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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.”


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. 
Ñúãëàñíî ïðåäëîæåíèòå ïðîìåíè ïðè ïðåâîç íà ïúòíèöè ùå ñå èçïîëçâàò áèëåòè, èçäàäåíè îò ôèñêàëíè óñòðîéñòâà ïî ðåäà íà Íàðåäáà ¹ Í-18 îò 2006 ã. çà ðåãèñòðèðàíå è îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè â òúðãîâñêèòå îáåêòè ÷ðåç ôèñêàëíè óñòðîéñòâà. 
Ïðåìàõâà ñå âúçìîæíîñòòà ïðè ïðåâîç íà ïúòíèöè äà ñå èçïîëçâàò áèëåòè, îòïå÷àòàíè ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà îòïå÷àòâàíå è êîíòðîë âúðõó öåííèòå êíèæà.  Ïðåäëàãàíàòà ïðîìÿíà íå çàñÿãà äåéñòâàùèÿ ðåæèì ïðè ïðåâîç íà ïúòíèöè äà ñå èçïîëçâàò êàðòè çà ïúòóâàíå, îòïå÷àòàíè ïî ðåäà íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà îòïå÷àòâàíå è êîíòðîë âúðõó öåííèòå êíèæà. Ïî òîçè íà÷èí ùå ñå ñúçäàäå åäèíåí ðåæèì çà âñè÷êè àâòîìîáèëíè ïðåâîçâà÷è è ùå ñå ïðåìàõíàò ñúùåñòâóâàùèòå ðàçëè÷èÿ. 
Ïðåâîçèòå íà ïúòíèöè ùå ñå äîêóìåíòèðàò ñàìî ñ áèëåòè, èçäàäåíè îò ôèñêàëíè óñòðîéñòâà, è çà òåçè ôèñêàëíè óñòðîéñòâà àâòîìîáèëíèòå ïðåâîçâà÷è èìàò çàäúëæåíèåòî äà îñèãóðÿò äèñòàíöèîííà âðúçêà ñ Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå ïî ðåäà è â ñðîêîâåòå, ïðåäâèäåíè â Íàðåäáà ¹ Í-18 îò 2006 ã. çà ðåãèñòðèðàíå è îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè â òúðãîâñêèòå îáåêòè ÷ðåç ôèñêàëíè óñòðîéñòâà. 
Ïðåäëàãà ñå âúâåæäàíåòî íà çàäúëæèòåëíè ìèíèìàëíè ðåêâèçèòè, êîèòî òðÿáâà äà ñúäúðæàò áèëåòèòå, èçïîëçâàíè çà  ïðåâîçè íà ïúòíèöè ïî ãðàäñêè, ìåæäóñåëèùíè è ìåæäóíàðîäíè ëèíèè. Ïðåäëîæåíèåòî å ñâúðçàíî ñ ïðàâíàòà ñúùíîñò íà áèëåòà, èçïúëíÿâàù ôóíêöèèòå íà äîãîâîð çà ïðåâîç, è ñ ïðîèçòè÷àùèòå îò òîâà ïðàâà è çàäúëæåíèÿ íà ñòðàíèòå.  
Âúç îñíîâà íà èçëîæåíîòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ðàçãëåäà è ïðèåìå ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà àâòîìîáèëíèòå ïðåâîçè 




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Дянков)



