
 
 

Допълнителна информация към 
преговорната позиция по 

Глава 9 “Транспортна политика” 
(CONF-BG 55/00 и 17/01) 

 
 

България желае да се позове на своята преговорна позиция по Глава 9 
“Транспортна политика” (CONF-BG 55/00 и 17/01) и на Общата позиция на 
Европейския Съюз по Глава 9 “Транспортна политика” (CONF-BG 31/01), и да 
предостави допълнителна информация по някои въпроси, повдигнати в документ 
CONF-BG 31/01. 

 
 

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ 
 
 
Република България потвърждава, че приема да спазва международните 
транспортни споразумения и конвенции на ЕС. 
 
България е съгласна, съвместно с ЕС, да очертае транс-европейската транспортна 
мрежа на своя територия и съответно да определи проектите от общ интерес, 
които да бъдат подкрепени от Общността след присъединяването. 
 
България участва в технически консултации с ЕК с цел подготовка на 
необходимите технически изменения на Решение 1692/96/ЕС. 
 
България изцяло отговаря на основните хоризонтални цели и приоритети на 
Решение 1692/96/ЕС. В съответствие с Решението, България е поела следните 
ангажименти: 
-  В рамките на Проекта ТИНА бе очертано бъдещото разширение на транс-
европейска транспортна мрежа на територията на България. 
- Националната транспортна стратегия, одобрена от българското 
правителство и Европейската комисия, определи приоритетите за развитие на 
националната транспортна инфраструктура. Стратегията се актуализира редовно. 
- Програмата за развитие на транспортната инфраструктура, разработена от 
Министерството на транспорта и съобщенията, определя проектите, за развитие 
на националната транспортна система. Най-голям приоритет се отдава на 
проектите, допринасящи за развитието на транс-европейската транспортна мрежа. 
Значими регионални инфраструктурни проекти, по които вече се работи, са Дунав 
мост ІІ, летище София, железопътната линията Пловдив – Свиленград до 
границите с Турция и Гърция, железопътната отсечка Дупница – Кулата до 
границата с Гърция и пристанище Лом. 
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- България заделя не по-малко от 1,5 % от БВП за развитието на транс-
европейската транспортна мрежа на своя територия. 
 
България ще въведе изискванията на Директива 96/48/ЕС за техническата 
съвместимост на транс-европейската високоскоростна железопътна система 
посредством изготвянето на Наредба към Закона за железопътния транспорт през 
2003 г. 
Целта на тази Наредба е да се установят задължителни условия за постигането на 
техническа съвместимост между българската железопътна система и транс-
европейската високоскоростна железопътна система. 
Тези условия ще се отнасят за проекти за изграждане, модернизация и 
експлоатация на инфраструктурата и подвижния състав, което ще допринесе за 
функционирането на железопътна системата. 
Тази Наредба има за цел, също така, създаването на условия, осигуряващи 
капацитет на транс-европейската високоскоростна мрежа, който да позволи 
безопасно и непрекъснато движение на високоскоростните влакове съгласно 
определените нива. 
 
Съгласно Наредбата следва да се създаде “нотифициращ орган”, в съответствие с 
изискванията на Директивата. Правомощията на “нотифициращ орган”, отговорен 
за оценяване на съответствието и пригодността на съоръженията, съгласно 
изискванията на Директива 96/48/ЕС ще бъдат делегирани на Завода за 
автоматика и телемеханика, София и  на Научно - изследователския и 
технологичен институт по железопътен транспорт, София.  
 
Към настоящия момент двете организации отговарят на изискването за техническа 
компетентност (оборудване и квалификация на персонала) и възможност да 
провеждат процедури по оценяване на съответствието. Двете организации са 
държавна собственост, но действат като независими търговски дружества. 
Съгласно новоприетият Закон за приватизацията тези дружества са в 
приватизационна процедура 
 
Приложение на Директива 2236/95 на ЕС за финансиране на проекти от Транс-
европейската мрежа 
 
Финансирането на проекти от Транс-европейската мрежа се реализира в 
съответствие с изискванията на ЕС за хармонизация във етапа преди 
присъединяване. 
 
На базата на стратегията и програмата, споменати по-горе, процесът продължава 
като се изготвя финансова схема за всеки проект, основана на възможните 
източници за финансиране – заеми, ЕС безвъзмездни помощи, средства от 
националния бюджет, средства от концесии. Изграждането на транспортна 
инфраструктура, собственост на държавата, обикновено се финансира със заеми и 
безвъзмездни помощи и българско съфинансиране. Рехабилитация и изграждане 
на субструктурата може да се финансира и със средства от концесии. Тези 
въпроси се уреждат по Закона за Концесиите (в сила от 1 януари 2002). 
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Съветът за регионално развитие към Министерски съвет одобрява инвестиционни 
програми по предложените схеми съгласно Решение 208 на Министерски съвет от 
ноември 1999 г. 
 
В последствие, държавно гарантирани заеми от международни финансови 
институции могат да се уреждат в съответствие с Постановление 482 от 17 
декември 1997 за реда на поемане на задължения от държавата по кредитни и 
гаранционни споразумения с външни кредитори. Уреждането е задължение на 
Министерство на финансите. 
 
Заявления за безвъзмездна помощ от фондове на ЕС и програми се подават по 
определените за това процедури. 
Българското участие във финансирането и съ-финансирането се определя, всяка 
година, от Министерството на финансите по Закона за държавния бюджет. 
За проекти от стратегическо значение е необходимо одобрението на Националния 
върховен експертен съвет. Министърът на регионалното развитие, в случай че е 
необходимо, свиква Съвета съгласно чл.141 от Закона за Устройство на 
територията. 
Обръща се специално внимание на това дали проектът отговаря на изискванията 
на Закона за околната среда (Министерство на околната среда и водите и 
регионалните инспекции). 
Изпълнението на всеки проект се съпътства от координационни процедури 
съгласно изискванията на националното и европейското законодателство, в което 
участват следните институции:    
- Министерски съвет 
- Министерство на външните работи (в случите на външно финансиране) 
- Министерство на вътрешните работи  
- Министерство на финансите 
- Министерство на транспорта и съобщенията 
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
- Министерство на околната среда и водите  
- Министерство на земеделието и горите 
- Министерство на отбраната  
- Министерство на здравеопазването.  
Мониторингът върху проектите се упражнява в съответствие с определени 
физически и финансови показатели (индикатори). 
Процесът на изпълнение на даден проект се ръководи от Управителен комитет, 
учреден от министъра на транспорта и съобщенията. 
Съществуват и някои вторични нормативни документи към Закона за Устройство 
на територията, които уреждат изпълнението на надзор и контрол върху 
правилното приложение, като например: 
- Наредба No 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционни проекти; 
- Наредба No 5 от 21.05.2001 за правила и норми за устройство на 
територията; 
- Наредба No 9 от 22.05.2001 за лицензиране на лицата, изпълняващи 
строителен надзор. 
Финансов контрол се упражнява чрез: 
- Структури на международните финансови институции и ЕС в 
съответствие с техните процедури за финансов контрол и одит.  



