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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 железопътния транспорт


(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 
2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 20 и 62 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 5 т. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 3, в изречение второ думите „или при промяна в собственика му“ се заличават.


	В ал. 8 думите „или промяна в собственика му“ се заличават.


	В ал. 12 изречение второ се заличава.


	Създава се нова ал. 13:


„(13) При промяна на вписаните в лицензията обстоятелства железопътният превозвач уведомява Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в срок до 7 дни от настъпването на обстоятелствата. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва проверка на променените обстоятелства и в срок до един месец от уведомяването изготвя мотивирано предложение до лицензиращия орган по ал. 1 за издаване на изменена лицензия.“

	Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите „или промяна на собственика“ се заличават, думите „получи временна лицензия“ се заменят с „продължи дейността“, думите „със срок на валидност до 6 месеца“ се заличават, а думите „не са застрашени сигурността и безопасността на железопътния превоз“ се заменят с „притежава валиден единен сертификат за безопасност или сертификат за безопасност, издаден до 16 юни 2019 г.“

Досегашната ал. 14 става ал. 15.
§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
	 Създават се нови ал. 1 и 2:

„(1) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва планови и извънредни проверки след издаването на лицензия, за да установи дали железопътният превозвач изпълнява изискванията на чл. 38. При констатиране на нередности или нарушения служителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издават задължителни предписания съгласно чл. 117, ал. 2, т. 14, с които определят срок за отстраняването им.
(2) Когато се установи, че железопътният превозвач не изпълнява или не е в състояние да изпълнява изискванията на чл. 38, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изготвя мотивирано предложение до лицензиращия орган по чл. 37, ал. 1 за спиране действието на лицензията за срок до 6 месеца или за отнемане на лицензията.“
	 Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея:


а) в буква „ж“ след думата „нередовностите“ се добавя „или непълнотите“;

б) в буква „з“ думите „чл. 118, ал. 2“ се заменят с „ал. 1 или при спиране действието на лицензията по ал. 2“, а след думите „отстранени в“ се добавя „определения“.

	Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.


	Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.


	Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „отнема лицензията за определен срок“ се заменят със „спира действието на лицензията“ и думите „не са застрашени сигурността и безопасността на железопътния превоз“ се заменят с „железопътният превозвач притежава валиден единен сертификат за безопасност или сертификат за безопасност, издаден до 16 юни 2019 г.“


§ 4. В чл. 44 след думата „лицензия“ се поставя запетая и се добавя „спиране действието на лицензия“.



§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

	В ал. 1 думите „въвеждането му в експлоатация“ се заменят с „да бъде използвано в мрежата“.


	В ал. 2 думата „превозвачи“ и запетаята след нея се заменят с „предприятия или“, а думите „или ползвателите на превозните средства“ се заличават.


§ 6. В чл. 46а, ал. 7 думите „железопътен превозвач“ се заменят с „железопътно предприятие“, думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и навсякъде в текста думите „сертификата за безопасност на железопътния превозвач“ се заменят с „единния сертификат за безопасност на железопътното предприятие“.

§ 7. В чл. 50, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 115к, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
	Думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.


	Създава се изречение второ:


„В случай че окончателният доклад не може да бъде публикуван в срок 12 месеца, Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт оповестява междинен отчет най-малко на всяка годишнина от произшествието, в който се описват подробно напредъкът по разследването и всички въпроси, повдигнати във връзка с безопасността.“
§ 9. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се нова ал. 3:

„(3) При констатиране на нарушение, свързано с безопасността на движението и сигурността на превозите, от което може да настъпи тежко железопътно произшествие или е настъпило такова, или се създава опасност за живота или здравето на гражданите, или може да последва значителна или трудно поправима вреда, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава задължителни предписания с определяне на срокове и отговорни органи или лица за изпълнението им, като може да разпорежда:
	прилагане на временни мерки за безопасност, включително незабавно ограничаване или преустановяване на съответните операции или дейности, свързани с маневра, осигуряване движението на влакове, управление на влакове, ремонт или поддръжка на подвижен състав и други;


	спиране от експлоатация на обекти от железопътната инфраструктура, включително инфраструктурата на министерства и други ведомства, дружества или предприятия по чл. 2, т. 3, при констатирани несъответствия по техническата експлоатация и/или безопасността на движението;


	спиране от експлоатация на подвижен железопътен състав при констатирани несъответствия с техническите и функционалните изисквания към него;


	прилагане на мерки за безопасност при превоза на опасни товари с железопътен транспорт;


	прилагане на мерки за безопасност при поддържането и експлоатацията на железопътни прелези.“


	Създава се ал. 4:

„(4) Задължителните предписания по ал. 2, т. 14 и ал. 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването на предписанията по ал. 3 не спира тяхното изпълнение.“
	Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 10. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 се създава изречение второ: 

„Акт за установяване на административно нарушение се съставя и при неизпълнение на задължителни предписания по чл. 117, ал. 2, т. 14 или по чл. 117, ал. 3.“
	Алинея 2 се отменя.


