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В допълнение към Преговорната Позиция по Глава 9 “Транспортна 
 Политика” (CONF-BG 55/00), Българското Правителство желае да предостави  
допълнителна информация по следните въпроси:  
 
 
- Автомобилен Транспорт               стр.   1-10 
- Железопътен Транспорт               стр. 11-16 
- Държавни Помощи                        стр. 17-18                        
- Въздушен Транспорт                    стр. 19-22 
- Морски Транспорт                        стр. 23-24 
 
Списък на закони, схеми на административни структури и други отнасящи се 
към допълнителната информация документи, предоставени от България. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 
Процес на преструктуриране и приватизация на сектора на българския 
автомобилен транспорт 
 
Преди да започне процеса на преструктуриране и приватизация , в България 
имаше едно дружество за международен автомобилен транспорт на стоки и 
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едно дружество осъществяваше международния транспорт на пътници. 
Допълнително имаше 28 оператори на автомобилен транспорт на пътници в 
България. Автомобилният транспорт на стоки на територията на Република 
България се осъществяваше от транспортни оператори за собствена сметка.. 
 
Нови автомобилно-транспортни дружества (частни и държавни) бяха учредени 
с началото на процесите на преструктуриране в България. 
 
Процес на приватизация на държавните дружества 
В началото на процеса на приватизация имаше 233 притежавани изцяло от 
държавата дружества, които изпълняваха услуги в областта на автомобилния 
транспорт, под ръководството на Министерството на Транспорта и 
Съобщенията.  
   
В резултат на учредяване и сливане на дружества, техният брой е 244 от които: 
- 216 дружества осъществяват автомобилен транспорт на пътници и стоки 
-  28 дружества  се занимават с поправка, обслужване и други дейности, 
свързани с автомобилния транспорт (доставка и обучение на персонала). 
От 244 дружества в сектора на автомобилния транспорт: 
• 171 са приватизирани 
       - 38 осъществяват транспорт на товари 
       - 15 осъществяват транспорт на пътници 
       -  89 осъществяват транспорт на товари и пътници 
       -    4 осъществяват транспорт с таксита 
       - 25 се занимават с поправка, обслужване и други дейности, свързани с 
автомобилния транспорт 
• 55 осъществяващи главно транспорт на пътници или на товари и пътници 
бяха прехвърлени към общините и не са вече държавна собственост. 
• 12 са в процедури на ликвидация  или несъстоятелност 
•   6 са оставени за приватизация 
 
От 1 януари 1998 г., беше въведен лицензионен режим за международните 
автомобилно-транспортни оператори. 
 
Въпреки, че това не се изисква от Наредба 881/92 и Наредба 684/92, от 1 
януари 2000 г.  в България беше въведен също лиценз за националните 
автомобилни превозвачи. 
 
Понастоящем има около 4300 дружества, които се занимават с международен 
превоз и около 2100 дружества, които се занимават с национален превоз. 
Повечето от тези дружества са малки или много малки. Голяма част от тези 
български автомобилни предприятия работят с едно до три превозни средства. 
 
От началото на процеса на преструктуриране и приватизация , националният 
пазар на превоз на  пътници и товари се характеризира със силна конкуренция 
между операторите. 
 
1. Хармонизиране на законодателството 
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Хармонизирането на законодателството в областта на Автомобилния 
Транспорт беше ускорена в началото на 1999 г. 
 
В рамките на процеса на  привеждане в съответствие на българското 
законодателство към Европейските изисквания, българското правителство дава 
приоритет на хармонизирането в областта на технологиите, безопасността, 
околната среда, социалното и финансовото законодателство. 
 
През септември 1999 г. влязоха в сила и започнаха да се прилагат Законът за 
автомобилните превози (от 17 септември 1999 г.) и Законът за движение по 
пътищата (от 1 септември 1999 г.). Новият Закон за пътищата беше приет от 
Народното събрание на 16 март 2000 г. и влезе в сила от 4 април 2000 г. 
 
Според клаузите на трите гореспоменати акта, различни държавни институции 
отговарят за приложението на тези актове. Съответстващите на законите 
подзаконови  нормативни актове бяха приети от съответните институции. 
 
Едновременно с въвеждането на новите закони, наредби и изработването и 
приемането на подзаконовите рамки, Министерството на Транспорта и 
Съобщенията  изпълнява своите дейности, отнасящи се до обвързаността на 
България към международни споразумения и конвенции. 
 
Допълнителна информация по специфични въпроси: 
 
1. Правила за приемане на работа, с оглед на лицензиране на 
транспортни оператори, издаване на разрешения и обучение и проверки – 
Директива 96/26 с последна поправка от 98/76 
 
 Принципите на Директива 96/26  са дадени в член 7.2 на Закона за 
автомобилните превози. Специфичните изисквания за достъп до професията 
(включващи: добра репутация, добро финансово състояние и професионална 
компетентност) са изложени в две наредби: 
• превозвачески услуги на национални автомобилни презозвачи в 
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. относно автомобилния превоз на пътници и 
стоки на територията на Република България – обнародвана в Държавен 
вестник № 101 / 23 от ноември 1999 г., влязла в сила от 23 ноември 1999 г. 
• превозвачески услуги на международни автомобилни презозвачи в 
Наредба № 3 от 3 ноември 1997 г. относно международния автомобилен 
превоз на пътници и стоки – обнародвана в Държавен вестник № 113 / 2  от 
декември 1997 г. , влязла в сила от 1 януари 1998 г. 
 
 Що се отнася до изискванията за добра репутация ( за работещите ) и 
професионална компетентност ( за транспортният мениджър на работата ) , 
България прилага същия критерий като като определения в Европейските 
директиви. 
 
Обучението за професионална компетентност на мениджърите и шофьорите на 
транспортните дружества се изпълнява според програмите и инструкциите, 
одобрени от Министъра на Транспорта и Съобщенията и в съответствие с 
Директива 96/26. Квалификационните курсове се осъществяват от дружества, 
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браншови сдружения или други организации, упълномощени от Министъра на 
Транспорта и Съобщенията. Администрацията на автомобилния транспорт 
извършва проверка на професионалната компетентност на мениджърите на 
транспортните дружества и на шофьорите, осъществяващи такси транспорт на 
пътници и международен транспорт на пътници и стоки. Администрацията също 
извършва проверка на мениджърите на транспортните дружества, които 
осъществяват национален транспорт на пътници и стоки. 
 
Шофьори, изпълняващи национален и международен транспорт на опасни 
стоки трябва да преминат през проверка , спазени ли са изискванията на 
Директива 94/55 и на ADR за получаване на сертификат за професионална 
компетентност.  Обучението и проверяването са организирани и 
осъществявани от определени професионални организации, упълномощени от 
Министъра на Транспорта и Съобщенията . Шофьорите на опасни стоки, които 
отговарят на изискванията, се регистрират при Администрацията на 
автомобилния транспорт. 
 
Относно финансовото състояние на международните оператори ( юридически 
лица и еднолични търговци ) , понастоящем Наредба № 3 изисква минимален 
капитал и резерви, които все още е нужно да бъдат приведени в пълно 
съответствие с тези, предвидени в Директива 98/76. Конкретно разписание за 
увеличаване на критерия за финансово състояние вече е изработен. 
Позовавайки се на  Наредба № 3, като свидетелство за финансово състояние 
компетентната българска институция – Администрацията на автомобилния 
транспорт, изисква документ, потвърждаващ финансовото състояние на 
превозвача: заверено копие от сертификата за данъчна регистрация, банкова 
гаранция, годишни счетоводни и балансови отчети, документ за регистрация на 
капитала и други документи с аналогично доказателствено значение. 
 