 

 4

- Сметната палата, състояща се от независими експерти, назначени от 
Народното събрание и действащи по Закона за Сметната палата. 
- Агенция за държавен вътрешенфинансов контрол, подчинена на 
министъра на финансите, действаща по Закона за Държавен вътрешен финансов 
контрол. 
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СУХОЗЕМЕН ТРАНСПОРТ 
 
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 
Фискална хармонизация 
 
Планове, графици и друга информация относно: 
Освобождаване от заплащане на входна/транзитна такса за всички 
автомобили, регистрирани в ЕС 
 
В момента от заплащане на входна/транзитна такса са освободени всички 
автомобили, регистрирани в ЕС, с изключение на: 
• товарни автомобили и автобуси от Ирландия;   
• автобуси от Люксембург. 
 
България ще предприеме съответните действия за освобождаване от заплащане 
на входна/транзитна такса за автомобили от Ирландия и Люксембург и ще 
информира Конференцията за постигнатия напредък най-късно до края на март 
2002 г. 
 
Българската страна декларира, че с въвеждането на винетната система и 
изменението на Тарифа 14 ще се предприеме освобождаване от заплащане на 
входни/транзитни такси за всички регистрирани в ЕС автомобили, включително и 
новоприетите страни-членки на ЕС. 
 
Изменение на структурата на “системата за облагане на автомобилите” и 
постепенно достигане на минималните данъчни нива на ЕС 
 
България потвърждава, че прилаганата система за облагане с такси за ползване 
на пътната инфраструктура към момента на присъединяване ще бъде в 
съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕС за заплащането на такси от 
товарните автомобили за ползване на пътната инфраструктура.  
 
Във връзка с необходимостта от адаптирането на съществуващата система от 
пътни данъци и такси с тази на ЕС (Директива 1999/62/ЕС) и въвеждането на 
винетната система за събиране на пътни такси от 01. 01. 2004 г. ще бъде изменена 
следната нормативната база съгласно посочения по-долу график: 
 
 
Нормативен акт: Срок: 
1. Закон за местните данъци и такси 31.12.2002 г.  
2. Закон за пътищата  30.06.2003 г. 
3. Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата 
на МРРБ  

30.06.2003 г. 

4. Инструкция № 2 за прилагане на раздел І от Тарифа № 
14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ 

30.06.2003 г. 

5. Наредба I-45 за регистрирането и отчета на моторните 
превозни средства и ремаркетата теглени от тях   

30.06.2003 г. 
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Етапи на фискална хармонизация:   
 
 

Година/етап
и 

Действия 

Първи етап  
2002-2003  

   1. Запознаване на обществеността с целите, ползите и необходимостта от 
въвеждане на “пътни такси за ползване по време”. 
  2. Подготовка за осигуряване на система за набиране на необходимата 
информация за въвеждане на пътни такси за ползване на инфраструктурата. 
  3. От 01. 01. 2003 г. стартира промяната на свидетелствата за регистрация. 
Капацитет за подмяна – 800 000 годишно.  Процесът на пререгистрацията ще 
приключи на 31. 12. 2006 г. Пререгистрацията на товарните автомобили и 
автобуси ще приключи на 31. 12. 2003 г.   
 4. Подготовка за въвеждане на система за водене на счетоводна отчетност 
на разходите за пътна инфраструктура в съответствие с регламент 1108/70. 
 5. Подготовка и преразглеждане на двустранните спогодби за автомобилни 
превози, сключени със страни-членки на ЕС на базата на реципрочност.  
 6. Подготовка за промяна на нормативната уредба, свързана с въвеждане на 
пътни такси за ползване по време. 
 7. Изготвяне и утвърждаване на модел за въвеждане на винетна система и 
административно осигуряване за практическото й прилагане.  
 8. Изготвяне и утвърждаване на нова структура на пътния данък съгласно 
изискванията на Директива 99/62.  

Втори етап  
2004-2005 

   1.  01. 01. 2004 г.-  въвеждане на винетна система за  събиране на пътни 
такси и поетапно изравняване на таксите събирани от автомобилите с 
българска регистрация и тези с регистрация в страните членки на ЕС. 
Прилагане на облекчения за превозните средства, отговарящи на 
класификации ЕВРО 2 и ЕВРО 3, с оглед включване на външните разходи 
като елемент от разходите на пътната такса 
2. От 01. 01. 2004 г. - таксите за превозвачи, регистрирани в страните членки 
на ЕС, събирани съгласно Тарифа №14 ще бъдат отменени. 
3. От 01. 01. 2004 г. - Промяна структурата на пътния данък чрез въвеждане 
на диференциран подход по отношение броя на осите и вида на окачване  и 
достигане на 50% от минималните нива съгласно Анекс 1 на Директивата.   
4. От 01. 01. 2004 г. - отмяна на еднопроцентовия данък върху ППС, 
регистрирани в България.   

Трети етап 
2006 – 2007   
 
 

1. До 01. 01. 2007г. – изравняване на нивата на пътните такси при ползване на 
пътната инфраструктура по време за българските ППС и за ППС, 
регистрирани в страните членки на ЕС.  
2. До 01. 01. 2007г. – достигане на минималните нива на данъка за 
регистрираните в България пътни превозни средства съгласно изискванията 
на Директива 1999/62.  
3. Оценка на резултатите от прилагането на системата от пътни данъци и 
такси.  

 
Данък превозни средства  
 
Съгласно новоприетия Закон за местните данъци и такси /ДВ 109/01, 18.12.2001г, в 
сила от 01.01.2002г./, Раздел V, чл.61а, с пътен данък (еквивалент на данък 
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превозни средства съгласно Директива 1999/62) се облагат следните превозни 
средства: 
1. леки автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа на Р.България 
2. автобуси, товарни автомобили, ремаркета, полу-ремаркета и трактори, 
регистрирани за движение по пътната мрежа на Р.България и т.н.  
Размерът на данъка се определя както следва: 
- за леки автомобили-10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло 
/фиксиран курс ЕВРО/ ЛВ. - 1 ЕВРО=1, 95 лева/ ; 
- за автобуси, товарни автомобили, ремаркета, полу-ремаркета и трактори-10 лв. 
на тон за всеки започнат тон от общото тегло. 
Данъкът се събира от общините и постъпва в общинския бюджет. Данъкът е един и 
същ за цялата територия на Р. България. 
 
В момента при изчисляване размера на данъка не са взети предвид броя на осите 
и вида на окачването. След въвеждането на новия регистрационен талон, данъка 
ще се определя диференцирано, като се отчитат броя на осите и вида на 
системата за окачване. Действащият Закон за местните данъци и такси не 
предвижда диференциран подход  при определяне на пътния данък за съчленени 
превозни средства.   
Сравнението между настоящите минимални нива на пътния данък върху 
превозните средства с българска регистрация с минималните нива на Анекс 1 на 
Директива 1999/62 е посочено по-долу: 
 

Брой на осите и 
максимално 

допустима обща 
маса 

(t)  
Не по-

малко от 
По-

малко 
от 

Минимални 
нива на данъка 
в Директива 

99/62 
в ЕВРО 

Закон за 
местните 

данъци и такси 
2002г. 
в ЕВРО 

Минимални 
нива на данъка 
в Директива 

99/62 
в ЕВРО 

Закон за 
местните 
данъци 
 и такси 
2002г. 
в ЕВРО 

Две оси Задвижваща ос с въздушно 
окачване или признато за 
равностойно  

Задвижваща ос с въздушно 
окачване или признато за 
равностойно 

12 13 0 60-65 31 60-65 
13 14 31 65-70 86 65-70 
14 15 86 70-75 121 70-75 
15 18 121 75-90 274 75-90 
18  0 90 0 90 

