
ЗАКОН 
 

за изменение на Закона за автомобилните превози 
 

(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., 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., бр. 17 от 2011 г., бр. 38 и 50 от 2012 г. и доп. бр. 60 от 2012 г. ) 
 
 

§ 1.  В чл. 39, ал. 1 думите „от фискални устройства” се заличават. 
 
§ 2. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за 

автомобилните превози (ДВ., бр. 50 от 2012 г.)  в § 2, т. 1 думите ”6 месеца” 
се заменят с „ 9 месеца”. 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 3. В Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 63 
от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 
и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.; бр. 94 и 
100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) в § 15б от 
преходните и заключителните разпоредби  думите „31 декември 2012 г.” 
се заменят с „ 31 март 2013 г.” 
 
 

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

М О Т И В И 
 

към  законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози 
 
 

Редакцията на чл. 39 ал. 1 със заличаването на думите „от фискални 
устройства”  позволява стриктно прилагане на Наредба H-18 от 2006 г. за 
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 
устройства. Това ще позволи издаването на билетите както от фискално 
устройство, така и от интегрирана автоматизирана система за управление 
на търговската дейност.  
В съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗАП издаването на 

билети в автобусите следва да става от фискални устройства. Срока за 
привеждане в действие с тази разпоредба изтича на 3 януари 2013 г.  
Първото фискално устройство, което е одобрено от БИМ е от средата на 

м.ноември 2012 г. До 10.12.2012 г. са одобрени общо 5 вида устройства. 
Поради това в рамките на законоустановения срок е невъзможно да бъдат 
произведени и внедрени фискални устройства в около 15 000 автобуси в 
България. 
Предвид гореизложеното се предлага срока за привеждане в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗАП да бъде удължен. 
Предложената промяна в § 15б на ЗДДС също е свързана с 

невъзможността в законоустановения срок лицата, които за независимата 
си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства за 
собствени нужди с течни горива, да изпълнят изискванията на чл. 118, ал. 7 
и 8 от ЗДДС.   

 
 
 
ВНОСИТЕЛИ: 

 