2. Съветници по безопасността 
 България е страна по ADR ( от 1995 г. ) и прилага неговите разпоредби относно 
международните превози като интегрална част от законодателството, без 
никаква отмяна на негови текстове или периоди на тяхна неприлагане. 
 
Разпоредбите на Директива 94/55 (отнасящи се до транспортни дейности, 
извършвани между две точки на българска територия , Директива 96/35 относно 
назначаването и професионалната квалификация на съветници по 
безопасността, Директива 95/50 относно уеднаквените процедури за проверки 
на транспорта на опасни стоки и Директива 2000/18 относно минималните 
изисквания за проверяване на съветниците по безопасността, са изложени в 
проекто-наредбата за превоз на опасни стоки. Тази наредба ще бъде издадена 
към Закона за автомобилните превози след приемането на проекто-закона за 
поправка и допълнение на Закона за автомобилните превози (виж горе). 
 
В същото време,  във връзка с влизането в сила на поправките на ARD ( от 1 
юли 2001 г. с период на адаптация от 18 месеца ) учебен курс за съветници по 
безопасността бе организиран. 
 
3. Периоди на шофиране, периоди на почивка и крайпътни  
проверки/проверки по предварително условие 
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България е страна по AETR (от 1995 г.) и прилага неговите разпоредби относно 
международните превози като интегрална част от законодателството, без 
никаква отмяна на негови текстове или периоди на тяхна неприлагане. 
 
Разпоредбите относно периодите на шофиране, минимумът на периодите на 
почивка и възрастта на шофьорите са също изложени в глава 6 на Закона за 
автомобилните превози и се отнасят за транспортни дейности, осъществявани 
между две точки на българска територия, и за международни транспортни 
дейности. 
  
В българското законодателство разпоредбите на Директива 88/599 EEC 
относно проверките са изложени в Закона за автомобилните превози. 
Понастоящем контролът върху периода на шофиране на шофьорите, 
осъществяващи национални транспортни дейности, се реализира посредством 
пътен лист. Международният транспорт се проверява чрез тахограф. 
 
3. Тахографи 
 
Според член 89 от Закона за автомобилните превози, ще се издаде наредба 
относно задължителната употреба на записващо оборудване. 
 
България е страна по AETR и всички превозни средства, осъществяващи 
международен превоз, са оборудвани с тахограф според разпоредбите на това 
Споразумение. 
 
Що се отнася до превозни средства,  осъществяващи национални транспортни 
дейности, България счита, че не е рационално да бъдат преоборудвани с нови 
тахографи определени превозни средства, особено тези, които са остарели. 
 
За да можем да се справим с проблема, свързан с конструктивното 
разнообразие и липсата на техническа дефиниция на тахографите, новата 
наредба ще бъде издадена след приемането на техническия Анекс към 
Регламент на Съвета 2135/98 
 
Въвеждането на нормативните актове ще бъде придружено от добре планирано 
обучение и техническа помощ на административните структури, които според 
закона имат контролни функции – Пътна полиция и Държавната Автомобилна 
Инспекция. 
 
В тази връзка българската администрация ще трябва да посрещне значителни 
допълнителни разходи, свързани с обучението и оборудването  с контролни 
устройства на съответните власти. 
 
5. Устройства за ограничаване на скоростта 
 
Понастоящем има задължение само за превозни средства, изпълняващи 
международен транспорт на опасни стоки, да бъдат оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта според изискванията на Споразумението ADR. 
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Според член 138 от Закона за движение по пътищата, една нова наредба 
относно одобрението на типа на превозните средства ще бъде издадена. 
Проект на тази наредба е изработен и включва всички изисквания на Директива 
92/24/EEC и UN-ECE Наредба 84. Поправките на Закона за движение по 
пътищата са нужни за да  може да влезе в сила тази наредба. Поправките и 
допълненията се изработват и приемат от Министерския съвет. След 
приемането на поправкине и допълненията в закона от Народното събрание, 
техническите изисквания на Директива 92/24/EEC и UN-ECE Наредба 84 ще 
влязат в сила. Това ще позволи изпълнението на изискванията на Директива 
92/6  чрез последователни поправки на някои наредби, издадени според Закона 
за автомобилните  превози и Закона за движение по пътищата.  ( Наредба № 
33 относно автомобилния превоз на пътници и стоки на територията на 
република България, наредба № 3 относно международния автомобилен 
превоз на пътници и стоки, наредба № 32 относно периодичните тестове за 
пътната пригодност на превозните средства). 
 
Що се отнася до превозните средства, изпълняващи национални транспортни 
дейности, България счита, че ще бъде нерационално и ненужно да 
преоборудва с устройства за ограничение на скоростта определени превозни 
средства, особено тези, които поради техническите си характеристики не са в 
състояние да развият скорост над 85 км в час. 
 
6. Финансово хармонизиране 
 
За да бъде въведено изравняване на пътните такси за български и 
чуждестранни превозвачи, ние започнахме проучване да анализираме 
настоящата ситуация и настоящите възможности за нивото на таксите и 
разписание за тяхното изравняване през предприсъединителния период. 
Възможностите, подлежащи на обсъждане, са следните: 
- такси на потребителите 
- “тол” система 
- комбинация от двете 
 
Като първа стъпка България би искала да постави своята молба за 
освобождаване от входящи ( транзитни ) такси за всички пътни превозни 
средства, регистрирани в страни-членки на ЕС. 
 
7. Осово натоварване 
 
Понастоящем изискванията на Директива 96/53 са напълно отразени в 
действащото българско законодателство, освен тези за осовото натоварване  
при 11,5 тона/ос, което според Европейското Споразумение за Международни 
Магистрали ( AGR – 1975 ) и стандартите, прилагани в България, е 10 тона/ос. 
 
На базата на Закона за движение по пътищата ( Член 139 ) , проекто-наредба 
относно правилата за движение по пътищата на превозни средства, 
надвишаващи определените норми, беше изработена от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. В момента наредбата е в процес 
на съгласуване със съответните институции. Наредбата пълно отразява 
изискванията на Директива 96/53/EC относно осовото натоварване и на Анекс V 
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на Споразумението между Република България и Европейската Общност, което 
установява определени условия за автомобилния превоз на стоки и за 
насърчаване на комбинирания транспорт.  
 
България прави всичко възможно дори в предприсъединителния период да 
подобрява пътната си инфраструктура. За да постигне тези цели, България ще 
отпусне средства от Националния Бюджет, както и допълнителни финансови 
средства. В допълнение към инвестиционната програма, която е вече в процес 
на прилагане, България е изработила Програма за Развитие на транспортната 
инфраструктура за периода 2001-2005 г. Приоритетна задача на Изпълнителна 
Агенция “Пътища” според нейната инвестиционна програма е поддържане и 
модернизация на главните международни транзитни пътища в съответствие с 
техническите изисквания на ЕО и според графика в Анекс V на 
гореспоменатото Споразумение с ЕО. 
 
8. Каботаж 
 
В началото на процеса на преструктуриране и приватизация под ръководството 
на Министерството на Транспорта и Съобщенията имаше 233 дружества – 
пълна държавна собственост,  които изпълняваха услуги в областта на 
автомобилния транспорт.  
 
В момента, като резултат от учредяване и сливане на дружества, техният брой 
е 244: 
От 244 дружества в сектора на автомобилния транспорт: 171 са приватизирани,  
55 , които изпълняваха основно пътнически или смесен транспорт бяха 
прехвърлени към общините и не са вече държавна собственост, 12 са в процес 
на ликвидация или несъстоятелност и 6 са останали за приватизация. 
 
Понастоящем има 359 оператора за транспорт на стоки на територията на 
Република България и 1811 оператора за транспорт на пътници на територията 
на Република България. 
 