Три оси     
15 17 31 75-85 54 75-85 
17 19 54 85-95 111 85-95 
19 21 111 95-105 144 95-105 
21 23 144 105-115 222 105-115 
23 25 222 115-125 345 115-125 
25 26 222 125-130 345 125-130 
26  0 130- 0 130- 

Четири оси     
23 25 144 115-125 146 115-125 
25 27 146 125-135 228 125-135 
27 29 228 135-145 362 135-145 
29 31 362 145-155 537 145-155 
31 32 362 155-160 537 155-160 
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Брой на осите и 
максимално 

допустима обща 
маса 

(t) 
 

Минимални 
нива на данъка 
в Директива 

99/62 
в ЕВРО 

Закон за 
местните 

данъци и такси 
2002г. 
в ЕВРО 

Минимални 
нива на данъка 
в Директива 

99/62 
в ЕВРО 

Закон за 
местните 
данъци и 
такси 
2002г. 
в ЕВРО 

Не по-
малко от 

По-
малко 
от 

Задвижваща ос с въздушно 
окачване или признато за 
равностойно 
 

Друг вид система за окачване 
на задвижващата ос 

2+1 оси     
12 14 0 60-70 0 60-70 
14 16 0 70-80 0 70-80 
16 18 0 80-90 14 80-90 
18 20 14 90-100 32 90-100 
20 22 32 100-110 75 100-110 
22 23 75 110-115 97 110-115 
23 25 97 115-125 175 115-125 
25 28 175 125-140 307 125-140 

2+2 оси     
23 25 30 115-125 70 115-125 
25 26 70 125-130 115 125-130 
26 28 115 130-140 169 130-140 
28 29 169 140-145 204 140-145 
29 31 204 145-155 335 145-155 
31 33 335 155-165 465 155-165 
33 36 465 165-180 706 165-180 
36 38 465 180-190 706 180-190 

2+3 оси     
36 38 370 180-190 515 180-190 
38 40 515 190-200 700 190-200 

3+2 оси     
36 38 327 180-190 454 180-190 
38 40 454 190-200 628 190-200 
40 44 628 200-220 929 200-220 

3+3 оси      
36 38 186 180-190 225 180-190 
38 40 225 190-200 336 190-200 
40 44 336 200-220 535 200-220 

 
За някои от превозните средства минималните нива вече съответстват на 
изискванията на Директива 1999/62. Минималните нива на данъка за останалите 
превозни средства ще се хармонизират  с изискванията на Директивата както 
следва: 2004-2005г. нивата ще бъдат достигнати 50%, 2006-100%. 
 
Постепенното покачване на данъка и облагането в зависимост от броя на осите и 
вида на окачването ще стане чрез промяна в Закона за местните данъци и такси. 
Тази промяна ще се осъществи в съответствие с датата на въвеждане на новия 
талон.  
 
 Пътни такси  
 
В момента българските превозвачи не заплащат такси за ползване на пътната 
инфраструктура, но са данъчно обременени с допълнителен данък върху 
превозните средства в размер на 1% от пазарната им стойност.  
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Съгласно Раздел IV, Чл. 52 от Закона за местните данъци и такси с данък върху 
превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани или 
подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България.
 Съгласно чл. 53.  данъкът се заплаща от собствениците на превозните 
средства. Чл. 54 от закона гласи: “Собствениците на превозни средства 
декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, 
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок 
от придобиването им”. Когато собствениците на превозни средства нямат 
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се 
подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното 
средство. Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно 
средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. 
Съгласно Чл. 55.  (1) от Закона за леки автомобили, автобуси, товарни автомобили 
и седлови влекачи данъчната основа е цената в ново състояние, коригирана с 
коефициент за овехтяване в зависимост от годината на производство. Данъкът е в 
размер 1 на сто върху данъчната основа. 
За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък: 
 1.  товарно ремарке - 5 лв.; 
 2. къмпинг ремарке - 10 лв. 
За ремарке или полу-ремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон 
товароносимост. За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв. 
  
Заплащането на пътни такси от чуждестранните превозвачи в Р. България 
понастоящем се извършва на базата на следните нормативни документи (вече 
предоставени на ЕК):  
- Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ; 
- Двустранни споразумения между Р. България и страните от ЕС и  
- Инструкция № 2 за прилагане на раздел І от Тарифа 14.  
 
В зависимост от конкретното двустранно споразумение се прилагат такси за 
изминато разстояние или такса на база на времето за ползване на 
инфраструктура.  
Тол такса се заплаща за преминаване на моста на р. Дунав при Русе-Гюргево, 
свързващ България и Румъния. Тя се начислява в съответствие с Тарифа 14 и се 
заплаща както от български, така и от чужди ползватели. Тя се прилага единствено 
за превозни средства, напускащи България. На влизащите се събира от 
съответните румънски служби.  
Заплащането на пътна такса от превозни средства с чуждестранна регистрация се 
извършва на граничния пункт при влизане в страната на базата на предварително 
деклариран маршрут от водача, въз основа на което служители на Управление 
“Пътни такси и разрешителни” към ИА “Пътища” начисляват съответната сума.  
 
Във връзка с необходимостта от адаптирането на съществуващата система от 
пътни данъци и такси с тази на ЕС (Директива 1999/62/ЕС) и въвеждането на 
винетната система за събиране на пътни такси от 01. 01. 2004 г. ще бъде изменена 
съответната нормативна база съгласно посочения по-горе график. Предвижда се 
фискалната хармонизация да се реализира на три етапа:  
1. 2002 г- 2003 г.  
2. 2004г.- 2005 г. 
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3. 2006г.-2007 г.  
В рамките на първия етап се ще проведе обществена кампания за запознаване на 
обществото с целите, ползите и необходимостта от въвеждане на “пътни такси за 
ползване по време”. Ще се извърши необходимата подготовка за осигуряване на 
система за набиране на необходимата информация за въвеждане на пътни такси 
за ползване на инфраструктурата.От 01. 01. 2003 г. ще стартира промяната на 
свидетелствата за регистрация. Пререгистрацията на товарните автомобили и 
автобуси ще приключи на 31. 12. 2003 г.   
Ще бъде извършена подготовка и преразглеждане на двустранните спогодби за 
автомобилни превози, сключени със страни-членки на ЕС на базата на 
реципрочност.  
Ще се изготви и утвърди модел за въвеждане на винетна система и 
административно осигуряване за практическото й прилагане, както и новата 
структура на пътния данък съгласно изискванията на Директива 99/62. 
През втория етап, от 01. 01. 2004 г. ще се въведе винетната система за  събиране 
на пътни такси, като поетапно се изравнят таксите събирани от автомобилите с 
българска регистрация и тези с регистрация в страните членки на ЕС. Предвижда 
се прилагане на облекчения за превозните средства, отговарящи на класификации 
ЕВРО 2 и ЕВРО 3, с оглед включване на външните разходи като елемент от 
разходите на пътната такса.  
Таксите за превозвачи, регистрирани в страните членки на ЕС, събирани съгласно 
Тарифа №14 ще бъдат отменени. 
Ще  бъде отменен еднопроцентовият данък върху ППС, регистрирани в България. 
 В рамките на третия етап от 01.01.2007 г. нивата на пътните такси  при 
ползване на пътната инфраструктура по време ще бъдат равни за пътни превозни 
средства, регистрирани в България и страните членки на ЕС и ще отговарят 
изцяло на изискванията на Директива 99/62. 
 
