
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

                                                                              ПРОЕКТ 

 

 

 

ЗАКОН 

за изменение и допълнение на 

Закона автомобилните превози 

 

 

Обнародван, ДВ, бр. 82 от 17 септември 1999 г., в сила от 17 септември 1999 г., 

изм., бр. 11 от 31 януари 2002 г., бр. 45 от 30 април 2002 г., бр. 99 от 11 ноември 

2003 г., в сила от 13 декември 2003 г., бр. 70 от 10 август 2004 г., в сила от 1 януари 

2005 г., бр. 88 от 4 ноември 2005 г., бр. 92 от 18 ноември 2005 г., в сила от 18 

ноември 2005 г., бр. 95 от 29 ноември 2005 г., в сила от 1 март 2006 г., бр. 102 от 20 

декември 2005 г., бр. 103 от 23 декември 2005 г., в сила от 1 януари 2006 г., бр. 105 

от 29 декември 2005 г., в сила от 1 януари 2006 г., бр. 30 от 11 април 2006 г., в сила 

от 12 юли 2006 г., бр. 85 от 20 октомври 2006 г., в сила от 20 октомври 2006 г., бр. 

92 от 14 ноември 2006 г., в сила от 14 ноември 2006 г., бр. 102 от 19 декември 2006 

г., бр. 42 от 29 май 2007 г., бр. 80 от 5 октомври 2007 г., в сила от 5 октомври 2007 

г., бр. 109 от 20 декември 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г. 

 

 

        В закона се правят следните промени: 

 

 Глава втора 

 

 Лицензиране и регистриране 

 

§1. Чл. 6 (3), т. 1придобива следния вид: 

,,чл. 6 (3), т.1  Превоз на товари с моторни превозни средства, или състав от 

пътни превозни средства, с товароносимост до 3,5 тона или максимално 

допустима маса до 6 тона и леки автомобили до 9 места, включително мястото 

на водача, за които по силата на международни договори, по които Р.България е 

страна, се изисква разрешително.,, 

 

§2. чл. 12а, (2)  отпада. 

 

Глава трета 

 

Вътрешни превози 

Раздел първи 

 

§3. Чл. 24 (1) - израза ,, до 5 места”  отпада. 



 

 

Глава шеста 

Време за управление на превозно средство, прекъсване и време за почивка. 

Ограничаване на скоростта. 

 

§ 4. В чл. 88а създава нова алинея 5 със следния текст: 

 

,,чл. 88а (5) Забранено е движението на превозни средства, за превоз на 

товари, с допустима максимална маса над 10 тона по републиканските пътища, 

които са включени в транс -европейската пътна мрежа, както и такива, които 

са извън нея или по техни  участъци  в събота и неделя и обявените национални 

празници.” 

 

Раздел втори 

 

     В целия раздел,  израза “ таксиметрови превози на пътници” се замества с 

,,специализирани и случайни автобусни превози”. 

 

 

 

 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на                и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание 
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гр. София                             народен представител: Митко Димитров 

                                                                    

 

 

 

 

МОТИВИ 

 

Със следните промени в Закона за автомобилните превози, ще 

възродят унищожената конкуренция в таксиметровия бранш, ще повишат 

културата на обслужване на потребителите на таксиметрова услуга, ще дадат 

възможност за разнообразяване на таксиметровия автомобилен парк с по- широка 

гама автомобили /по луксозни и по-безопасни/, ще дадат възможност на всеки 

отделен регион да предлага таксиметрова услуга спрямо потребностите 

си, което от своя страна ще допринесе за по-пълно задоволяване нуждите на 

потребителите. 

Мотиви за промяна на чл.6(3)т.1: На основание чл.1, ал.2 от приетата от 

Р.България директива 96/26/ЕО на ЕС, където е посочено, че професия на 



автомобилния превозвач на пътници се разбира дейността на всяко физическо 

лице, извършващо обществени превози и на някои категории пътници срещу 

заплащане от страна на превозващото лице или организатора на превоза с помощта 

на моторни превозни средства, които според конструкцията или оборудването си, 

могат да превозват повече от 9 лица, включително водача, и които са 

предназначени за тази цел. 

Професията, ,,таксиметров водач,, е свободна професия, което на практика 

означава, че всеки самостоятелен водач е отделно предприятие по смисъла на ЗАП. 

За да се извади таксиметровия бранш от сивата икономика, за да се възроди 

унищожената конкуренция, е необходимо да бъдат формирани самостоятелни 

предприятия, като всяко отделно предприятие е организатор на дейността си и 

данъкоплатец. 