Тези фирми са под натиска на конкуренцията от страна на 
международнолицензираните български оператори. 
 
 
Разходи за българските транспортни оператори като резултат от процеса 
на хармонизация. 
 
В  рамките на процеса на привеждане в съответствие на българското 
законодателство към европейските  изисквания Българското правителстжо 
дава приоритет на хармонизацията в областта на технологиите, безопасността, 
околната среда, социалното и финансовото законодателство. 
 
В резултат на този хармонизационен процес българските оператори ще 
претърпят съществени разходи. Тези разходи са и ще бъдат свързани главно с: 
Приспособяване на данъчното облагане 
-данъци върху горивата 
в цената на минералните горива се включват: 
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акцизи (според Закона за акцизите) 
пътен данък според Закона за пътищата 
екологична такса според Закона за чистота на въздуха 
ДДС 
Трябва да се отбележи, че размерът на пътния данък и екологичната такса се 
изчислява след облагане с ДДС 
-такса за превозните средства и пътни такси (според Директива 99/62) 
-други данъци и такси, плащани от транспортните оператори 
 
 
Подновяване на транспортния парк 
голяма част от транспортния парк има нужда от подновяване или рециклиране, 
за да  отговоря на европейските стандарти, което ще доведе до допълнителни 
разходи за българските оператори. 
 
Въвеждане на тахографи  и ограничители на скоростта 
В резултат на въвеждането на тахографи и ограничители на скоростта 
българските транспортни оператори ще претърпят допълнителни разходи 
свързани с: 
-въвеждане на устройствата в превозните средства 
-продажба на карти (за тахографите) 
-обучение на персонала 
 
Банкови гаранции за системата ТИР 
Международните превозвачи ще се сблъскат с въвеждането на банкови 
гаранции за системата ТИР след 2001 г. 
 
План за действие 
 
Министерство на транспорта и съобщенията е изработило проект на закон за 
изменение на Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните 
превози. 
 
На 13 юли 2000 г. Министерски съвет одобри двата проекта  и ги внесе за 
одобрение в Народното събрание 
 
Предвиденото по-нататъшно съгласуване с Европейското законодателство 
включва следните стъпки: 
 
1. Хармонизиране на законодателството по техническите изисквания 
-приемане от Народното събрание на проекто-закон за изменение и 
допълнение на Закона за движение по пътищата 
Предложените поправки в Закона за движение по пътищата са свързани с 
прилагането на типово одобрената система в съответствие с Директива 70/156. 
След приемане на проекто-закона Наредбата за типовото одобрение но 
превозните средства ще се изготви от Министъра на транспорта и съобщенията 
и ще влезе в сила. 
 -присъединяването на България към Споразумението за установяване на 
глобални технически регламенти за колесни превозни средства, оборудване и 
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части, които могат да бъдат вградени или използвани на колесни превозни 
средства, на 25 юни 1998 г. 
 
2. Хармонизиране на социалното законодателство 
-по-нататъшно прилагане на законодателството, свързано с времето за 
шофиране и почивка и правото за проверки на пътя след въвеждане на 
тахографите (виж по-долу) и, ако е необходимо, приемане на поправки в 
подзаконовата нормативна база. 
 
3. Хармонизация на законодателството за технологиите и 
безопасността 
- осово натоварване: 
-изработване на Наредба от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за правила за движение по пътищата на колесни превозни 
средства, надвишаващи определените норми 
-влизане в сила от 1 май 2001 г. на Споразумение между Република България и 
Европейския Съюз, установяващо определени условия за транспортирането на 
стоки по пътищата и насърчаване на комбинирания транспорт 
прилагане на Инвестиционната програма на ИА “Пътища” 
- по-нататъшни стъпки за въвеждането на тахографите 
 -приемане от Министъра на транспорта и съобщенията  на Наредба за 
задължителното използване на записващо оборудване след приемането на 
техническия Анекс към Регламент 2135/98 на Съвета 
 -изработване на Програма за обучение и техническа поддръжка (вкл. по 
ФАР И ТАИЕСК) за административните структури, които според закона имат 
контролни функции (Пътна полиция и Държавната автомобилна инспекция). 
 -участие в специалната сесия на ООН ЕСЕ на работната група по пътен 
транспорт с цел запознаване на страните не-членки на ЕС с въвеждането на 
дигитални тахографи 
 -приемане на измененията на Европейското споразумение за работата 
на екипажите на превозните средства по международните превози (AETR), 
което е предложено от делегатите на Франция и Европейската комисия 
- по-нататъшни стъпки при въвеждането на уреди за ограничаване на 
скоростта 
След приемането на проекта за Наредба за типово одобреното въвеждане на 
уреди за ограничаване на скоростта на колесните превозни средства с няколко 
последователни поправки на някои наредби, издадени в съответствие със 
Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози и по-
точно на: 
 -Наредба №33 за превоз на пътници и товари по пътищата на 
територията на Република България 
- Наредба №3 за международните пътни превози и товари 
- Наредба №32 за тестване на пътната пригодност на превозните средства  
- Съвети по безопасността: 
 -Приемане от Народното събрание на проекто-закон за изменение и 
допълнение на Закона за автомобилните превози, чиято цел е да въведе в 
пълно съответствие българското законодателство с изискванията по преноса 
на опасни товари (Директиви 96/35/ЕС, 95/50/ЕС, 94/55/ЕС и АДР)при 
транспортни дейности между две точки на територията на Република България. 
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Предложените изменения осигуряват постоянен административен контрол в 
случай на нарушаване на правилата за транспортиране на опасни товар: 
отстраняване на превозното средство от мястото на констатирането на 
нарушението до безопасно място за сметка на собственика на превозното 
средство 
 -издаване от Министъра на транспорта и съобщенията на Наредба за 
преноса но опасни товари 
- -изработване на Програма за обучение и техническа поддръжка (вкл. по 
ФАР И ТАИЕСК) за административните структури, които според закона имат 
контролни функции (Пътна полиция и Държавната автомобилна инспекция). 
- Приемане на измененията на Европейското споразумение за 
международния пътен превоз на опасни товари 
 
-други стъпки за подобряване на условията за безопасност по пътищата 
 -изработване и прилагане на Национална програма за безопасност по 
пътищата 2002-2006 
 Програмата ще съдържа  конкретни мерки по: 
  -безопасност на пешеходците и мотоциклетистите 
  -поведение на водачите на МПС 
  -контрол по ограниченията на скоростта 
  -кампания срещу карането в нетрезво състояние 
  -превозните средства по пътищата 
  -контрол по условията на пътя 
 
 -приемане от съответните министерства на Инструкция за съдействие 
между властите, осъществяващи контрол по безопасността 
 
4. Подновяване на автомобилния парк и насърчаване на 
екологичносъобразния транспорт 
Приоритет на Българското правителство е насърчаването на подновяването на 
автомобилния парк с предприемане на следните стъпки: 
 -специални изисквания за внос на автомобили на възраст над 10 години 
 -за 2001 г. разрешителните на ЕКМТ се дават само на лицензирани 
оператори, които са лицензирали минимум две превозни средства, 
изпълняващи критериите ЕВРО ІІ или ЕВРО ІІ или оператори с едно превозно 
средство (по ЕВРО ІІ или ЕВРО ІІ), които кандидатстват за първи път 
 -подписване на Споразумението за транзит, което стимулира 
използването на екологичносъобразно транспортиране на стоки по пътищата 
  Според предвидените норми в това споразумение авторизация се дава 
само на превозни средства, които съответстват поне на стандартите ЕВРО І 
или имат сертификат за зелен камион 
 -подписване на споразумението ИНТЕРБУС, което насърчава 
екологичносъобразен транспорт на пътници 
 -участие във Виенската програма за съвместни действия 
 -участие в Лондонската харта за транспорт, околна среда и 
здравеопазване 
 -след влизане в сила на Наредбата за типово одобрените транспортни 
средства, превозни средства, които не са типово одобрени (според 
Европейските директиви за типово одобрение или Ревизираната Женевска 
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конвенция от 1958) няма да бъдат регистрирани (според Наредба І-45 за 
регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата им) 
 -ратификация на Споразумението за единни условия за периодични 
технически прегледи на колесните привозни средства и реципрочно признаване 
на същите 
 -ратификация на Споразумението за установяване на глобални 
технически правила за колесните превозни средства, оборудване и части, които 
могат да бъдат използвани на превозните средства на 25 юни 1998 г. 
 