Социално законодателство  
 
България е страна по Европейската спогодба за работата на екипажите на 
превозните средства, извършващи международни автомобилни превози /AETR/ и 
прилага нейните разпоредби. Спогодбата е ратифицирана през 1995г. и е 
неразделна част от българското законодателство по отношение на 
международните автомобилни превозвачи. 
България напълно е въвела изискванията на Регламент 3820/85 за време за 
шофиране, време за почивка и минималната възраст на водачите в Закона за 
автомобилните превози. Тези разпоредби се отнасят както за международните, 
така и за превозвачите, извършващи  вътрешни автомобилни превози. Контролът 
по изпълнението на тези разпоредби се извършва от Главна дирекция /ГД/ 
“Автомобилна администрация” (от специализирания контролен орган – “Държавна 
автомобилна инспекция”).  
 
С приетия през м. януари 2002 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за 
автомобилните превози са въведени разпоредбите на Директива 88/599/ЕИО за 
минималните цялостни проверки и минималните проценти на проверки на пътя и в 
предприятията. Съгласно новоприетия Закон за изменение и допълнение на 
Закона за автомобилните превози се предвижда през м.март 2002 г. 
изменение на структурата и дейността на съществуващата ГД “Автомобилна 
администрация” и нейното трансформиране в Изпълнителна агенция /ИА/ 
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“Автомобилна администрация”. Според Закона за изменение и допълнение на 
Закона за автомобилните превози проверките ще продължават да се извършват от 
ИА”Автомобилна администрация” /ДАИ и 27 РОДАИ, с персонал от 260 човека; 
настоящата организационна структура на ГД “АА” е дадена в Приложение №1/. С 
новия Устройствен правилник на администрацията щатът й ще бъде увеличен с 
180 човека, част от които също ще бъдат ангажирани с осъществяване на 
проверки в предприятията. 
Съгласно Закона на ДАИ се възлагат допълнителни функции, свързани с 
увеличения обем на контрол за спазване времето за управление на автомобила, 
прекъсване на управлението и време за почивка на водача. Тези проверки ще 
обхващат:  
- най-малко 1% от работното време на водачите 
- не по-малко 15% от общия брой проверени работни дни ще се осъществява на 
пътя и не по-малко от 25% в предприятията. 
Проверките ще се организират на различни места и по всяко време на 
денонощието. Елементите на проверката включват: 
- дневни периоди на шофиране 
- прекъсвания 
- дневни почивки 
- седмични почивки 
- правилното функциониране на записващото устройство 
- други задължения, произтичащи от закона. 
Елементите на проверките в предприятията, освен тези които се правят на пътя 
ще включват и: 
- седмични периоди на почивка и шофиране между тези периоди на почивка 
- спазването на разпоредбите, свързани с времето за управление за период от 
две седмици 
- компенсиране за намалените дневни и седмични периоди на почивка 
- използването на листовете за записване на / или организирането на работното 
време на водачите. 
 
Директива 92/6/ЕИО за монтиране на устройства за ограничаване на 
скоростта и Регламент 3821/85 /изменен с Регламент 2135/98/ за монтиране на 
записващи устройства (тахографи) 
 
България отправя молба за освобождаване от изискванията на Директива 
92/6/ЕИО за монтиране на устройства за ограничаване на скоростта и Регламент 
3821/85 /изменен с Регламент 2135/98/ за монтиране на записващи устройства 
(тахографи) на 17 341 моторни превозни средства. Тези моторни превозни 
средства са остарели и не са в състояние да развиват скорост над 90 км/ч за 
товарните автомобили и 100 км/ч за автобусите. Заявеният брой за освобождаване 
от изискванията на горепосочените нормативни актове на ЕС представляват 
приблизително 43 % от обшия брой моторни превозни средства /около 40 101/, 
притежавани от български превозвачи, лицензирани да извършват транспортни 
услуги (Виж таблица 1, 2, 3 по-долу).   Оборудването на тези моторни превозни 
средства е икономически неоправдано (закупуването и монтирането на това 
устройство възлиза приблизително на 1000 евро, остатъчната балансова стойност 
на повечето от тези автомобили възлиза на 0-500 евро) Българската страна 
декларира, че тези моторни превозни средства няма да напускат територията на 
страната. По настоящем това е регламентирано с разделеното лицензиране на 
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превозвачите – за извършване на вътрешни и международни превози (Наредба 3 
за международни автомобилни превози и Наредба 33 за обществен превоз на 
пътници и товари, извършвани на територията на Р. България). България е страна 
по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни превози /AETR/ и прилага нейните 
разпоредби, включително и тези за задължителна употреба на тахографи при 
извършването на международни превози. До края на м.април 2002 г. ще бъде 
издадена Наредба за задължителна употреба на тахографи за вътрешните и 
международни превозвачи.Строгите технически изисквания към всички 
автомобили съгласно Наредба 32 на министъра на транспорта за годишните 
технически прегледи ще доведе до постепенното отпадане от движение на тези 
остарели автомобили. Контролът на данните за движението на автомобилите и 
работата на екипажите за автомобилите, за които са направени постъпки да бъдат 
освободени от това задължение ще продължава да се осъществява чрез пътни 
листове. 
Образец на съдържанието на пътните листове се съдържа в Приложения №10- № 
14 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Р. България. По-конкретно пътният лист съдържа следните данни: маршрут, час на 
тръгване, час на пристигане, пробег- км.,   заверка, бележки на контролните органи: 
Превозвачът организира труда на водачите, като спазва нормативно установената 
максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и 
междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните превози; снабдява 
водачите с необходимите документи;осъществява ежедневен контрол върху 
своевременното отчитане на пътните листове от водачите.  
Контролът по използването на пътните листове се осъществява от Държавната 
автомобилна инспекция. За констатираните нарушения контролните органи 
съставят актове за установяване на административни нарушения. 
 
Съгласно Чл. 89, (1)  от Закона за автомобилните превози (Изм. - ДВ, бр. 11 от 
2002 г.) Министърът на транспорта и съобщенията и председателят на 
Държавната агенция по стандартизация и метрология определят с наредба 
изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на 
данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и 
функционалните и техническите изисквания към тях. 
 Съгласно Чл. 89, (2) от Закона за автомобилните превози с контролни уреди 
за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на 
екипажите (тахографи) от одобрен тип трябва да бъдат оборудвани: 
 1.  автобуси за международен превоз на пътници; 
 2.  автомобили за международен превоз на товари, които самостоятелно или 
в състав от пътни превозни средства (ППС) имат допустима максимална маса над 
3500 кг; 
 3.  автобуси за превоз на пътници на територията на Република България с 
повече от 17 места, вкл. мястото на водача, с дължина на извършвания превоз над 
50 км; 
 4.  автомобили за обществен превоз на товари на територията на Република 
България, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат 
допустима максимална маса над 3500 кг; 
 5.  автомобили, превозващи опасни товари. 
 
Таблица 1 
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 Брой моторни превозни средства 
 

 Общ брой Заявени за освобождаване 
За превоз на пътници 13 273 5 690 
За превоз на товари 26 828 11 651 
Общо: 40 101

  
17 341 

 
 ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ  

Таблица 2  
МАРКА Брой лицензирани  Максимална скорост 

МАЗ 636 85 
КАМАЗ 2720 80 
КРАЗ 382 62-70 
ТАТРА 483 70 
ШКОДА / ЛИАЗ / МАДАРА 6758 72-90 
РОМАН 207 85 
УРАЛ 8 65-85 
ЗИЛ 457 65-90 

Общо:                                        11 651 
Таблица 3 

АВТОБУСИ  
МАРКА Брой лицензирани  Максимална скорост 

ИКАРУС  1 287 63-100 
ЧАВДАР  4 390 90 
Общо:                                           5 690 
 
Превоз на опасни товари 
График за пълно хармонизиране на законодателството с това на ЕС по 
отношение превозите на опасни товари по шосе 
 
Някои от разпоредбите на Директива 96/35, Директива 95/50 и Директива 94/55 
вече са въведени в Закона за автомобилните превози. 
 