Даването на възможност за извършване на таксиметров превоз на 

пътници с леки автомобили до 9 места, включително мястото на 

водача, ще задоволи нарастналите потребности на потребителите, ще даде 

възможност на отделните региони да оборудват автомобилния си парк с 

таксиметрови автомобили отговарящи на изискванията на потребителите, ще даде 

възможност за по-голяма гъвкавост при избора на автомобили и естествено ще даде 

възможност за предлагане на услуга съобразена единствено с потребностите на 

Потребителя. 

Изваждането на таксиметровия бранш от контекста на ЗАП, ще го 

освободи от ненужните ограничения, създадени да обслужват 

единствено интересите на сивата икономика и ще даде възможност на 

предприемчивите и находчивите да развиват своя бизнес, което пък от своя страна 

ще възроди конкуренцията в бранша, и всичко това нещо ще бъде единствено в 

полза на обществото, Държавата и 

 потребителя. Спазена е идеята за пазарния механизъм ще даде максимална свобода 

на бизнеса за самостоятелно развитие и свободна и лоялна конкуренция. 

Мотиви за чл.12а: След обстойни анализи, съдържащи наблюдение 

състоянието на автомобилния парк към настоящия момент в България, сравнение 

със състоянието на автомобилните паркове на водещи европейски страни като 

Германия, Италия, Испания, Финландия, Гърция,  Великобритания и др., 

запознаване с нормативните изисквания в тези страни и съпоставяйки нашата 

нормативна уредба с тяхната е видно, че: 

Единствената нормативна уредба ограничаваща допуска до пазара, чрез 

ограничаване в години, е нормативната уредба на Р България. 

И естествено,това е произвело и ефекта, с чиято цел е създадено това 

ограничение, а именно: Тотално унищожение на конкуренцията в таксиметровия 

бранш. Насочване на конкуренцията в неправилната посока, състояща се в 

оборудване на таксиметровия автомобилен парк с автомобили по- нисък клас, 

поради обстоятелството, че новите луксозни автомобили струват толкова, че 

таксиметровия водач да не може на този етап да си позволи да закупи. 

Това насочване към предлагане на услуга с автомобили от по-нисък 

клас е вредно, както за потребителя на таксиметрова услуга, така и 

за конкуренцията в бранша. Никой не може да ни убеди, че един 

автомобил от среден и нисък клас от типа / деу матиз,хюндай 



атос, сузуки алто, фиат панда, шевролет авео, шкода фабиа и т.н./, 

които в последно време наводниха таксиметровия автомобилен парк в Р.България, 

са по-безопасни, по-комфортни и по луксозни от 

автомобили като 6-7 годишни от типа/ Мерцедес, Ситроен С-5, БМВ, Ауди, 

Фолксваген Пасат, Пежо 607, Волво и др./, които 

автомобили, могат да се закупят на по- ниска цена от новите 

автомобили от по- нисък и среден клас, посочени по-горе. Същевременно с 

изброените луксозни автомобили, е възможно 

да се предлага далеч по-безопасна за потребителите и водачите 

услуга, далеч по-луксозна и по-комфортна с цел по-пълното 

задоволяване потребностите на клиента. 

Ограничаването допуска до пазара на таксиметрова услуга, чрез 

ограничение в годините, е произвел и друг негативен ефект върху 

автомобилния парк, а именно: Предлагане на услуга с автомобили, 

отговарящи на изискването на закона за години, но не отговарящи на технически 

изисквания за годност. Налице са случаи със 

самозапалили се таксиметрови автомобили, с пътно-транспортни 

произшествия вследствие технически неизправни таксиметрови 

автомобили, като единствено щастливата случайност е предпазила 

пътниците и водачите от по-сериозни последствия. 

Ограничаването допуска до пазара на таксиметрова услуга чрез 

години, противоречи и на Закона за защита на потребителя,поради 

обстоятелството че това ограничава потребителя от възможността, той самия да 

определи какъв автомобил да ползва. 

Ограничаването допуска до пазара на таксиметровия автомобил чрез 

ограничаване на години е Дискриминация спрямо таксиметровите водачи на леки 

автомобили, поради обстоятелството, че токова ограничение не е наложено в далеч 

по-опасни за пътуване родове транспорт, с много по-голям брой пътници в едно 

превозно средство, като например; въздушен, воден, железопътен и пътен. Като 

пример ще посоча, че автобусите които превозват по 40-50 пътника, т.е. в десетки 

пъти повече на брой пътници, изискване за първоначална регистрация до 5 години 

не е наложено. 

Мотиви към § 4: Трябва да въведем нов порядък, какъвто има в Европа. В 

събота и неделя, както и обявените празнични дни,  ТИР-овете не трябва да се 

движат, защото пречат на движението, поради натоварен трафик от лични 

автомобили и лоша инфраструктура. 

 

 

 

 

09.04.08г. 

гр. София                 народен представител: Митко Димитров 

 

 

 

 