5. Увеличаване на критериите за финансова стабилност 
-приемане от Народното събрание на проекто-закон за изменение и 
допълнение на Закона за автомобилните превози 
според горецитирания проекто-закон националните и международните 
оператори (юридически лица и еднолични търговци), които желаят да станат 
пътни транспортни оператори трябва да притежават финансова стабилност, 
изразяваща се в притежание на минимум 5000 лева  (приблизително 2500 евро) 
-организиране на по-нататъшна публична дискусия с представители на 
превозвачите и неправителствени организации 
През януари 2001 г. министерство на транспорта и комуникациите организира 
публична дискусия с представители на превозвачите по въпросите на 
финансовата стабилност. Други подобни дискусии ще бъдат организирани през 
2001г. и след това. 
 
6. Укрепване на административните структури 
Министерство на транспорта и комуникациите ще изработи и изпълни програми 
за обучение и техническа поддръжка на административни структури, 
занимаващи се с прилагането на законодателството със специално ударение 
на контролиращите власти. Специално внимание ще бъде отделено на 
въпросите, свързани с прилатането на законодателството в областта на 
социалните изисквания, техническите изисквания и изискванията по 
безопасността. 
 
Оправдаване на приходните периоди 
 
Относително пътния транспорт в Преговорната позиция по Глава 9 България 
изисква преходен период по каботажа (за товарен и пътнически транспорт) и 
критериите за финансова стабилност. 
 
Както бе подчертано по-горе в рамките на процеса по привеждане на 
българското законодателство към европейските изисквания българското 
правителство дава приоритет на хармонизирането в областта на технологиите, 
безопасността, околната среда, социалното и финансовото законодателство. 
 
Българското правителство дава приоритет на хармонизацията в тези области с 
оглед да постигне екологичносъобразен пътен транспорт, който да отговаря на 
всички технически и социални изисквания и така да увеличи условията за 
безопасно движение по пътищата. 
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Имайки предвид, че процеса на преструктуриране и приватизация започна 
относително скоро, може да се предположи, че пътно-транспортния сектор ще 
има нужда от допълнително време за адаптация. 
 
Допълнително, в резултат на процеса на хармонизация на законодателството 
българските оператори ще понесат съществени разходи (виж т. ІV). 
 
Това няма да позволи транспортните оператори да увеличат финансовата си 
стабилност за кратко време. 
 
Заявените преходни периоди са необходими  за да позволят: 
-българските транспортни оператори да увеличат финансовата си стабилност 
-завършване на процеса на преструктуриране на пътнотранспортния отрасъл 
-оптимизиране на размера на българските транспортни компании 
-завършване на подновяването на автомобилния парк на българските 
оператори 
-увеличаване на условията за безопасност по пътищата в България 
 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 
РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 
1.НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ 
 
Железопътният транспорт загуби значителен дял от пазарните си позиции в 
конкуренцията с пътните превозвачи. Националната компания Български 
държавни железници (БДЖ ЕАД) трябва да бъде преструктурирана и 
реформирана в съответствие с новите управленски структури, сходни на тези 
на другите конкурентни транспортни форми. Реформата в железопътния сектор 
цели финансова стабилизация на железниците и безопасност на товарния и 
пътническия превоз. БДЖ ЕАД  понастоящем функционира при счетоводно 
отделени инфраструктурни и експлоатационни сметки. 
Новият Закон за железопътния транспорт беше приет през 2000 г. и публикуван 
в Държавен вестник, бр. 97 от 28.11.2000 г. и ще влезе в сила от 01.01.2002 г. 
той представлява значителна стъпка напред към предприемането на реформи 
в железопътния сектор. 
 
2.ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕС КАТО ОСНОВЕН 
ЕЛЕМЕНТ ОТ РЕФОРМАТА 
 
Изискванията на Директива 91/440 за развитието на железниците на ЕС, 
Директива 95/19 за разпределянето на инфраструктурните средства и 
налагането на инфраструктурни такси и Директива 95/18 за лицензирането на 
железопътни превози са транспонирани. 
 
Изискванията на Директива 92/106 са транспонирани както в глава 14 на новия 
закон (чл. 56-58), така и в проекто-наредбата за комбинирания транспорт, която 
ще бъде издадена от Министъра на транспорта и комуникациите. 
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Изискванията на Директива 96/49 за хармонизиране на законодателството на 
страните-членки за преноса на опасни товари са транспонирани в чл. 63, ал. 3 
от закона и в Наредбата за пренос на опасни товари и определянето и 
професионалната квалификация на съветници по безопасността при преноса 
на опасни товари. 
 
Регламент 1191/69 за задълженията по обществени услуги в железопътния, 
пътния и вътрешноконтиненталния воден транспорт са транспонирани в глава 4 
на Закона за железопътния транспорт (чл. 52-55) и Наредбата за задълженията 
по обществените услуги. 
 
3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РЕФОРМАТА В НОВИЯ ЗАКОН ЗА 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 
Основните принципи на реформата в новия Закон за железопътен транспорт 
са: 
-отделяне на железопътната инфраструктура от експлоатацията (Директива 
91/440) 
-Държавата ще бъде отговорна за развитието и поддръжката на 
инфраструктурата, ката това е важно условие за равнопоставеност между 
различните видове транспорт и установяването на свободен транспортен пазар 
-осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура на 
лицензираните оператори 
-налагане на такси за ползване на инфраструктурата 
-организиране на бизнес дейности, отговарящи на пазарното търсене и 
отчитащи националните особености 
-изпълнение на задълженията по обществено обслужване чрез сключване на 
договор между държавата и оператора 
 
Разделяне на железопътната инфраструктура от оперативните дейности 
 
Основната цел  е за бъде направено ясно разделяне на управлението от 
експлоатационните дейности. 
 
По настоящем първият етап от прилагането на това разделяне е завършен, 
като счетоводното отчитане се извършва от два отделни счетоводни 
подразделения с цел да не бъде позволено да се прехвърлят държавни 
субсидии от една дейност на друга. 
 
При следващия етап, след 01.01.2002 г., инфраструктурата ще се отдели ката 
отделно юридическо лице  с независимо управление и дейности – Национална 
компания “Железопътна инфраструктура”. 
 
Обект на дейност на тази компания е развитието и поддържането на 
железопътната инфраструктура и управление на железопътния трафик. 
Държавата ще осигурява финансирането на инфраструктурата. Компанията ще 
събира процент от таксите върху използването на инфраструктурата, а също 
така ще организира разписанието е ще осигурява равен достъп до 
инфраструктурната мрежа. 
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Независимо ръководство на железопътния оператор 
 
Национална компания “БДЖ” ще бъде компания със статут на независим 
железопътен оператор, пазарно ориентирана и управлявана според принципите 
на търговското право. Основната и област на действие ще бъде да осигурява 
железопътни услуги за превоз на пътници и товари, включително и 
възможността да изпълнява социалните си задължения за определени слоеве 
от населението. Държавата ще възлага осъществяването на услуги по 
обществени превози чрез договор, който ще установи основните изисквания за 
количество и качество на железопътните услуги, както и качеството и 
механизма на компенсациите. 
 