	Алинея 3 се отменя.


§ 11. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:    
1. Създава се т. 1а:
„1а. за предоставяне на непълна информация или за отказ да предостави на пътник поискана от него информация за пътувания, за които предлага договор за превоз, посочена в Приложение II, част I от Регламент (ЕО) № 1371/2007, в съответствие с член 8, параграф 1 от същия регламент - в размер от 2000 до 5000 лв.“
	В т. 2 думите „поискана от него информация за пътувания, за които предлага договор за превоз, както и информация по време на пътуването, посочени“ се заменят с „информация по време на пътуването, посочена“, думите „части І и ІІ“ се заменят с „част ІІ“, а думите „параграфи 1 и 2“ се заменят с „параграф 2“.

§ 12. В чл. 141 се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите „железопътен превозвач“ се заменят с „един или повече железопътни превозвачи“, думите „параграфи 1 и 2“ се заменят с „параграф 1“ и думите „глоба в размер от 100 до 300 лв.“ се заменят с „имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.“


	Алинея 2 се изменя така:

„(2) На продавач на билети за собствена сметка, предлагащ договор за превоз, или на туроператор, или на туристически агент, които не изпълнят задължението си по член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 за предоставяне на информация на пътник по 
Приложение ІІ, част І от същия регламент във връзка с пътувания, за които предлагат договор за превоз, когато такава информация е налична, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) На продавач на билети, който не изпълни задължението си по член 10, параграф 1 или 5 от Регламент (ЕО) № 1371/2007, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.“
§ 13. В чл. 142 се правят следните изменения:

	В ал. 1 думите „глоба в размер от 200 до 500 лв.“ се заменят с „имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.“


	 В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „2000“.


§ 14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 49б:
„49б. „Продавач на билети“ е търговец на дребно на железопътни транспортни услуги, сключващ договори за превоз и продаващ билети от името на железопътен превозвач или за собствена сметка.“
§ 15. В § 52 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт 
(обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм., бр. 47 от 2015 г.), в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „б“ думите „2, 3, 5-12, 15-19, 22 и 23“ се заменят с 
„15-19” и думите „т. 1, 3-6“ се заменят с „т. 4-6“.
2. Създава се буква „в“:
„в) член 139, т. 2, 3, 5-12, 22 и 23 и чл. 140, т. 1 и 3, които влизат в сила от 4 декември 2024 г.“ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 16. С този закон се приемат мерки на национално ниво във връзка с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 17. Параграф 11, т. 1 относно чл. 139, т. 1а и § 15, т. 1 и 2 относно § 52 влизат в сила от 4 декември 2019 г. за вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници на територията на Република България.
§ 18. В Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2019 г. и бр. 85 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 9, ал. 1, изречение второ, накрая се поставя запетая и се добавя „както и за публичните предприятия по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
2. В чл. 20, ал. 1, т. 9 думите „по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45“ се заменят с „по чл. 6, ал. 1, т. 1-27, 29-38 и 41, 42 и 45“.


3. В § 2  ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя. 