Приетият през януари 2002 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за 
автомобилните превози въвежда напълно разпоредбите на Директива 96/35, 
Директива 95/50 (изменена и допълнена с Директива 2001/26) и Директива 94/55 и 
измененията на ADR. По-долу са посочени конкретните членове от новоприетия 
Закон, третиращи въпросите за превоз на опасни товари по шосе:   
 
 Чл. 14.  (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) (1) Превоз на опасни товари на 
територията на Република България се извършва при спазване изискванията на 
Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и 
на наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на 
вътрешните работи и министъра на околната среда и водите. 
 (2) Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават 
познания, придобити чрез посещения в курсове за професионално обучение, и 
удостоверение за успешно положен изпит.  Удостоверението е със срок на 
валидност 5 години. 
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 (3) Валидността на удостоверението по ал. 2 може да се продължи за нов 
период от 5 години в случаите, когато преди датата на изтичане на валидността на 
удостоверението му водачът е завършил опреснителен курс и е положил успешно 
съответния изпит. 
 (4) Лицата по чл. 6, ал. 1 и по чл. 12, осъществяващи превози, включително 
товарене и разтоварване на опасни товари, са длъжни да ползват един или повече 
консултанти по сигурността при превоза на опасните товари. 
 (5) Консултантите по сигурността трябва да притежават познания, придобити 
чрез посещения в курсове за професионално обучение, и удостоверение, издадено 
след успешно положен изпит.  Удостоверението е със срок на валидност 5 години 
за съответния вид товари. 
 (6) Условията и редът за издаване на удостоверения за завършен курс за 
професионално обучение на водачите по ал. 2 и на консултантите по сигурността 
при превоза на опасни товари по ал. 5 се определят с наредбата по ал. 1. 
 Чл. 15.  Превозвачите, лицензирани по реда на този закон, организират 
дейността и труда на водачите в съответствие със закона и с разпоредбите на 
двустранните и многостранните договори, свързани с превозите на пътници и 
товари, по които Република България е страна, и създават условия за повишаване 
квалификацията им. 
 Чл. 16.  Министърът на транспорта и съобщенията с наредба определя 
превозните документи и образците им.  
 Чл. 103.  (Нов - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) (1) Който наруши изискванията за 
превоз на опасни товари, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а моторното 
превозно средство задължително се премества за сметка на собственика му от 
мястото, където е констатирано нарушението, до безопасно място. 
 (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 
лв. 
  
 16.  "Опасни товари" са вещества и изделия, чието транспортиране по 
пътищата е забранено или се разрешава само при определени обстоятелства 
съгласно Приложение А и Приложение Б към Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).  
 30.  (Нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) "Превоз на опасни товари" е превозът на 
опасни товари от едно място на друго и свързаните с превоза престои, 
включително времето за престой за товарене и разтоварване на опасните товари в 
превозни средства, цистерни или контейнери.  Превозът включва и времето за 
престой за претоварване или смяна на вида на превозното средство, при условие 
че транспортните документи бъдат предоставени за контрол и при престоя не се 
отварят пратките или цистерните.  
 32.  (Нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) "Консултант по сигурността при превоза на 
опасни товари" е всяко назначено от ръководителя на предприятието лице, чиято 
роля е да изпълнява задачите и функциите, определени в закона и подзаконовите 
актове, свързани с превоза на опасни товари, и което притежава удостоверение за 
преминат курс на обучение. 
 
 Чл. 91.  (1) Министърът на транспорта и съобщенията съвместно с 
министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по 
прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с 
моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с 
изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, 
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Министерството на отбраната и военизираните формирования в другите 
министерства и ведомства. 
 (2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация". 
Към изменения Закон за автомобилните превози до края на 2002 г. ще бъде приета 
Наредба за превоз на опасни товари по шосе. Наредбата ще въведе Директива 
96/35, Директива 95/50 (изменена и допълнена с Директива 2001/26), Директива 
94/55, Директива 2000/18 и измененията на ADR. Наредбата ще регламентира 
технологията на превоза на опасни товари по шосе и по-конкретно с нея ще се 
определят: 
− документите, които ще се изискват при превози на опасни товари по шосе 
− изискванията към товародателите и превозвачите 
− изискванията към съветниците по безопасност по отношение на тяхното 
професионално обучение 
− изискванията към екипажите превозващи опасни товари по отношение на 
тяхното професионално обучение 
− изискванията към учебните центрове обучаващи екипажите превозващи опасни 
товари и съветниците по безопасност 
− начина на провеждане на изпитите на водачите и съветниците по безопасност 
− елементите на проверките на пътя на превозни средства обозначени, че 
превозват опасни товари. 
 
График за цялостното изравняване със европейското законодателство по 
отношение на превоза на опасни товари по железница 
 
Директива 96/49, Директива 00/62, Директива 96/35 и Директива 00/18 бяха 
въведени чрез следните подзаконови нормативни актове, които влязоха в сила от 
януари 2002 г.: 
 
• Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари /ДВ № 107, 11. 12. 2001 
г./; 
 
• Наредба № 48 за железопътен превоз на специални товари, на товари без 
опаковка и на товари, изискващи специална опаковка /ДВ № 4, 11. 01. 2002 г./.  
 
График за цялостното изравняване със европейското законодателство по 
отношение на превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища 
 
На 13. 06. 2000 г. България е подписала Европейското споразумение относно 
международните превози на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) с 
условие за последваща ратификация.  След като ИК на ООН приключи работата 
по редактиране и преструктуриране на техническите приложения към 
споразумението AND до м. юли 2002 г, българските компетентни органи ще 
изпълнят процедурата по ратифициране му. Ще бъде изготвена наредба на 
министъра на транспорта и съобщенията за превозите на опасни товари в 
българския участък на р. Дунав, като по този начин ще се изпълнят изискванията 
на Директива 2000/18/ЕС относно минимални изисквания за консултанти по 
безопасността и Директива 97/34/ЕС изменяща Директива 93/75/ЕЕС относно 
минималните изисквания за кораби, превозващи опасни товари до и от 
пристанища на Общността. 
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ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 
 В процеса на разработване на Закона за железопътния транспорт (1999 г. – 
2000 г.) са взети предвид разпоредбите на проекта за ново acquis за железопътния 
сектор, прието през 2001 г.  
 
Законът за железопътния транспорт определя правната рамка за въвеждането 
на основните изисквания на европейското законодателство, като: 
 
• отделяне на превозните дейности от инфраструктурата; 
• взаимоотношенията между държавата и железопътните предприятия по 
отношение изпълнението на задълженията за извършване на обществени 
превозни услуги и изграждането, развитието и поддържането на железопътната 
инфраструктура; 
• разделяне на финансово-икономическото управление и счетоводство на 
инфраструктурата от оператора, както и на пътнически от товарни превози, което е 
условие за прекратяване на кръстосаното субсидиране на пътническите превози; 
• независимост на контрола и установяване на правила за безопасност от 
железопътния оператор. 
 