Независимостта на железопътния оператор се постига чрез неговите отделени 
от държавните финанси, бюджет и счетоводни сметки. Според пазарните 
принципи управленския състав на оператора поема отговорността за 
действията му. Компанията определя свой собствен бизнес план, финансови и 
инвестиционни програми. 
 
Достъп до железопътната инфраструктура 
 
Прилагането на закона ще създаде условия за постепенно отваряне на 
железопътната инфраструктура. Достъпът на българските лицензирани 
оператори ще бъде гарантиран. Ще бъде дадена възможност да бъдат 
приемани и лицензи, издадени от чужди железопътни администратори, но само 
на базата на двустранни и многостранни  междуправителствени споразумения. 
Ще бъдат въведени следните изисквания, които действат в страните-членки: 
- добра репутация 
- финансова стабилност 
- професионална конкуренция (управленски състав със компетентност и 
опит; квалифициран персонал; съгласие с техническите изисквания за 
безопасност) 
- гаранции за отговорност на оператора. 
 
 
Разпределение на инфраструктурния  капацитет: 
 
Разпределението на инфраструктурния капацитет ще бъде извършено от 
отделно и независимо юридическо лице, което само по себе си нe осигурява 
превози – НК ”Железопътна администрация”. Според чл. 10 (3) от Закона за 
железопътния транспорт, Компанията за инфраструктура нe осигурява и нe 
участва в търговски партньорства в сферата на железопътния транспорт. В 
началната фаза, след отделянето на инфраструктурата от оперативната 
дейност, Компанията за инфраструктура ще стане държавна собственост. 
Съществува юридическа възможност относно използването на публичната 
собственост – отдаване на концесия на някои участъци и по този начин 
използваните участъци от концесионерите да бъдат частни обекти. 
 
 
Обосновка за искания преходен период: 
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Относно директното прилагане на Директива 91/440 на Съвета, чл. 10, засягащ 
достъпа до железопътната инфраструктура от страна на международни 
организации, както и относно развитието на комбинирания транспорт, 
българската страна смята, че има нужда от одобряване но 3 годишен преходен 
период. 
Понастоящем има правна възможност за прилагане на изискванията дори в по-
ранен период – преди приемането на България в ЕС, но в срокове по 
споразумение, според които България е страна по предоставянето на достъп до 
железопътния пазар за международни групировки и за развитие на комбиниран 
транспорт.Според член 24 от приетия Закон за железопътния транспорт, 
Националната Компания “Железопътна инфраструктура”  може да сключва 
споразумения с управителите на инфраструктурата в други държави по 
административни, технически и другите въпроси, свързани с достъпа до 
инфраструктурата за извършване на транзитни превози в съответствие с 
международните споразумения, по които България е страна. Същевременно 
трябва да подчертаем, че учредяването на международни групировки за достъп 
до железопътната инфраструктура на България изисква хармонизиране на 
законодателството и стандартите, включително оборудване на локомотиви и 
подвижни състави , сигнализационни системи и управление на маневрени 
дейности, нужната езикова квалификация и подготвително обучение на 
персонала, и хармонизиране на удостоверителните документи за персонала, 
подвижния състав и управлението. Нужни са инвестиции за комуникационни 
системи, системи за безопасност и информационни системи, както и за 
квалификация на персонала. Това налага необходимостта от преходен период 
за постигане на съответствие с европейските железопътни стандарти. 
 
Република България е подписала три двустранни междуправителствени 
Споразумения за комбиниран транспорт на стоки с Република Армения, 
Република Словакия и Република Хърватска. Предстои подписването на 
подобни Споразумения с Република Словения,  с Ливан (Март 2001 г.), и с 
Република Унгария (април 2001 г.). 
 
Що се отнася до прилагането на Директива 95/19, България ще изпълни 
нейните изисквания към датата на присъединяването към ЕС във връзка с тази 
част от инфраструктурата, до която ще бъде осигурен достъп при 
присъединяването. По отношение на другите железопътни линии, Директива 
95/19 за разпределяне на инфраструктурния капацитет ще започне да се 
прилага от 1 януари 2010 г. 
 
Ангажименти за осигуряване на услуги на обществен транспорт: 
 
Ангажиментите за осигуряване на услуги на обществен транспорт са ясно 
определени в Закона за железопътния транспорт. Като изпълнява 
задълженията си по услуги на обществения транспорт, операторът доказва, че 
той не се води само от интересите си за печалба. Тези ангажименти включват 
следните елементи: 
-  ангажимент да осигуряват своите дейности (напр. да спазват определен 
маршрут); 
- ангажимент да осигуряват транспортиране; 
- ангажимент по цените. 
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-  
Размерът на фондовете за компенсиране на намалените приходи вследствие 
на безплатни билети или билети с намаление за студенти, възрастни хора, 
многодетни майки, военни ветерани и други хора е посочен в Закона за 
държавния бюджет. 
 
Ангажименти за осигуряване на услуги на обществен транспорт ще бъде поет 
(след решение на Министерския съвет) посредством договор между Министъра 
на транспорта и съобщенията и Министъра на финансите от една страна, и 
съответния превозвач от друга страна. Договорът ще установи видовете на 
услугите и редът на съобщаване за тях, редовността, качеството и 
количеството на транспортните услуги, цените, специалните намаления и 
свързаните с тях компенсационни механизми. 
 
Административен капацитет за въвеждане и прилагане на 
законодателството на ЕС (acquis comminautaire ): 
 
Според закона, Изпълнителна Агенция “Железопътна администрация” ще бъде 
създадена към Министерство на транспорта и съобщенията с акт на 
Министерския съвет, който ще издаде наредба относно административната 
структура и броя на персонала. 
 
Изпълнителната Агенция е отделно юридическо лице на бюджетна издръжка. 
Неговите регулативни и контролни функции могат да бъдат обобщени по 
следния начин: 
1. контролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на 
задълженията относно услуги на обществен транспорт; 
2. наблюдава спазването на изискванията относно лицензирането на 
превозвачите и юридическите лица, които осъществяват проверки за 
техническа и транспортна пригодност; 
3. събира такси за издаване на лицензи съобразно този акт, като размерът на 
таксите се определя от Министерския съвет след предложение от Министъра 
на транспорта и съобщенията; 
4. издава сертификати за компетентност на железопътния персонал; 
5. води регистър за подвижните състави , притежавани от лицензирани 
превозвачи и събира статистическа информация за дейността на превозвачите; 
6. изработва актове, регулиращи отношенията в областта на железопътния 
транспорт и ги предлага на Министъра на транспорта и съобщенията( влязъл в 
сила от 28.11.2000 г.); 
7. изпълнява и други функции, възложени му от закона или с акт на 
Министерския съвет. 
 