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………. 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт предвижда няколко групи изменения:
1. Промени, свързани с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент (ЕО) № 1371/2007). Регламент (ЕО) № 1371/2007 цели развитието на железниците и въвеждането на права на пътниците на ниво Европейски съюз. 
Независимо от поставените цели относно правата на пътниците на ниво Европейски съюз, регламентът отчита, че железопътните превозвачи или управителят на железопътната инфраструктура в някои държави членки могат да изпитат трудности при прилагането на разпоредбите на регламента в тяхната цялост при влизането му в сила. Затова на основание член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 държавите членки могат да допуснат, на прозрачна и недискриминационна основа, временни изключения от прилагането на разпоредбите на регламента по отношение на вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници за максимален срок 5 години, който може да бъде подновен два пъти, за не повече от 5 години всеки път. Република България се е възползвала от възможността за отлагане прилагането на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на основание член 2, параграф 4 от същия. Вторият петгодишен период, през който е отложено прилагането на част от разпоредбите от Регламент (ЕО) № 1371/2007, изтече на 3 декември 2019 г. 
Във връзка с това и на база направен анализ на предложенията на железопътния превозвач „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на управителя на железопътната инфраструктура – Национална компания „Железопътна инфраструктура“, със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ЗИД на ЗЖТ) се предлага отлагане за срок от още 5 години считано от 4 декември 2019 г. на налагането на санкции по чл. 139 и 140 от ЗЖТ съответно на железопътния превозвач и на управителя на инфраструктура при неизпълнение на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) 1371/2007.
Предлага се удължаване за срок от още 5 години считано от 
4 декември 2019 г. на отлагането на прилагането на чл. 8, параграф 2 и 3, чл. 13, 15-18, 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007.
Член 8, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) 1371/2007 предвижда железопътните предприятия да предоставят на пътниците по време на пътуванията най-малко информацията, посочена в Приложение II „Информация, която задължително се предоставя от железопътните предприятия и/или продавачите на билети“, част II „Информация по време на пътуването“ от регламента. 
В чл. 13 от Регламент (ЕО) 1371/2007 се регламентира, че ако пътник загине или бъде наранен, железопътното предприятие по 
член 26, параграф 5 от приложение I „Извлечение от Единните правила относно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багажи (CIV)“ незабавно и във всеки случай не по-късно от петнадесет дни след установяването на самоличността на физическото лице, имащо право на обезщетение, извършва авансовите плащания, необходими за посрещането на непосредствените му икономически нужди пропорционално на претърпените вреди. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, авансовото плащане в случай на смърт не може да бъде по-малко от 21 000 евро на пътник. Авансовото плащане не представлява признаване на отговорност и може да се приспадне от сумите, изплатени впоследствие на базата на Регламент (ЕО) 1371/2007, но не подлежи на възстановяване, освен в случаите, при които причинените вреди са резултат от небрежност или вина от страна на пътника или при които лицето, получило авансовото плащане, не е лицето, имащо право на обезщетение. 
Съгласно чл. 15 от Регламент (ЕО) 1371/2007 при спазване на разпоредбите на Глава IV „Закъснения, пропуснати връзки и отменяне“, отговорността на железопътните предприятия за закъснения, пропуснати връзки и отменяне се урежда от глава II „Отговорност за неспазване на разписанието“ от дял IV „Отговорност на превозвача“ от Приложение I на регламента. 
В чл. 16 от Регламент (ЕО) 1371/2007 се предвижда, че в случаите, в които е основателно да се очаква закъснението при пристигането на крайното местоназначение да превишава 60 минути, пътникът има незабавно правото на избор между:
а) възстановяване на пълната стойност на билета при условията, при които е била платена, за неосъществената част или части от пътуването и за вече осъществената част или части, ако пътуването е вече ненужно от гледна точка на първоначалния план за пътуване на пътника, придружено, когато това е приложимо, от услуга за връщане до първоначалната отправна точка при първа възможност. Изплащането на възстановената сума се извършва при същите условия като обезщетението, посочено в член 17, или
б) продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение при първа възможност, или
в) продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника, дата. 
Съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) 1371/2007 без да губи правото си на превоз пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в билета, за което стойността на билета му не е възстановена в съответствие с чл. 16. Минималните обезщетения за закъснения са следните:
а) 25 % от цената на билета – за закъснение от 60 до 
119 минути;
б) 50 % от цената на билета – за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути.