 
Преструктуриране на ж. п. транспорт 
 
През 2000 година бе приет Закона за железопътен транспорт от Народното 
събрание /обн.ДВ.бр.97/28.11.2000 г./, който влезе в сила от 01.01.2002 г. Съгласно 
Закона от началото на 2002 г. се осъществи институционалното разделяне на НК 
БДЖ със създаването на две нови предприятия – НК “Железопътна 
инфраструктура” и БДЖ ЕАД – железопътен превозвач. 
Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” беше създадена с Решение 
№ 167 на МС от 29. 06. 2001 г., ДВ 61, 2001 г. Агенцията отговаря за приложението 
на новоприетото законодателство, въвеждащо европейските изисквания в 
железопътния транспорт. Финансирането на Агенцията се осъществява от 
бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията. Структурата, функциите 
и дейността на Агенцията са дефинирани в нейния Устройствен правилник. 
Организационната структура на Агенцията е представена в Приложение 2. 
 
Според Закона за железопътния транспорт Изпълнителна агенция “Железопътна 
администрация” упражнява регулативни, контролни и други функции по 
приложението на Закона. Най-важните функции на Агенцията са: 
• приложение на лицензионните и сертификационни режими;  
• предложение за размера на инфраструктурните такси и 
• контрол върху разпределението на инфраструктурния капацитет. 
 
Правна рамка 
 
Законът за железопътния транспорт бе приет от Народното събрание през 2000 г., 
(обнародван в ДВ бр. 97 от 28 ноември 2000 г.) и влезе в сила от 1 януари 2002 г. 
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Приети са следните подзаконови нормативни актове по приложението на Закона за 
железопътния транспорт: 
• Наредба № 41 за условията на достъп и използване на железопътната 
инфраструктура /обн. ДВ, бр. 64 от 02. 07. 2001 г. /, въвеждаща Директива 91/440, 
Директива 01/12, Директива 01/14; превод на Наредбата на английски език е даден 
в приложение;  

• Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на 
пътници и/ или товари и за лицензиране на лицата, издаващи сертификат за 
безопасност / обн. ДВ, бр. 67 от 31. 07. 2001 г. /, въвеждаща  Директива 95/18, 
Директива 01/13, Директива 01/14, Постановление на МС № 265 от 21 ноември 
2001 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в 
системата на Министерството на транспорта и съобщенията /обн. ДВ, бр. 104 от 30 
ноември 2001 г./; превод на Наредба № 42 на английски език е даден в 
приложение;  

• Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Железопътна 
администрация” /обн. ДВ, бр. 61 от 10. 07. 2001 г./ неофициалният превод на 
Устройствения  правилник на английски език е даден в приложение; 
 
• Наредба № 43 за ж. п. превоз на пътници, багажи и колетни пратки, въвеждаща 
конвенцията КОТИФ; / обн. ДВ, бр. 86, 5. 10. 2001 г./, превод на Наредбата на 
английски език е даден в приложение;  
 
• Наредба № 44 за превоз на товари с железопътен транспорт, въвеждаща 
конвенцията КОТИФ; / обн. ДВ, бр.10, 10. 2001 г./,  превод на Наредбата на 
английски език е даден в приложение;  
 
• Наредба № 45 за правилата за номериране на международните и на 
вътрешните пътнически и товарни влакове / обн. ДВ, бр. 107, 11. 12. 2001 г./, 
индиректно въвеждаща Директива 01/16; Предвижда   се изменение на Закона с 
основните условия на тази директива.  
 
• Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари / обн. ДВ, бр. 107 от 11. 
12. 2001 г./, въвеждаща Директива 96/49, Директива 00/62, Директива 96/35 и 
Директива 00/18; превод на Наредбата на английски език е даден в приложение;  
 
• ПМС № 293 от 20. 12. 2001 г. за приемане на Наредба за категоризацията на 
железопътните линии в Република България, включени в железопътната 
инфраструктура, и закриването на отделни линии или участъци от линии /обн. ДВ, 
бр. 112, 29. 12. 2001 г./ 
 
• ПМС № 302 от 21. 12. 2001 г. за одобряване на Тарифа за инфраструктурните 
такси, събирани от НК “Железопътна инфраструктура” /обн. ДВ, бр. 1 от 04. 01. 
2002 г. /, въвеждаща Регламент 1108/70, Регламент 11/60 и Директива 01/14; 
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• ПМС № 311 от 28. 12. 2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за 
възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществените 
превозни услуги по железница / обн. ДВ, бр. 2 от 08. 01. 2002 г. /, въвеждаща 
Регламент 1191/69 и Регламент 1893/91;  
 
Следните подзаконови нормативни актове ще бъдат приети до края на юни 2002 г.: 
 
• Наредба за изискванията за комбинирани превози на товари, въвеждаща 
Директива 92/106 и Регламент 2196/98 
• Наредба за сигнализацията, централизацията и блокировката на 
съобщителната мрежа в железопътния транспорт, въвеждаща Директива 01/16         
• Наредба за правилата за безопасност и техническа експлоатация на 
железопътната инфраструктура, въвеждаща Директива 01/16 
• Наредба за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената 
работа и дейностите по чл. 115 от Закона за железопътния транспорт, въвеждаща 
Директива 01/16 
• Устройствен правилник на НК “Железопътна инфраструктура”, въвеждащ 
Директива 91/440 и Директива 01/12. 
 
В Приложение № 3 са дадени таблици на съответствието на българското 
законодателство с изискванията на европейското право в областта на 
железопътния транспорт. Приложението съдържа и пояснителни бележки относно 
Наредба 41 и Наредба 42. 
   
 В резултат на действията по преструктурирането до този момент се извърши 
следното: 
 
 1. Създаде се нова нормативна база за превозната дейност и регулация на 
транспортния пазар. Подготвени са всички поднормативни актове, свързани с 
влизането в сила на Закона за железопътния транспорт. 
2. Учреден е регулаторен орган Изпълнителна агенция “Железопътна 
администрация” за координация и управление на железопътния транспорт и 
контролни функции свързани с лицензии, сертификати и безопасност на 
движението (Постановление № 167 на МС), с които ще се постигне необходимия 
баланс и ще се създадат условия за лоялна конкуренция, както между 
превозвачите в железопътния транспорт, така и с превозвачите от автомобилния 
транспорт. 
 3. В съответствие със Закона за железопътния транспорт са създадени две 
нови структури – 1. еднолично акционерно дружество – БДЖ ЕАД, правоприемник 
на НК БДЖ за превозната дейност и 2. НК “Железопътна инфраструктура”, 
правоприемник за поддържане, ремонт и експлоатация на инфраструктурата.  
4. Прието е ПМС за преференциии при пътуванията по железопътния транспорт в 
страната на социално слаби групи от населението (учащи и възрастни граждани). 
Компенсациите са в размер на 50 %. 
 
5. Прието е ПМС за размера на инфраструктурните такси за резервация на 
капацитет и използване на железопътната инфраструктура, които осигуряват 
условия за запазване позициите на БДЖ ЕАД като основен превозвач при 
пътническите превози.  
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 Основните действия, които ще бъдат извършени през 2002 г.: 
• оптимизиране на персонала в двете дружества; 
• програма за оптимизиране на инфраструктурата; 
• въвеждане на нова управленска технология и производствена структура 
в двете дружества; 
• по-нататъшна хармонизация  на българското законодателство с 
новоприетите от Европейския съюз директиви и регламенти в областта на 
железопътния транспорт; 
• укрепване на административния капацитет на ИА ЖА  
• разработване на програма за реализация на държавната политика за 
работа и развитие на железопътния транспорт до 2010 г. 
 