Подзаконовата нормативна рамка е процес на изработване и ще бъде приета 
до есента на 2001 г: 
1. Наредба за условията за използване и получаване на достъп до 
железопътната инфраструктура; 
2. Наредба за условията и реда за лицензиране на железопътни оператори за 
дейностите според член 45 ал. 1 и за изискванията за издаване на сертификати 
за безопасност; 
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3. Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията по услуги на 
обществен транспорт от железниците; 
4. Наредба за железопътния превоз на пътници и стоки; 
5. Наредба за железопътно транспортиране на товари и пощенски пратки; 
6. Наредба за превоза на опасни стоки чрез железниците и за назначаване и 
квалификация на съветниците по сигурността; 
7. Наредба за превоза на специални товари, неопаковани товари или товари, 
изискващи специални опаковки; 
8. Инструкция за проверка на персонала, отговорен за безопасността на 
превоза; 
9. Наредба за изискванията към персонала, отговорен за железопътното 
транспортиране на пътници и стоки и за условията и реда за предсменни  
медицински изследвания на персонала; 
10. Наредба за работното време на ръководния и изпълнителния персонал, 
ангажиран с участие в транспортирането на товари и пътници; 
11. Наредба за количеството на международни и местни пътници пътнически и 
товарни влакове; 
12. Наредба за изискванията за техническа експлоатация на железопътната 
инфраструктура; 
13. Решение на Министерския съвет за категоризация на железопътните линии, 
включени в железопътната инфраструктура, за затваряне на съответни линии и 
части от нея; 
14. Наредба за правилата за безопасност и техническо функциониране на 
железопътната инфраструктура; 
15. Наредба за проектиране и развитие на железопътните линии, гари, друго 
имущество и оборудване на железопътната инфраструктура; 
16. Наредба за уреждане на движението на влаковете, маневрената работа и 
другите дейности по член 115 от Закона за железопътния транспорт; 
17. Наредба за структурата и функционирането на държавната Железопътна 
инфраструктурна компания; 
18. Наредба за структурата, функциите и дейностите на Изпълнителна Агенция 
“Железопътна администрация”; 
19. Наредба за комбинирания транспорт. 
 
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ЖП ЛИНИИ 
 
Разпоредбите на Директива 96/48 на Съвета относно интероперабилността на 
Транс-европейската високоскоростна железопътна система не могат да бъдат 
директно прилагани в България поради липсата на съвместима 
високоскоростна железопътна мрежа в страната. Въпреки това въвежданите в 
момента мерки за безопасност и системи за предпазване на влаковете, за 
радио във влаковете и др. 
са в синхрон с посочените в Директивата основни параметри, които трябва да 
бъдат използвани за постигане на интероперабилност. Министерството на 
транспорта и съобщенията и компетентните жп власти следят напредъка по 
Техническите спецификации за интероперабилност и ги вземат в предвид при 
планирането и  въвеждането на железопътни проекти по главните маршрути, 
които ще фигурират в една бъдеща високоскоростна транс-европейска 
железопътна мрежа. Например товароподемността, междурелсието, осовото 
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натоварване и основните параметри на железопътните линии в етап на 
изграждане или реконструкция отговарят на изискванията на ЕО. 
 
КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ 
 
Комбинираният транспорт е определен в Закона за железопътния транспорт 
като превоз на стоки, където поне два транспортни режима са използвани в 
транспортната верига “от врата до врата”, както следва: 
1. когато едно товарно превозно средство, ремарке или полуремарке, с или 
без локомотив, отстраним вагон или 20 или повече футови контейнери 
осигурява автомобилното транспортиране в началната или финална част на 
пътуването, докато останалата част на пътуването се осъществява чрез 
железопътен, морски или речен транспорт на разстояние от над 100 км по 
права линия.; 
2. между точките на натоварване на товара и най-близката удобна товарна 
железопътна гара за първата част, и между най-близката удобна товарна 
железопътна гара за разтоварване на товара и точката на разтоварване в 
последната част; 
3. в радиус от до 150 км в права линия от вътрешната река, или морското 
пристанище на натоварване или разтоварване. 
 
Законът предвижда Министерският Съвет да вземе мерки  за стимулиране на 
комбинирания транспорт. 
 
Министърът на Транспорта и Съобщенията ще постави изискванията за 
комбинирания транспорт на товари  в едно постановление, което ще въведе 
специфичните изисквания за транспортния документ при изпълнение на  
комбиниран превоз. Сега постановлението се изготвя и ще бъде прието през 
есента на 2001 г. Посочените долу актове на ЕС са отразени в закона и в 
постановлението, чието приемане се очаква: 
- Директива 92/106; 
- Европейско Споразумение относно най-важните международни линии за 
комбиниран транспорт; 
- Протокол за комбиниран транспорт по вътрешни речни пътища към 
Европейското Споразумение относно най-важните международни линии за 
комбиниран транспорт; 
- Директива 96/63 
 
Както бе казано по-горе, Република България е подписала три двустранни 
междуправителствени Споразумения за комбиниран транспорт на стоки с 
Република Армения, Република Словакия и Република Хърватско.Предстои 
подписването на подобни Споразумения и с Република Словения, Ливан (март 
2001 г. ) и Република Унгария ( април 2001 г. ). 
 
                                                   
 
  ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 
 
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ 
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Действително положение 
 
Според закона за българските държавни железници (БДЖ), държавата 
компенсира Национална Компания БДЖ  за всички загуби, които са възникнали 
в резултат на социални цени на превоза или ангажименти за осигуряване на 
задължителни публични услуги, за които компанията се е ангажирала. За тази 
цел е подписан План-договор между държавата и НК БДЖ. План-договорът е 
сключен между държавата, представлявана от Министъра на финансите и 
министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НК БДЖ от друга 
страна, представлявана от Генералния директор. 
 
За последните години размерът на държавните помощи за железопътния 
превоз на пътници според План-договора е както е посочено долу: 
 
Година Лева 

(хиляди) 
% 
(държавна помощ/доход от дейността на НК БДЖ) 

1997 28 500 8,23 
1998 19 920 4,39 
1999 50 246 10,50 
2000 60 827 12,38 
2001 60 000 Бизнес план 11,29 
   
 
 
Ангажименти за осигуряване на услуги на обществен транспорт според 
новия Закон за железопътния транспорт (ще влезе в сила от 1 януари 2002 
г.) 
 
Ангажиментите за осигуряване на услуги на обществен транспорт са ясно 
определени в Закона за железопътния транспорт.(СГ № 97/2000, който влиза в 
сила от 1 януари 2002 г.). Изпълняването на задълженията за услуги на 
обществен транспорт е доказателство, че операторът не е воден единствено от 
интереса си за печалба. Тези ангажименти включват следните елементи: 
- ангажимент да осигуряват своите дейности (напр. да спазват определен 
маршрут); 
- ангажимент да осигуряват транспортиране; 
- ангажимент по цените. 
 
Размерът на фондовете за компенсиране на намалените приходи вследствие 
на безплатни билети или билети с намаление за студенти, възрастни хора, 
военни ветерани и други хора е посочен в Закона за държавния бюджет. 
 
Ангажименти за осигуряване на услуги на обществен транспорт ще бъде поет 
(след решение на Министерския съвет) посредством договор между Министъра 
на транспорта и съобщенията и Министъра на финансите от една страна, и 
съответния превозвач от друга страна. Договорът ще установи видовете на 
услугите и редът на съобщаване за тях, редовността, качеството и 
количеството на транспортните услуги, цените, специалните намаления и 
свързаните с тях компенсационни механизми. 
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ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ 
 
В съответствие със Закона за автомобилните превози в държавния бюджет са 
включени разходи за: 
- субсидиране на транспорта на пътници по редовните непечеливши 
автобусни линии в градския транспорт и транспорта в планините и други 
региони, предложени от Министъра на транспорта и съобщенията. 
- Възстановяване на намалените доходи в резултат на прилагането на 
взетите в предвид намалени цени на билетите за специални категории пътници 
според съответната нормативна уредба. 
 
Специализираният и случайният автобусен транспорт нито се субсидират, нито 
разходите им се възстановяват, същото важи и за транспорта с такси. 
 
Размерът на субсидията се определя ежегодно с приемането на Държавния 
бюджет. 
 
СУБСИДИИ 
 
Субсидии за градски и междуградски транспорт на пътници  в слабо населени, 
планински и гранични райони са разпределени за общините от  министъра на 
транспорта и съобщенията, координирано с Министъра на финансите и 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
 
Министърът на финансите определя сроковете и условията за разрешаване на 
субсидия след предложение от Министъра на транспорта и съобщенията. 
 