Пътници, които имат абонаментна карта или сезонен билет и срещат чести закъснения или отменяния през периода на тяхната валидност, могат да поискат подходящо обезщетение в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия. Тези разпоредби установяват критериите за определяне на закъснение и за изчисляването на обезщетението.
Обезщетението за закъснение се изчислява във връзка с цената, която пътникът е платил в действителност за извършената със закъснение услуга.
Когато договорът за превоз е за двупосочно пътуване, обезщетението за закъснение на отиване или на връщане се изчислява спрямо половината цена, платена за билета. Аналогично цената на извършена със закъснение услуга при каквато и да е друга форма на договор за превоз, който позволява пътуване по няколко последователни отсечки, се изчислява пропорционално на цялостната цена.
При изчисляване на периода на закъснение не се вземат предвид закъснения, за които железопътното предприятие може да докаже, че са станали извън териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност.
Обезщетението за стойността на билета се изплаща в рамките на един месец след подаването на молба за обезщетение. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучери и/или други услуги, ако договорните условия позволяват гъвкавост (по-специално що се отнася до срока на валидност и местоназначението). Обезщетението се изплаща в брой по искане на пътника.
От обезщетението за стойността на билета не се приспадат финансови разходи, като различни такси, разходи за телефон или марки. Железопътните предприятия могат да въведат минимален праг, под който не се изплащат обезщетения. Този праг не може да надвишава 
4 евро.
Пътникът няма право на обезщетение, ако е бил информиран за закъснението преди закупуването на билета или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване, е по-малко от 60 минути. 
Съгласно чл. 18 от Регламент (ЕО) 1371/2007 в случай на закъснение при пристигане или заминаване пътниците биват информирани от железопътното предприятие или от управителя на гарата за положението, за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом се получи такава информация. В случай на закъснение, което съгласно указаното в параграф 1 надвишава 60 минути, на пътниците се предлагат също така безплатно:
а) храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако има такива във влака или на гарата или е възможно да бъдат доставени;
б) хотел или друг вид настаняване, както и транспорт между гарата и мястото на настаняване, в случаите, при които се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой, където и когато това е физически възможно;
в) ако влакът е блокиран на релсовия път, транспорт от влака до гарата, до алтернативна отправна точка или до крайното местоназначение на превозната услуга, където и когато това е физически възможно.
Ако услуга за железопътен превоз не може да бъде продължена, железопътните предприятия организират във възможно най-кратки срокове алтернативни транспортни услуги за пътниците.
По молба на пътника железопътното предприятие удостоверява върху билета, че железопътният превоз е претърпял закъснение или съответно е довел до пропускане на връзката, или е бил отменен.
При прилагането на параграфи 1, 2 и 3 на чл. 18 експлоатиращото железопътно предприятие обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност и на техните придружители. 
Съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007 железопътните предприятия и управителите на гари трябва да гарантират посредством съобразяване с ТСОС за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, че гарите, пероните, подвижният състав и другите съоръжения са достъпни за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност. 
Това са разпоредби от регламента, за чието прилагане се изискват значителни инвестиции от страна на железопътния превозвач и инфраструктурния управител. 
Поради продължителното затруднено финансово състояние на железопътния превозвач е необходимо с приоритет да се насочат финансови средства към обновяване на подвижния състав, с който да се изпълняват качествени услуги за вътрешни превози на пътници. 
По отношение на предоставяне на информация по време на пътуването в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1371/2007 към настоящия момент само част от подвижния състав (мотрисните влакове „Сименс“ и спалните вагони) на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД поддържа аудио-визуална информационна система за пътниците. В процедурите за доставка на нов подвижен жп състав са посочени изисквания по отношение на информационната система. За предложения период на отлагане – до 3 декември 2024 г. включително, в ремонтната програма на превозвача е заложено изграждане и пускане в експлоатация на подобна информационна система за останалите 
300 пътнически вагона, стойността на която по първоначални проучвания възлиза на около 2 млн. лв. След завършване на ремонтната и инвестиционна програма на дружеството, която е в размер на 
462 млн. лв., „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ще е в състояние да прилага Регламент (ЕО) 1371/2007 в цялост след 2024 г. Други държави - членки на Европейския съюз, които са отложили прилагането на тази разпоредба са Литва, Латвия, Полша, Румъния и Унгария.
Превозвачът „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и инфраструктурният управител Национална компания „Железопътна инфраструктура“ въз основа на сключени договори с държавата получават основната част от финансовите си постъпления от държавния бюджет. При прилагане на определени разпоредби от Регламент (ЕО) 1371/2007, например чл. 13, 15, 16, 17 и 18, параграф 2, би се създала ситуация за намаляване на собствените им приходи и създаване на допълнителни финансови затруднения за изпълнение на основните цели на превозвача и управителя на железопътната инфраструктура. 