Чл. 37 от действащия Закона за железопътния транспорт гласи, че лицензия за 
извършване на железопътни превози на пътници и товари се издава от министъра 
на транспорта и съобщенията. Съгласно чл.4, ал. 4 от Наредба № 42 за 
лицензирането, лицензията може да се издаде за:  
1. превоз на пътници и/или превоз на товари на територията на цялата 
страна; 
2.  превоз на пътници и/или превоз на товари в отделни части от 
територията на страната – регионални линии.  
 
В Приложение 4 е посочен списък на нормативните актове в областта на 
железопътния транспорт, които ще бъдат предоставени в превод на английски 
език.  
 
 
ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА 
 
  Планове и графици за приемането и прилагането на правото на ЕС 
 
Достъп до професията /Сертификати за правоспособност на екипажите на 
кораби, плаващи по вътрешни водни пътища 
 
Директива 87/540 ЕС ще бъде въведена в националното законодателство до м. 
юни 2002 година, чрез приемане на измененията на новия Кодекс за търговското 
мореплаване. Директива 87/540 ЕС ще бъде напълно въведена чрез Наредба за 
достъп до професията национален и международен превозвач на товари по 
водните пътища до 2003 година. 
 
Директива 91/672 ЕЕС и Директива 96/50 ЕС ще бъдат въведени чрез изменения и 
допълнения към Наредба № 6 за компетентност на морските лица до 2003 година. 
 
  Техническа хармонизация и безопасност 

Директива 82/714 ЕЕС, Директива 76/135 ЕЕС и Директива 96/35 ще бъдат 
въведени в националното законодателство чрез приемане на измененията на 
новия Кодекс за търговското мореплаване до м. юни 2002 година. Горепосочените 
директиви ще бъдат напълно въведени чрез Наредба за експлоатация и 
техническа годност на плавателните съдове по вътрешните водни пътища до 2003 
година. 
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Достъп до пазара 
 
Регламент 2919/85, Регламент 3921/91, Регламент 1356/96, Регламент 1101/89 и 
Директива 96/75 ЕС ще бъдат въведени в националното законодателство с 
приемане на измененията на новия Кодекс за търговското мореплаване до м. юни 
2002 година.  
Директивите ще бъдат напълно въведени чрез Наредба за превоз на товари и 
пътници по вътрешни водни пътища до 2003 г. 
 
Изясняване на дефиницията за комбиниран транспорт 
 
България ще приеме дефиницията за комбиниран транспорт, както е формулирана 
в Директива 92/106/ЕЕС, чрез приемането на Наредба за комбиниран транспорт до 
юли 2002 г. 
 
Българската страна ще оцени високо получаването на коментари по проекта на 
Наредба за комбиниран транспорт, който ще бъде представен на Комисията до 
края на м. март 2002 г.   
 
В Програмата на правителството на Република България до 2005 г. е предвидено 
изпълнението на следната основна цел в областта на комбинираните превози: 
Насърчаване на комбинираните превози на товари в Република България и 
включването на мрежата за комбиниран транспорт в Европейските транспортни 
мрежи. Реализацията на тази основна цел се осъществява чрез: 
 
1.Хармонизиране на българското транспортно законодателство с Европейските 
норми. 
 
Министерството на транспорта и съобщенията разработва национално 
законодателство за ускорено внедряване и развитието на комбинираните превози 
в съответствие с правото на ЕС, с опита и националното законодателство на 
страните от ЕС и водещите страни от ЦИЕ. 
 
На настоящия етап, Република България сключва двустранни спогодби за 
комбинирани превози, в които са залегнали основните изисквания на европейското 
законодателство в тази област като: освобождаване от пътни такси за  пътните 
превозни средства, които извършват комбиниран превоз от границите до най-
близкия терминал и обратно (съгласно чл.6 от Директива  92/106/ЕЕС) , 
освобождаване на ремаркетата и полуремаркетата, когато се извършва превоз за 
собствена сметка, от представяне на документ съгл. Чл.3 от Директива 92/106 (в 
изпълнение на чл.7 от Директива 92/106/ЕЕС) , освобождаване от разрешителе 
режим на пътните превозни средства в частта транспорт от/до терминал (чл.2 от 
Директива 92/106), допускане на максимално тегло от 44 т. при превоз на 40-
футови контейнери в режим на комбинирани превози (съгл. Чл 6 т.5 от Директива 
96/53/ЕС), насърчаване на комбинираните превози чрез даване на “бонус квоти” , 
освобождаване  на комбинираните превози от забрани за движение нощем и в 
празнични дни и т.н. До момента имаме сключени такива спогодби с Армения, 
Унгария, Словакия, Словения, Хърватия и Ливан. В процес на подготовка са 
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редица спогодби с други страни като  Югославия, Чехия,  Гърция, Турция, Испания, 
Австрия, Русия, Узбекистан, Казахстан, Армения и Грузия (тристранна спогодба). 
 
2. Правно-нормативни мерки за насърчаване на комбинираните превози на основа 
на изискванията и препоръките на ЕКМТ. 
Правно-нормативните мерки ще бъдат реализирани след изпълнението на проекта 
“Стимулиращи мерки за комбинирания транспорт в условията на валутен борд”, 
финансиран от Федералното министерство на икономическото сътрудничество и 
развитие на Германия, който ще приключи през октомври 2002 г. Ще бъде отчетен 
опита на европейските страни, както и възможностите за такова стимулиране в 
условията на валутния борд, в който е страната. 
3. Развитие на инфраструктурата за комбинирани превози. 
Съгласно инфраструктурната програма на Министерството на транспорта и 
съобщенията до 2005 г. се предвижда изграждането на : 
- Интермодален терминал София;   
Той ще бъде изграден и експлоатиран на база смесено дружество между НК”БДЖ”, 
Софийска община и чуждестранен инвеститор-оператор. 
Този инвеститор-оператор ще бъде определен след приключване на провеждания 
от МТС конкурс, обявен през м. юли 2001г.  
След избора на чуждестранния инвеститор следват процедурите по създаване и 
регистриране на смесеното дружество и ще се премине към конкретни действия по 
проектиране и строителство на терминала. 
 
- Пристанище Варна- контейнерен и ро-ро терминал;  
- Пристанище Бургас- контейнерен терминал; 
- Пристанище Лом- интермодален терминал;  
- Пристанище Русе- контейнерен терминал. 
 
Новите терминали ще  бъдат предоставени за изграждане на концесия , като 
сроковете и средствата ще бъдат уточнявани допълнително. 
 
Държавни помощи и задължения за предоставяне на обществени услуги в 
областта на сухоземния транспорт 
 
Съгласно българското законодателство държавни помощи за товарния 
автомобилен  транспорт не се предоставят. 
 
България напълно е въвела Регламент 1191/69 и Регламент 1107/70 с приемането 
на Закона за автомобилните превози /превода на закона на английски език е 
предоставен в ЕК/. Сумите за субсидиране за извършването на обществени услуги 
за автомобилен превоз на пътници по нерентабилните редовни автобусни линии за 
градски превози и за превоз в планинските и други региони се определят годишно с 
Държавния бюджет след предварително нотифициране и последващо одобрение 
от Комисията за защита на конкуренция, която се произнася по тяхната 
допустимост . 
 