Движейки се по този ред, субсидиите се отпускат и разпределят към сметките 
на общините.Кметовете на общините сключват договор с транспортните 
дружества, като тези договори включват изискванията за предоставяне на 
субсидии. В общините, в които транспортните услуги се осъществяват от 
повече от един оператор, субсидията е осигурена на базата на приет 
механизъм от Министерския съвет, който включва критерия и показателите за 
разпределянето на субсидията, осигурявайки по този начин равенство между 
операторите. 
 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ/ЗАГУБИ 
 
Количеството на разходите за възстановяване на загубите от безплатните 
пътнически билети и пътническите билети с намаление за страната се 
определя ежегодно с постановление на Министерския съвет относно 
изпълнението на държавния бюджет за съответната година. 
 
Министърът на финансите, съгласувано с Министъра на транспорта и 
съобщенията и с Министъра на  вътрешните работи определят сроковете и 
реда за компенсация на намаления доход на операторите, заради прилагането 
на пътнически цени с намаление, предвидени в нормативните актове за 
специалните категории пътници. 
За последните три години размерът на тези фондове е както следва: 
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фондове 1999 2000 2001 
1. Субсидии - 
общо(BGL) 

12 900 000 14 217 886 15 200 000 

 2. Възстановяване на 
разходи/загуби(BGL) 

 
10 035 810 
 

 
27 009 827 

 
28 000 000 

 
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 
 
При присъединяването си България ще прилага европейското 
законодателство в областта на въздушния транспорт 
       
Договорените преходни мерки по някои актове на Общността обхващат 
периода от сключване на Споразумението ЕСАА до края на 2005г. Тези 
договорености са част от Споразумението и ще бъдат ратифицирани заедно с 
него. Онези актове, които не са споменати в Протокола за преходните мерки се 
прилагат напълно веднага след ратификацията. При целите, които си поставя 
България за присъединяване към ЕС около 2006 или 2007г., това означава, че 
поетите ангажименти по Споразумението ще бъдат изпълнявани към датата на 
присъединяване. 
 
Транспониране на европейско законодателство 
 
Относно принципите на конкуренцията, разпоредбите на вътрешното 
законодателство са в съответствие с тези на ЕС. 
 
Директива 91/670 (взаимно признаване на лицензите на персонала  за 
изпълнение на функиции в гражданската авиация)  -в момента се прилагат 
правилата на ИКАО за взаимно признаване на лицензи. Ще бъде разработена 
наредба, с която ще се въведат изискванията на тази директива. 
 
Регламент 2299/89 (кодекс на поведение на компютърните резервационни 
системи CRSs) –няма хармонизирана наредба. Тъй като това е регламент ще 
бъде въведен в националното законодателство и прилаган от момента на 
ратифициране на Споразумението ЕСАА. Използваната в България 
компютърна резервационна система AMADEUS е една от преобладаващите в 
Европа и отговаря в момента на изискванията на кодекса на поведение. 
 
Регламент 295/91(компенсиране на пътниците при отказан достъп на борда) – 
считаме, че разпоредбите на ЗГВ са дори по-строги от изискванията на 
регламента и обхващат всички случаи, когато пътник не бъде превозен не по 
своя вина;това включва и отказан достъп на борда при валиден билет и 
потвърдена резервация.Разпоредбите на ЗГВ се прилагат  и при закъснение до 
120 мин, както и когато закъснението е довело до пропускане на първата 
връзка, за която пътникът има валиден билет и потвърдена резервация. 
Регламентът ще бъде въведен в националното законодателство и прилаган от 
момента на ратифициране на Споразумението ЕСАА. 
 
Регламент 2027/97 (отговорност на въздушните превозвачи) - няма 
хармонизирани разпоредби, тъй като е поет ангажимент да бъде въведен в 
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националното законодателство и прилаган от момента на ратифициране 
Споразумението ЕСАА. Нямаме опасения за трудности при прилагането му тъй 
като и в момента българските въздушни превозвачи, опериращи по европейски 
дестинации доброволно застраховат отговорността си при условията на 
регламента. 
 
Регламент 3922/91 (хармонизиране на техническите изисквания и 
административни процедури) – има договорени преходни мерки относно 
въвеждане на JARs. Независимо от това, тъй като членството на България в 
ЕСАА зависи от пълното прилагане на JARs, от м. май 2000г когато ГД “ГВА” 
стана член на JAA започна интензивна работа по въвеждането на JARs. Някои 
от влезлите вече в сила наредби и тези, които предстоят да бъдат въведени, 
имплементират цитираните изисквания. Например, JAR 145 бе въведен през 
1999г. в по-голямата си част с наредба, а през 2001г. предстои изменението й 
предвид настъпилите изменения и в самия JAR 145. Разработена е и наредба 
за лицензиране на авиационния персонал въз основа на JAR-FCL и JAR 66, 
която ще влезе в сила до края на 2001г. Предстои също и въвеждането на JAR 
VLA и JAR-OPS. Желанието на специалистите и през 2002г.да започне 
въвеждането  на следните изисквания:JAR 1, JAR 22, JAR 25, JAR AWO, JAR E, 
JAR P, JAR  APU, JAR TSO. Работата по въвеждането обаче се затруднява от 
формалните изисквания на закона за нормативните актове, които са извън 
компетентността на администрацията за гражданска авиация. 
 
Директиви 93/65 (оборудване за АТМ) и 97/15 (стандарти на Евроконтрол) – 
стандартите на Евроконтрол (OLDI; ADEP-X) са утвърдени като стандарти за 
управление на въздушния трафик в Република България и са заложени в 
одобрения план за развитие (contingency implementation plan & local contingency 
implementation plan), копие от който се намира в Евроконтрол. 
 
Директива 94/56 (разследване на авиационни произшествия) – въведена с 
наредба от 1999г. 
 
Директиви 92/14, 89/629 и 80/51 са имлементирани с наредба от 1999г. 
 
Регламент 2409/92 –няма хармонизирана наредба;тъй като това е регламент 
ще бъде прилаган от момента на ратифициране на Споразумението ЕСАА. 
 
Регламент 95/93 (разпределяне на слотове)- разпоредбите на регламента са 
частично отразени в наредба от 1999г..Не се предвиждат проблеми с 
разпределянето на слотове на българските летища, предвид обема на 
трафика. Изцяло ще се прилага от момента на ратификация на 
Споразумението ЕСАА. 
 
Решение 80/50 (процедури за консултации)- Изцяло ще се прилага от момента 
на ратификация на Споразумението ЕСАА. 
 
 
Директива 93/104 ( някои аспекти на организацията на работното време) 
Разпоредбите на Директивата бяха  въведени частично в Кодекса на 
труда. Пълното им въвеждане се осъществи чрез обсъждания в момента 
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от НС проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който най-
вероятно ще влезе в сила от 31 март 2001г.  
 
Директива 89/391 (въвеждане  на мерки за поощряване на подобрения по 
отношение безопасността и здравето на работниците на работното място)  - 
Всички изисквания на директивата за залегнали в Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, Кодекса на труда и Наредба 7 за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място и 
при използване на работното оборудване. 
 
Директива 90/314 (пакетни пътувания, пакетни почивки и пакетни екскурзии) -  
Директивата е въведена частично още през 1998г.  чрез Закона за туризма и 
Наредбата за лицензиране на туристическите дейности. В одобрения от МС 
проект за  изменение и допълнение на Закона за туризма  напълно са въведени 
изискванията на Директивата. 
 