Други държави - членки на Европейския съюз, които са отложили прилагането на член 13 от Регламент (ЕО) 1371/2007, са Гърция, Ирландия, Литва и Румъния. 
Членове 15 и 16 от Регламент (ЕО) 1371/2007 са отложени от Гърция и Румъния. Член 17 е отложен от Гърция, Румъния, Словакия и Унгария. 
Прилагането на други разпоредби от Регламент (ЕО) 1371/2007 е отложено в държавите членки, както следва: 
- член 18, параграф 1 са отложили Латвия, Румъния и Словакия; 
- член 18, параграф 2 са отложили Гърция, Румъния, Словакия и Унгария; 
- член 18, параграф 3 са отложили Гърция, Румъния и Словакия; 
- член 18, параграф 4 са отложили Гърция, Латвия, Румъния и Словакия.
В съответствие с чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007 Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез капиталовите трансфери от държавния бюджет, които са предназначени единствено за покриване на разходи по инвестиционната дейност, както и финансиране в рамките на Европейския съюз, е реализирала редица проекти във връзка с модернизацията и рехабилитацията на приемните здания на гарите, цялостната техническа инфраструктура в пространството около тях и на железопътната линия в гарите и междугарията. Предстои кандидатстване за цялостна модернизация на ключови гари по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Цялостно изпълнение на чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007, т. е. осигуряването на достъпна железопътна инфраструктура за лица с намалена подвижност, е процес, отнемащ значително време и финансови средства на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, за което ще е необходимо съответно възползване от отлагателния период до 3 декември 2024 г. и допълнително около 
250 млн. лв.
Други държави - членки на Европейския съюз, които са отложили прилагането на чл. 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007, са Ирландия, Литва, Полша, Румъния и Унгария.
Разпоредбите на Регламент (ЕО) 1371/2007 изцяло не се прилагат от Румъния, освен тези, предвидени в член 2, параграф 3 от регламента. 
Държавите, които изцяло прилагат Регламент (ЕО) 1371/2007, са Германия, Дания, Естония, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република.
2. Промени, свързани с прецизиране на случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз.
3. Разпоредби във връзка с прилагане на административнонаказателно производство при нарушения, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите, включително въвеждане на предварителното изпълнение на административния акт, издаден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
4. Промени, свързани с прецизиране на някои от разпоредбите на Закона за железопътния транспорт относно независимостта на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, изискванията към превозните средства преди да бъдат използвани в железопътната мрежа и към лицата, отговорни за поддържането им, когато тези функции се изпълняват от железопътно предприятие или от управител на железопътната инфраструктура. 
С § 1 от законопроекта е направена промяна в чл. 5 от ЗЖТ във връзка със създаването на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ). С Постановление № 6 на Министерския съвет от 2020 г. е приет Правилник за организацията, структурата и дейността на НБРПВВЖТ – структура за разследване на тежки железопътни произшествия, независима от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилника, НБРПВВЖТ е независим специализиран държавен орган към Министерския съвет, самостоятелно юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията. Във връзка с горното необходимата организация за независимо разследване на тежки железопътни произшествия се изпълнява от НБРПВВЖТ, а не от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и поради това чл. 5, т. 6 от ЗЖТ следва да се отмени.
С § 2 от законопроекта в чл. 37, ал. 3 и 8 от ЗЖТ се правят изменения и допълнения, свързани с прецизиране на случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията. Съгласно чл. 24, параграф 5, изречение първо от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34) при промяна, засягаща правния статус на дадено предприятие, и по-специално при сливане или поглъщане, лицензиращият орган може да вземе решение лицензията да бъде представена повторно за одобрение.
От посочената разпоредба на директивата е видно, че само промяната на собственика, без да е преобразуван железопътният превозвач, по своята същност и естество не е обстоятелство от основно значение във връзка с изискванията за издаване на лицензия по чл. 38 от ЗЖТ, което от своя страна не налага цялостно преразглеждане на лицензията. Във връзка с това промяната само на собственика не следва да бъде задължително изискване за преразглеждане на лицензията поради следните съображения:
-	за преразглеждане на лицензията се събира такса съгласно Тарифа № 5 в размер 50 на сто от таксата за издаване на лицензия, 
т. е. между 12 500 и 22 500 лв. в зависимост от обхвата на лицензията. Само при промяна на собственика, без да се преобразува железопътният превозвач, таксата също се дължи съгласно сегашния текст на чл. 37, 
ал. 3 от ЗЖТ, тъй като лицензията подлежи на преразглеждане. Това е утежняващо обстоятелство за бизнеса.
