
мб-ÁÑ 202-01-15.RTF 
 

 Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

за изменение на Закона за автомобилните превози 

(Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., 

бр. 70 от 2004 г.,  бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102  

от 2006 г.,  бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,  бр. 41 от 

2010 г. и бр. 17 от  2011 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 39 ал. 1 и 2 се изменят така: 

„(1) За превози се използват билети, издадени от фискални 

устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане 

на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ,  

бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от  

2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.). 

(2) Билетите по ал. 1 съдържат  най-малко следните реквизити:  

1. за превози по градски линии:  

а) наименование на издателя на билета; 

б) надпис „Билет за пътуване”; 

в) номер на билета; 

г) превозна цена (цифром и словом); 

д) дата на издаване на билета; 

2. за превози по междуселищни и международни линии: 

а) наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за 

извършване на обществен превоз на пътници; 

б) надпис „Билет за пътуване”; 

в) номер на билета;  

г) превозна цена (цифром и словом); 

д) маршрут; 

е) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или 

в подзаконов нормативен акт;  

ж) датата на пътуване и часа на тръгване; 

з) номер на мястото на пътника; 

и) имената на пътника за поименните билети.” 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. Лицата по чл. 6 от Закона за автомобилните превози, 

извършващи превоз на пътници на територията на Република България и 

международен превоз на пътници, привеждат дейността си в съответствие с 

изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането му в сила.  

 
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник”. 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………  

2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Цецка Цачева) 
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М О Т И В И 
 

към проекта на Закон за изменение на Закона за автомобилните 
превози 

 
 
 

Проектът на Закон за изменение на Закона за автомобилните 
превози е изготвен с цел предприемане на ефективни мерки за защита на 
фискалната позиция и предотвратяване на отклонението от данъчно 
облагане. 

Предложените промени ще доведат до засилване на контрола 
върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните 
превозвачи, осъществяващи превоз на пътници по градски, 
междуселищни и международни линии.  

Съгласно предложените промени при превоз на пътници ще се 
използват билети, издадени от фискални устройства по реда на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 
обекти чрез фискални устройства.  

Премахва се възможността при превоз на пътници да се 
използват билети, отпечатани съгласно изискванията на Наредбата за 
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.  
Предлаганата промяна не засяга действащия режим при превоз на 
пътници да се използват карти за пътуване, отпечатани по реда на 
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните 
книжа. По този начин ще се създаде единен режим за всички автомобилни 
превозвачи и ще се премахнат съществуващите различия.  

Превозите на пътници ще се документират само с билети, 
издадени от фискални устройства, и за тези фискални устройства 
автомобилните превозвачи имат задължението да осигурят дистанционна 
връзка с Националната агенция за приходите по реда и в сроковете, 
предвидени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.  

Предлага се въвеждането на задължителни минимални 
реквизити, които трябва да съдържат билетите, използвани за  превози на 
пътници по градски, междуселищни и международни линии. 
Предложението е свързано с правната същност на билета, изпълняващ 
функциите на договор за превоз, и с произтичащите от това права и 
задължения на страните.   
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Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на 
Народното събрание да разгледа и приеме проекта на Закон за изменение 
на Закона за автомобилните превози  

 

 

 

 
ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Симеон Дянков) 
 

 