Директива 93/13 (неравноправни условия в договорите с потребители) - 
Директивата е въведена в българското законодателство през 1999г. чрез 
Закона за защита на потребителите и правилата за търговия 
 
Директива 95/46 (защита на лицата при обработка на личните данни и за 
свободното движение на такива данни) -  предстои приемането на Закона за 
защита на личните данни, проекта на който е предложен на публично 
обсъждане, с което директивата ще бъде изцяло имплементирана. 
 
Директива 92/59 (обща безопасност на продуктите) - Директивата е въведена 
през 1999г. чрез Закона за защита на потребителите и правилата за търговия и 
Наредбата за изтегляне от пазара и унищожаване на опасни стоки. 
 
 
Регламенти 2407/92 и 2408/92 - има договорени преходни мерки. 
Разработен е проект на наредба за лицензиране на въздушните 
превозвачи, в която са залегнали изискванията на регламент 2407/92 и в 
частност тези на член 4 за собственост и контрол 
 
Директива 96/67 за достъпа до пазара за наземно обслужване на летищата в 
Общността е транспонирана в Наредба 20 свързан с Закона за гражданското 
въздухоплаване. 
Наредба № 20 предвижда следното: 
 
По отношение на наземното самообслужване 
На летища, чиито годишен трафик е не по-малко от 1 милион кацания и 
излитания на пътници или 25 000 тона товар, трябва да се осигури достъп на не 
по-малко от 2 ползватели до дейности по обслужване на 1) багаж; 2) товарна 
рампа; 3) гориво; 4) товари и поща. В случай на ограничения, свързани с 
капацитета на летището или с пътническия терминал, броя на ползвателите 
може да бъде сведен до един. 
Относно видовете услуги, които не са споменати по-горе, на въздушните 
оператори се дава право на самообслужване при условие, че изпълняват най-
малко 25 полета на седмица. 
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Министърът на транспорта и съобщенията, по негово усмотрение, може да 
предоставя права на самообслужване, независимо от условията по-горе. 
 
По отношение на наземното самообслужване за трети страни 
На летища, чиито годишен трафик е над 2 милиона кацания и излитания на 
пътници или 50 000 тона товар, трябва да се осигури достъп на не по-малко от 
2 доставчици на летищни услуги до дейности по обслужване на 1) багаж; 2) 
товарна рампа; 3) гориво; 4) товари и поща.  Горната разпоредба може да се 
прилага независимо от обема на трафика по усмотрение на министърът на 
транспорта и съобщенията. 
Относно видовете услуги, които не са  споменати по-горе, достъпът е свободен, 
при условие, че няма специфични ограничения свързани с наличното 
пространство или капацитет. В случай на ограничения, свързани с капацитета 
на летището или с пътническия терминал, броя на ползвателите може да бъде 
сведен до два за всяка дейност. 
 
До този момент са издадени 83 лиценза на оператори за извършване на 
определени летищни дейности по наземно обслужване на международните 
летища на РБългария. (за сравнение до края на месец май 2000 г са 
лицензирани 21 оператори за наземно обслужване). 
На Летище София, чийто трафик е около 1 милион кацания и излитания на 
пътници, се работи по всичките 11 дейности/лиценза, така както са предвидени 
в Приложението на Дир. 96/67 и Наредба № 20. Работят общо 9 лицензирани 
наземни оператори за извършване на различни видове дейности. 
Например дейностите по (1)• наземно администриране и контрол, (2) 
обслужване на пътниците, (3) обслужване на багажа, (7) обслужване с гориво, 
(9) обслужване на полетите и администриране на екипажите и (10) наземен 
транспорт се изпълняват от два оператора, единият от които е самото летище. 
Дейностите по (4) обслужване на товари и поща и (8) поддръжка на самолети 
се изпълняват от четири наземни оператора плюс самото летище. 
Освен летището дейностите по (5) рампа обслужване и (6) обслужване на 
самолети се изпълняват от 3 оператора. 
(11) Кетъринг услуги изпълняват 3 наземни оператора. 
 
Забележка: Досега не са прилагани мерки за ограничаване на броя на 
наземните оператори, поради недостатъчен технически капацитет. 
 
 
Обединени авиационни власти  ( JAA ) 
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” членува в 
JAA 
(кандидат –член  съгласно вътрешната категоризация на JAA) то м. май 2000г. 
Важно значение се отделя на усъвършенстването на квалификацията на 
административния персонал, особено на инспекторите, редовно посещават 
курсове, организирани от JAA.  
През  2001 г. е планирано посещение на JAA. 
 
Европейско законодателство 1999 г. 
                                                           
• Номерът е в съответствие на възприетата за всеки тип дейност номерация в Приложение към Регламент 
96/67 и Наредба № 20 
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Не са необходими преходни/ временни мерки по отношение на : 
- Регламент № 323/1999 изменящ Регламент 2299/89 за правилата за 
кмпютърните резервационни системи (КРС); 
- Регламент №925/1999 за “самолети с шумозаглушители” (“hush kits”) 
- Регламент № 1069/1999 приспособявайки  към научния и технически прогрес  
Регламент 3922/91;  
-     Директива 1999/28/ЕС изменяща директива 92/14 за ограничаване на 
самолетите отнасящи си до Част ІІ, глава 2, Том 1 от Приложение 16 на 
Чикагската конвенция.   
 
 
МОРСКИ ТРАНСПОРТ 
 
1. ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА 
 
1.1. Свободно движение на хора  (Чл. 48 от Договора ) 
Българската Морска Администрация в сътрудничество с правната 
дирекция на Министерството на транспорта и съобщенията предприеха 
съответните действия за изменение на законодателството в тази сфера. 
Освен това от датата на приемането България ще подпише Договорът и 
така всички негови условия ще станат задължителни и ще имат 
предимство пред националното законодателство. 
 
1.2. Условия за регистрация на кораби (Трансфер на кораби между регистрите в 
Общността) 
 
Наредба №1 за вписването на кораби в Регистъра на корабите в 
българските пристанища на министъра на транспорта и съобщенията е 
българският правен документ,който определя процедурите който се 
прилагат при регистрацията на корабите. Българската страна счита, че 
Наредбата е в съответствие с европейското законодателство, и не 
съдържа дискриминационни клаузи. 
 
1.3. Държавна помощ в морския транспорт 
В настоящия момент не се предоставя държавна помощ в областта на 
морския транспорт в България. 
 
В бъдеще българското законодателство ще бъде напълно в съответствие 
с Насоките на Общността за държавната помощ в морския транспорт ( 
97/С/205/5). След като бъдат изготвени проектите ще бъдат предоставени 
на Комисията за коментар и мнение.   
 
2. МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ 
Българската Морска Администрация е изготвила документ, предоставящ 
информация за новото развитие и предприетите мерки за повишаване 
нивото на морската безопасност. 
 
Българската Морска Администрация не е дала оторизация на Българския 
корабен регистър, да действа от нейно име според изискванията на закона 
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за издаване на сертификати. Администрацията не е оторизирала никое 
Класификационно общество да действа и издава сертификати от нейно 
име. Всяка оторизация за в бъдеще ще бъде направена  в съответствие с  
Директива 95/57/ ЕС. 
 
Българската страна би искала да заяви още веднъж, че не предвижда 
транзитен период за въвеждането на Директива 94/57/ЕС, относно общите 
правила и стандарти за преглед на корабите и сървейорските организации 
и за съответните действия на морските администрации. Във всеки случай 
в пред-присъединителния период възнамерява да предприеме действия  
за признаване на Българско класификационно общество (БКР). БКР ще 
предостави чрез Българска Морска Администрация  пакет документи в 
съответствие с изискванията на Директивата. БМА ще потърси помощ и 
насоки от компетентните служби на Европейската комисия.  
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