-	тъй като лицензията е валидна в целия Европейски съюз, в случай на промяна само на собственика българските железопътни превозвачи ще бъдат неравнопоставени спрямо железопътни превозвачи, лицензирани в друга държава - членка на Европейския съюз, за които съответната държава, издала лицензията, няма да преразглежда лицензията (която е валидна и в Република България) при промяна на собственика. Промените ще създадат условия за облекчаване на бизнеса, тъй като се прецизират случаите, при които се преразглежда издадена лицензия, за което се заплаща съответната такса, без да се намаляват изискванията към лицензираните предприятия. 
В чл. 37, ал. 12 от ЗЖТ е заличено изречение второ, с което се избягва повтаряне на текста на чл. 44. 
С новата ал. 13 на чл. 37 от ЗЖТ се определя процедурата при промяна на вписаните в лицензията обстоятелства. Тъй като не всяка промяна на вписаните в лицензията обстоятелства изисква преразглеждане на лицензията, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) по компетентност, дадена й от ЗЖТ, разглежда промените и когато е необходимо, изготвя мотивирано предложение до лицензиращия орган по чл. 37, ал. 1 от ЗЖТ за промяна на лицензията.
В чл. 37, ал. 14 (досегашна ал. 13) от ЗЖТ се определя условието за продължаване на дейността за осъществяване на железопътни превози – когато при преобразуване на железопътния превозвач правоприемникът кандидатства за нова лицензния, той следва да притежава валиден единен сертификат за безопасност или сертификат за безопасност, издаден до 16 юни 2019 г., което е доказателство, че съответният кандидат е в състояние да функционира безопасно в съответната област на дейност. 
С § 3 от законопроекта в чл. 42 от ЗЖТ се създават нови ал. 1 и 2, с които се регламентира функцията на ИАЖА като регулаторен орган в железопътния транспорт да извършва проверки след издаването на лицензия и да дава мотивирани предложения до лицензиращия орган за спиране действието на лицензията или за отнемане на лицензията. Проверките от ИАЖА след издаването на лицензия и последващите действия в резултат на констатациите от проверките са в съответствие с чл. 24, параграф 1 от Директива 2012/34. С новите ал. 1 и 2 на чл. 42 от ЗЖТ се предвижда възможност за текущ контрол относно спазване на изискванията по чл. 38 от ЗЖТ, тъй като изискванията по чл. 38 от ЗЖТ трябва да са постоянно налице, а не само към момента на  преразглеждане на лицензията на всеки пет години. С промяната в ал. 3 (досегашна ал. 1), т. 1, буква „ж“ и „з“ се прецизират текстовете относно отнемането на лицензия в случаите на несъответствия с изискванията по чл. 38 от ЗЖТ, констатирани при проверки от ИАЖА. С промяната в ал. 7 (досегашна ал. 5) се определя притежаването на  единен сертификат за безопасност или сертификат за безопасност, издаден до 16 юни 2019 г., като доказателство, че дадено железопътно предприятие е в състояние да функционира безопасно в съответната област на дейност, както е определено с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798).
С § 4 от законопроекта в чл. 44 се регламентира възможността за обжалване на решението на лицензиращия орган за спиране действието на лицензията.
С § 5 от законопроекта в чл. 45, ал. 1 от ЗЖТ се предлага изменение с цел коригиране на изискването за определяне на лице, отговорно за поддържане (ЛОП) на железопътно превозно средство –преди използването на превозното средство в мрежата, а не както 
досега – преди въвеждането му в експлоатация. Промяната е в съответствие с изискването на чл. 14, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/798. 
С § 5 и 6 от законопроекта  са предложени промени в чл. 45, 
ал. 2 и чл. 46а, ал. 7 от ЗЖТ с цел уеднаквяване с други текстове от закона на терминологията относно „железопътно предприятие“ и „единен сертификат за безопасност“. В чл. 45, ал. 2 от ЗЖТ се заличават „ползвателите на превозните средства“, тъй като железопътните предприятия и управителят на инфраструктурата могат да изпълняват и функциите на ЛОП, след като се сертифицират в рамките на процедурата по издаване на единен сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност съгласно чл. 46а, ал. 7 от ЗЖТ. 
С § 7 от законопроекта е направена промяна в чл. 50 от ЗЖТ във връзка с въвеждане на изискването за издаване на разрешение за пускане на пазара на железопътни превозни средства съгласно член 21 от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (Директива 2016/797). Разрешение за въвеждане в експлоатация на железопътно превозно средство се издаваше от Националния орган по безопасност (НОБ) съгласно Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (Директива 2008/57). С Директива 2016/797 се отменя Директива 2008/57 и следователно за локомотивите вече няма да се издават разрешения за въвеждане в експлоатация от НОБ, а разрешение за пускане на пазара. Разрешението за пускане на пазара на локомотив е документ, които може да обхваща повече от една държава - членка на Европейския съюз, и в този случай се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.   
С § 8 от законопроекта е направена промяна в чл. 115к, ал. 4 от ЗЖТ, с която се прецизира текстът относно изготвянето и публикуването на окончателен доклад от разследване на тежки железопътни произшествия в съответствие с изискванията, които се прилагат при разследване на тежки железопътни произшествия в единното европейско железопътно пространство съгласно чл. 24, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798. 
