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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 автомобилните превози
(Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г., бр. 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, бр. 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.) 


§ 1. В чл. 24 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като срокът му на валидност се продължава за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит, при условие че лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1-4 и е подало заявление за преиздаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил“.
2. В ал. 6 след думата „автомобил“ се поставя запетая и се добавя „за продължаване срока му на валидност“. 
§ 2. В чл. 24а, ал. 12 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 11“.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за автомобилните превози



С § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) бяха направени изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози (ЗАП), като със създадената ал. 4 в чл. 24 от ЗАП се въведе 5-годишен срок на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил. 
С допълненията в чл. 24, ал. 4, изречение второ и ал. 6 от ЗАП, предложени с § 1 от законопроекта, се определят условията и редът за продължаване срока на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил за нов срок от 5 години. Предлаганата промяна цели облекчаване на условията за извършване на таксиметрови превози, като удължаването на срока на валидност на удостоверението ще се извършва без полагане на изпит, при условие че е подадено заявление за преиздаване в 
14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.
С § 2 се отстранява допусната техническа грешка в разпоредбата на чл. 24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………..………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
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.
5. Справка за отразяване на становищата, получени в процедурата по предварително съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)


