесионера по силата на концесионен договор.”

§ 15. Създава се приложение № 1 към чл. 10, ал. 7:

"Приложение № 1 към чл. 10, ал. 7
Принципи за определяне на разходите за изграждане, управление, поддържане и развитие на инфраструктурата
1. При определяне на „строителни разходи” се отчитат разходите, свързани с проектиране и строителство, включително, където е уместно, финансовите разходи, за:
а) нова инфраструктура или нови инфраструктурни подобрения (включително значителните структурни ремонти), или 
б) инфраструктура или инфраструктурни подобрения (включително и значителни структурни ремонти), завършени преди не повече от 30 години, считано от 10 юни 2008 г., за които към 10 юни 2008 г. са действали ТОЛ схеми, или завършени преди не повече от 30 години, считано от датата на въвеждането на нова ТОЛ схема, ако такава се въвежда след 10 юни 2008 г.; разходите за инфраструктурата или инфраструктурните подобрения, извършени преди тези времеви ограничения, могат също да се отчитат като строителни разходи, ако:
аа) е въведена ТОЛ система, която обезпечава възстановяването на тези разходи посредством договор с оператор на ТОЛ система или други правни актове, със същата правна сила, влезли в сила преди 10 юни 2008 г., или 
бб) може да се докаже, че изграждането на въпросната инфраструктура е зависело от това тя да има проектен срок на експлоатация/жизнен цикъл над 30 години.
2. Във всеки случай делът на строителните разходи, които могат да се отчитат, не следва да надвишава дела на остатъчния (експлоатационния срок) жизнен цикъл на отделните инфраструктурни компоненти спрямо проектния към 10 юни 2008 г. или към датата на въвеждане на нови ТОЛ схеми, ако тя е по-късна. 
3. Разходите за инфраструктурата или инфраструктурните подобрения могат да включват всякакви специфични разходи за инфраструктурата, предназначени за намаляване вредното влияние на шума или за подобряване безопасността на движението и действителните разходи, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на конкретни екологични елементи, като защита на почвата от замърсяване.
4. Под „финансови разходи” се разбират разходи за лихви по заемите и/или за възстановяване на финансиране от собствен капитал.
5. Под „значителни структурни ремонти” се разбират структурни ремонти, с изключение на тези, които вече не носят допълнителна полза за потребителите на пътя, като например замяна на ремонтните работи с пренастилане или други строителни работи.”

§ 16. Създава се приложение № 2 към чл. 10, ал. 8:
"Приложение № 2 към чл. 10, ал. 8
МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА ТАКСИТЕ 
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА В ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ
Годишни

Максимум три оси
Минимум четири оси
ЕВРО 0
1 332
2 233
ЕВРО I
1 158
1 933
ЕВРО II
1 008
1 681
ЕВРО III
876
1 461
ЕВРО IV и по-малко замърсяващи
797
1 329

Месечни и седмични
Максималните месечни и седмични ставки са пропорционални на продължителността на използване на инфраструктурата.
Дневни
Дневната такса за ползване (на инфраструктура) е еднаква за всички категории превозни средства и възлиза на 11 евро.”




Допълнителна разпоредба

§ 17. Този закон въвежда изискванията на Директива 1999/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно заплащането на такси от товарни автомобили за използване на определени инфраструктури, изменена с Директива 2006/38/EC на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 
2006 г. (ОВ L 157, 9.06.2006).


Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) и повече оси или състав от пътни превозни средства с технически допустима максимална маса, по-голяма или равна на 3,5 т, заплащат само такса за изминато разстояние по отделни републикански пътища или пътни участъци - автомагистрали или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистралите, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник", за който се събира такса за изминато разстояние, и не дължат винетни такси при ползване на останалите пътища от републиканската пътна мрежа по чл. 10, 
ал. 2. 
§ 19. Министерският съвет определя таксите по чл. 10а, ал. 10 за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория “ЕВРО ІІІ”, “ЕВРО ІV”, “ЕВРО V”, “ЕЕV” и по-висока 
не по-късно от 2010 г.
§ 20. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 
1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г. и бр. 22, 51, 53 и 97 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 171 се създава т. 7:
„7. временно спиране от движение на моторно превозно средство, което ползва републиканска пътна инфраструктура, като се движи по републикански път, за което не е заплатена съответна винетна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, или пътно превозно средство, на което е залепен невалиден винетен стикер или е залепен винетен стикер с изтекъл срок, чрез изземване на част втора на свидетелството за регистрация; иззетата част втора на свидетелството за регистрация се връща на собственика на превозното средство или на упълномощено от него лице след закупуване и залепване на валиден винетен стикер.” 
2. В чл. 179, ал. 3:
а) в основния текст преди т. 1 след думите „с изтекъл срок” се добавя „се задължава да премахне невалидния винетен стикер в присъствието на контролиращото длъжностно лице и”; 
б) в т. 1 числото „1000” се заменя с „3000”;
в) в т. 2 числото „500” се заменя с „1500”;
г) в т. 3 числото „200” се заменя с „600”;
д) в т. 4 числото „100” се заменя с „300”.
§ 21. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г. и бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г. и бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.) в чл. 177 се създава ал. 7:
“(7) Издаването на разрешение за специално ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата е задължително условие за издаване на разрешение за ползване на строежа.”
§ 22. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г. и бр. 49, 55 и 59 от 2007 г.) в чл. 67, ал. 2 думата “безвъзмездно” се заличава, а след думата “нефтопродуктопроводи” се добавя “след разрешение на съответната управляваща администрация”.
§ 23. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., 
бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., 
бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г. и бр. 18 и 33 от 2006 г.) в § 2 от Преходните разпоредби след думите „Закона за железопътния транспорт” се добавя „Закона за пътищата”.



Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пътищата

Основните изменения и допълнения в Закона за пътищата, предлагани с настоящия законопроект, се налагат поради следните причини и за следните цели:
В проекта на подобряване екологичността на товарната транспортна система Европейският съюз предприема редица мерки, изразени в отделни директиви, резолюции на Конференцията на европейските министри на транспорта, други инициативи, включително програми като „Марко Поло”.
Актовете на органите на Европейския съюз са насочени както към въвеждане на стандарти по отношение на шума, емисиите на отработени газове и нормите за безопасност по отношение на моторните превозни средства, развиване на нормативната уредба за типово одобрение на превозните средства, въвеждането на общи правила за извършване на прегледите за техническата изправност на моторните превозни средства, така и към таксите, които следва да се заплащат за ползване на някои инфраструктури.
В актовете на Европейския съюз категориите на новите товарни моторни превозни средства с дизелови двигатели относно емисиите са познати като Евро І, ІІ, ... V или 1, 2, ... 5.
Тези норми, които са част от нормативната уредба за типово одобрение на превозните средства, първоначално са въведени с Директива 88/77/ЕИО, последвана от редица изменения. През 2005 г. всички изменения са преразгледани и обобщени в Директива 2005/55/ЕО. Така регламентираните емисионни стандарти се отнасят до всички моторни превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 т, оборудвани с двигатели с компресионно запалване (дизелови) или с двигатели за природен и втечнен газ.
За първи път ЕВРО категоризацията по отношение на таксите, които следва да заплащат превозните средства за ползване на някои инфраструктури, е приложена в Директива 1999/62/ЕО от 17 юни 1999 г., съгласно която „използването на превозни средства, щадящи пътя и замърсяващи по-малко околната среда, трябва да се насърчава чрез диференциация на данъците или таксите”.
Директива 2006/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., с която се изменя Директива 1999/62/ЕС за таксуване на тежкотоварните превозни средства при използване на определени инфраструктури, въвежда няколко важни принципа и изисквания.
Посочените директиви отчитат, че по-справедливата система за облагане с такси за ползване на пътната инфраструктура, базирана на принципа „ползвателят плаща”, и възможността да се приложи принципът „замърсителят плаща”, отчитащи екологичните параметри на превозните средства, е от решаващо значение за насърчаване на устойчивия транспорт в Общността.
Като се отчита, че потребителите могат да вземат решения, с които да влияят върху тежестта на таксите, избирайки по-малко замърсяващи транспортни средства и периоди за пътуване или маршрути с по-малко натоварване/задръствания, което е важна съставна част от системата за налагане на такси, се посочва, че държавите членки следва да могат да диференцират таксите в зависимост от категорията на превозното средство според емисиите („ЕВРО” класификация) и степента на увреждане на пътищата, предизвикана от него, мястото, времето и степента на задръстване/натоварване.
Въвеждането на текстовете от директивата в българското законодателство на този етап е с цел да стане възможно вземането в бъдеще на информирано и обективно решение по отношение на възможното прилагане на принципа „замърсителят плаща” за всички видове транспорт посредством отчитане/интернализиране на външните разходи, като всяко бъдещо решение по този въпрос следва изцяло да отчита вече наложената на пътнотранспортните фирми данъчна тежест, включително данъка върху превозните средства и акциза върху горивата.
Директива 2006/38 се отнася до „моторни превозни средства или композиция от съчленени превозни средства, предназначени или изключително използвани за превоз на стоки по пътища с максимална допустима обща маса над 3,5 тона”. Това е една съществена разлика в сравнение с Директива 1999/62, която задължаваше страните членки да таксуват само превозни средства с максимална допустима обща маса 12 или повече тона.
Предлаганият законопроект е изготвен с оглед транспонирането в българското законодателство на новата Директива 2006/38, изменяща Директива 1999/62/ЕС относно заплащането на такси от товарни автомобили за използване на определени инфраструктури.
Страните членки трябва да приведат в действие законите, правилниците и административните мерки, необходими, за да се изпълни тази директива не по-късно от 10 юни 2008 г.
От друга страна, в хода на преговорите и проведените консултации страната ни е поела ангажимента да въведе изискванията на Директива 2006/38, изменяща Директива 1999/62/ЕС относно заплащането на такси от товарни автомобили за използване на определени инфраструктури, до края на 2007 г. в частта й относно таксата за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.
Законопроектът осигурява законовата възможност в случай на подходящи социални, икономически и административни условия да бъде въведена диференциация на пътните такси в зависимост от екологичната категория на пътните превозни средства. Трябва да се има предвид, че страните членки ще бъдат задължени да приложат такава диференциация от 2010 г.
Предвижданите промени целят усъвършенстване и уеднаквяване на понятията и тяхното прилагане, което ще доведе до дефиниране на понятието „обхват на пътно съоръжение”. Включването на тази разпоредба е наложено от необходимостта ясно и категорично да се посочи, че и в обхвата на пътните съоръжения важи забраната за извършване на строителни и други видове дейности.
С промените се въвежда и изричната забрана за използването на пътни съоръжения и на пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма. Тя да отговори на зачестилите случаи, при които неправомерно с цел реклама се използват пътните съоръжения и пътните принадлежности.
Предвижда се въвеждане на забрана за изграждане на крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на рекламни съоръжения минимум на 300 м преди зоната на предупредителната вертикална сигнализация преди входа на тунела, а за рекламните съоръжения забраната важи и над, и около портала на тунела. Забраната е изведена с Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, и за изискванията към системата за електронно събиране на такса за изминато разстояние в пътната мрежа на Република България, която въвежда изискванията на Директива 2004/54/ЕД относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Предвид изключителната важност на забраната е необходимо нейното въвеждане на ниво закон, което ще осигури и съответствие на подзаконовата нормативна уредба със закона.
С предлаганите промени се завишават размерите на налаганите санкции, като новите размери са съобразени с вида и тежестта на извършваните нарушения, дали е повторно нарушението, от физическо или юридическо лице е извършено нарушението. Завишаването на размерите на санкциите способства за оказване на превантивно въздействие за неизвършване на нарушения с оглед налагащата се тенденция към неспазване на закона. Промените са насочени и към оптимизиране на реда за налагане на принудителните административни мерки и отстраняване на последиците от нарушенията.
Предлаганото допълнение на Закона за устройство на територията е с цел недопускане издаването на разрешения за ползване на строежи, които са регламентирани като специално ползване на пътищата, съгласно § 1, т. 8 от Закона за пътищата, с което се постига съгласуваност между двата режима.
Изменението в Закона за енергетиката се предлага с оглед обезпечаване сигурността и безопасността на пътищата и съоръженията и привеждане в съответствие със Закона за пътищата, регламентиращо разрешителен режим и плащане на такси за специално ползване на пътищата.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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