С § 9 от законопроекта са предложени допълнения в чл. 117 от ЗЖТ чрез създаване на ал. 3 и 4. Алинея 3 предвижда при констатиране на нарушение, свързано с безопасността на движението и сигурността на превозите, от което може да настъпи тежко железопътно произшествие или е настъпило такова, или се създава опасност за живота или здравето на гражданите, или може да последва значителна или трудно поправима вреда, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да издава задължителни предписания, с които се определят временни мерки за безопасност, които включват ограничаване или спиране на определени операции, спиране от експлоатация на подвижен състав или на обекти от инфраструктурата, мерки за безопасност при превоза на опасни товари с железопътен транспорт и мерки за безопасност на железопътните прелези. С ал. 4 се предвижда обжалването на мерките за безопасност, предписани по ал. 3, да не спира тяхното изпълнение. 
Въвеждането на предварителното изпълнение на задължителните предписания, с които се въвеждат временни мерки за безопасност по чл. 117, ал. 3, цели да се засили дисциплиниращият ефект от административния акт, както и да се гарантира бързо прилагане на временните мерки за безопасност, тъй като тяхното забавено изпълнение, при обжалване по общия ред може да е причина за реализиране на тежко произшествие с предполагаеми човешки жертви и големи материални щети.
С § 10 от законопроекта са предложени изменения и допълнения в чл. 118 от ЗЖТ. В ал. 1 е създаден текст относно съставянето на акт за установяване на административно нарушение при неизпълнение на задължителни предписания по ЗЖТ, за което се налага санкция по чл. 138 от ЗЖТ. Алинеи 2 и ал. 3 се отменят, тъй като отнемането на лицензията е свързано с неизпълнение на изискванията към железопътния превозвач по чл. 38 за добра репутация, финансова стабилност, професионална компетентност и застраховане на гражданската си отговорност. Случаите на отнемане на лицензия са описани подробно в чл. 42, ал. 1 от ЗЖТ. За изпълнение на изискванията, свързани с безопасността, на железопътното предприятие се издава единен сертификат за безопасност съгласно чл. 115е от ЗЖТ. При нарушения, свързани с безопасността на превозите, органът, издал единния сертификат за безопасност на железопътното предприятие – ИАЖА или Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, може да отнеме единния сертификат за безопасност съгласно чл. 115ж, ал. 2 и 3.
С § 11 от законопроекта се предвиждат промени в чл. 139 от ЗЖТ. Създава се  т. 1а относно информацията, която се предоставя на пътника преди пътуването съгласно чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007, с което в ЗЖТ се разграничава налагането на санкцията относно изискванията за предоставянето на информация преди пътуването и изискванията за предоставянето на информация по време на пътуването съгласно чл. 139, т. 2.
Измененията в чл. 139, т. 2 от ЗЖТ са свързани със създаването на т. 1а и разграничаване налагането на санкция относно изискванията за предоставянето на информация преди пътуването и предоставянето на информация по време на пътуването съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1371/2007. 
С § 12 от законопроекта се предлагат промени в чл. 141, ал. 1 и 2 от ЗЖТ. Продавачите на билети са „търговци на дребно“ съгласно определението в чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕО) 1371/2007 и за тях също следва да се налага имуществена санкция, а не глоба. Текстът на чл. 141 от ЗЖТ е съобразен с текста на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007 във връзка със задължението на продавачите на билети и туроператорите да предоставят наличната при тях информация, свързана с пътуването и договора за превоз, който те предлагат. Създава се ал. 3 във връзка с изпълнение на изискването на чл. 32 от  Регламент (ЕС) 1371/2007 и определяне на имуществената санкция на продавач на билети, който не изпълни задължението си по член 10, параграф 1 или 5 от Регламент (ЕО) № 1371/2007.
С § 13 от законопроекта е предложена промяна в чл. 142, ал. 1 от ЗЖТ във връзка с изискването за налагане на имуществена санкция на продавач на билети (търговец). Размерът на имуществената санкция в чл. 142, ал. 1 и 2 за  продавач на билети, туроператор или туристически агенти е съобразен с приетия размер за имуществена санкция на железопътен превозвач съгласно чл. 139, т. 14 от ЗЖТ за същото нарушение – неизпълнение на изискванията на чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007.
С § 14 от законопроекта в § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЖТ се създава т. 49б, с която се дефинира понятието „продавач на билети“ в съответствие с определението в чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕО) 1371/2007.
С § 15 от законопроекта се предлага да се измени т. 2, буква „б“ от § 52 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм., бр. 47 от 2015 г.) и в същия параграф да се създаде буква „в“, така че да се прилагат разпоредбите на чл. 139, т. 2, 3, 5-12, 22 и 23 и чл. 140, т. 1 и 3 от 4 декември 2024 г. Предложението да се продължи отлагане на прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) 1371/2007 е в съответствие с разпоредбата на чл. 2, параграф 4 от същия и цели създаване на възможност превозвачът „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и инфраструктурният управител Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да извършат необходимите инвестиционни, технически и организационни мероприятия, с което да създадат необходимите условия за пълно прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1371/2007.
С § 16 се създава Допълнителна разпоредба, в която се указва, че със закона се приемат мерки на национално ниво във връзка с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.
Параграф 17 от Заключителната разпоредба на законопроекта се отнася за влизането в сила на разпоредбите, с които се удължава за срок от още 5 години отлагането на прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007.
В Преходните и заключителните разпоредби (§ 18) се предлагат изменения и допълнения в Закона за публичните предприятия. Мотивите за предлаганите изменения и допълнения, са следните:  
(а) предлага се в чл. 9, ал. 1, изречение второ, регламентиращо правната форма на „микро“, „малки“ и „средни“ предприятия, да се прилага и за дъщерните дружества по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона. Тези дружества обичайно са част от холдингова структура, като основният управленски потенциал обикновено е съсредоточен в холдинга (дружеството майка);
(б) прецизират се разпоредбите на закона относно възможността определени категории лица да имат правото да участват в органите за управление и контрол на публичните предприятия, като се дава възможност членове на органите за управление и контрол да бъдат и главните секретари на Народното събрание, на президента на Републиката и на Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, както и лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон, да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите. Посочените категории лица обичайно са натоварени с управлението и контрола на бюджетни средства, което се базира на техния опит и експертност. Това е и добра предпоставка за ефективното управление на ресурсите на публичните предприятия, особено в случаите, когато публичните предприятия изпълняват цели на публична политика и/или им е възложено изпълнението на задължение за извършване на обществена услуга (които обичайно се финансират от държавния бюджет или по ред, определен със закон);    
(в) предлага се да отпадне § 2, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби; действащата към момента разпоредба предвижда държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции и политики, да се реорганизират в административни структури при спазване на действащата нормативна уредба или да се включат в консолидираната фискална програма съгласно чл. 13, ал. 4 или чл. 171 от Закона за публичните финанси; запазва се забраната занапред да не могат да се създават държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, ако се предвижда те да извършват предимно стопанска дейност, която може да се осъществява от частен оператор с цел печалба; също така не се променя и текстът, който предвижда държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно търговска дейност, да се преобразуват в еднолични търговски дружества; предложението обхваща тези държавни предприятия, за които в резултат на извършения анализ по § 2, ал. 2 е установено, че осъществяват предимно публични функции и политики и е целесъобразно да запазят правноорганизационната си форма на държавни предприятия, без да се реорганизират в административни структури или да се включват в консолидираната фискална програма съгласно съответните текстове от Закона за публичните финанси; в областта на транспорта такива държавни предприятия са Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“; посочените предприятия изпълняват предимно публични функции и политики, като това е посочено в съответните закони, които уреждат структурата и функциите на всяко от предприятията – Закона за гражданското въздухоплаване за Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Закона за железопътния транспорт за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“; реорганизирането на посочените предприятия в административни структури по никакъв начин не само че няма да подобри функционирането на съответното предприятие, а напротив – би го затруднило съществено, поради няколко основни причини: реорганизирането в административна структура като последици води до прилагането за съответното предприятие на режима на държавната администрация, включително, но не само устройство, численост и размер на възнагражденията; начинът на финансиране и разходване на средства – като част от администрация за предприятията ще бъдат приложими разпоредбите за начина на финансиране на администрация със залагане на приходна и разходна част по правилата на бюджетното счетоводство – това е напълно неприложимо за Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, което не получава каквито и да е средства от държавния бюджет, и определя размера, събира и разходва събираните такси по правилата на Евроконтрол; по аналогичен начин са разрешени нещата и за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – и двете предприятия са управители на инфраструктура – публична държавна собственост, като определят, събират и разходват приходите от инфраструктурни такси в съответствие със строго определени правила, установени в актове на правото на Европейския съюз; важно условие в тези правила е приходите от инфраструктурни такси да се разходват целево – за поддържане и развитие на съответната инфраструктура, което не е възможно при една административна структура; във връзка с това за държавните предприятия от типа на посочените се явява и неудачно включването им в консолидираната фискална програма съгласно чл. 13, ал. 4 или чл. 171 от Закона за публичните финанси.    
Въз основа на гореизложеното предлагам на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)