Договорите за извършването на обществени услуги се сключват с Общините на 
конкурентен принцип и изисквания за прозрачност. 
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Министърът на финансите, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията 
и министъра на регионалното развитие и благоустройството определя реда и 
условията за компенсиране на превозвачите, прилагащи занижени тарифи, 
определени в съответните нормативни документи за специфичните категории 
пътници. 
 
       Ежегодно в държавния бюджет на Република България се включват разходи 
за: 
 1.  субсидиране на превоза на пътниците по редовни нерентабилни 
автобусни линии в градския и междуселищния транспорт, в планински и други 
райони по предложение на министъра на транспорта; 
 2.  компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 
пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории.  
 
Не се предоставят субсидии за специализираните и за случайните автобусни 
превози, както и за таксиметровите превози. 
 
СУБСИДИИ  
 
Имайки предвид статута на Република България, съгласно чл. 87 (3) (а) от 
Договора, учредяващ Европейската общност, министърът на транспорта и 
съобщенията, съгласувано с министъра на финансите и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, утвърждава регионалните държавни 
помощи чрез:  
- Списък на субсидираните междуселищни автобусни линии в слабо населените, 
планински или гранични райони. 
- Разпределение по общини на субсидии за градски пътнически превози и за 
междуселищни автобусни линии в слабо населените, планински или гранични 
райони. 
За да се включи една автобусна линия в списъка на субсидираните, тя трябва да 
обслужва слабонаселени райони и по-голямата част от маршрута обхваща 
планински или гранични райони.  
Разпределението по общини на субсидиите става на база представени от 
общините справки за финансовите резултати за предходната година от губещите 
пътнически превози и предложения за субсидирания пробег.  
Министърът на финансите превежда ежемесечно на общините средствата за 
субсидиите и компенсациите въз основа на утвърдените списъци за 
разпределението им.  
Кметовете на общините сключват договори с транспортните компании, включващи 
изискванията за предоставяне на субсидии. Общините предоставят средства за 
субсидии на превозвачите само при доказана загуба от пътническите градски и 
междуселищните превози  в слабонаселени и планински гранични райони. 
По този начин се спазва изискването, помощта да бъде пропорционална на 
затрудненията в съответния регион.  
В общините, в които транспортното обслужване се извършва от повече от един 
превозвач, субсидиите се предоставят въз основа на приет от общинския съвет 
механизъм, по критерии и показатели, осигуряващи равнопоставеност между тях. 
 
КОМПЕНСИРАНЕ 
 



 

 23

Средствата за компенсиране на намалените приходи от безплатните и с 
намаление билети за ученици, възрастни хора, многодетни майки, хората с 
увреждания, ветераните от войните и други категории пътници се определят 
годишно с постановление на МС за държавния бюджет за съответната година.  
Средствата за компенсиране се разпределят между общините по категории 
правоимащи, съобразно броя на лицата ползващи преференции, подлежащи на 
компенсиране.  
Общините разпределят горните суми между превозвачите по ред и условия, 
съгласно Наредбата за компенсиране на безплатните и по намалени цени 
пътувания.  
Компенсации се предоставят само на транспортни дружества и фирми, които 
спазват нормативно определения ред за извършване на обществен превоз на 
пътници и предоставят регламентираните от държавата  преференции при 
ползване на пътническия транспорт. 
Размерът на компенсациите се изчислява на база необходимите средства за 
доплащане разликата до цената по действащата тарифа или до размера на 
намалението срещу опис-сметки за фактически извършените транспортни услуги 
за безплатните и по намалени тарифи пътувания с автомобилен транспорт, в 
зависимост от вида на превозите-вътрешноградски или междуселищен и от 
категорията на правоимащите.  
 
Средствата се ползват целево и не могат да се отклоняват за други цели. 
 
За последните 3 години сумите, предвидени в Държавния бюджет за субсидии и 
компенсации са както следва:  
 

Суми 1999 2000 2001 
1. Субсидии –общо лв. 12 900 000 14 217 886 15 200 000 
2. Компенсации - общо 
лв. 

10 035 810 27 009 827 28 000 000 

 
ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ 
 
ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ 
 
КАБОТАЖ 
 
С цел избягване изкривяването на конкурентните условия, България оттегля 
молбата си за четири годишен преходен период за прилагането на Регламент № 
3118/ 93 /изменен с Регламенти 792/94 и 3315/94/ и Регламент 12/98 за каботажни 
операции, както при автомобилния превоз на товари, така и при автомобилния 
превоз на пътници при условие, че либерализацията се осъществява на 
реципрочна основа от датата на присъединяване.  
 
 
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ 
 
Финансова стабилност на българските автомобилни превозвачи 
 
България оттегля молбата си за петгодишен преходен период за прилагане на 
количествените параметри на изискването на Директива 98/76 за финансова 
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стабилност на превозвачите, извършващи международни автомобилни превози 
на пътници и товари. Долупосоченият график за въвеждането на количествените 
параметри на горепосочената Директива е залегнал в проекта за изменение на 
Наредба № 3  за международен автомобилен превоз на пътници и товари, която 
ще бъде издадена през м.април 2002 г. Съгласно сега действащата Наредба № 3, 
издадена от министъра на транспорта през 1997 г.,  финансово стабилен е 
превозвачът, който разполага с най-малко 5 000 000 лв. собствен (регистриран) 
капитал, но не по-малко от 10 минимални работни заплати за страната - за всяко 
превозно средство. След деноминацията на българската парична единица тази 
сума е равна на  
5 000 лв. (2500 евро).    
 
Година 2003  2004 2005 2006 2007 
Първи автомобил 
сума в EURO 

2700 3600 5400 7200 9000 

Следващ автомобил 
сума в EURO 

1500 2000 3000 4000 5000 

 
България отправя молба за петгодишен преходен период относно прилагане на 
изискванията за финансова стабилност на българските превозвачи, извършващи 
вътрешни автомобилни превози. Количествените параметри посочени в 
Директивата ще влязат в сила най-късно от 01.01.2012г. В тази връзка България 
предоставя план и график за въвеждането им по отношение на вътрешните 
превозвачи, залегнал в проекта за изменение на Наредба № 33 за обществен 
превоз на пътници и товари на територията на Република България както следва:  
 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Първи 
автомобил 
Сума в ЕВРО 

2500 3312,5 4125 4937,5 5750 6562,5 7375 8187,5 9000 

Следващ 
автомобил 
Сума в ЕВРО 

500 1062,5 1625 2187,5 2750 3312,5 3875 4437,5 5000 

 
Българското правителство хармонизира приоритетно законодателството в 
областта на технологиите, безопасността, околната среда, социалните и фискални 
изисквания на ЕС с оглед постигане целите на екологичен автомобилен транспорт 
и пътна безопасност. В резултат на този процес на сближаване българските 
превозвачи търпят и ще търпят значителни разходи. 
Горепосочените обстоятелства няма да позволят на превозвачите да повишат 
рязко своето финансово състояние. 
Заявеният преходен период е необходим за да може: 
- българските превозвачи /особено тези извършващи вътрешни превози/ да 
подобрят финансовото си състояние; 
- да се финализира процеса на преструктуриране на сектор “автомобилен 
транспорт”; 
- да се оптимизира размера на българските транспортни компании; 
- да финализира подновяването на българския автомобилен парк; 
- да се повиши безопасността на движение в България. 
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Съгласно действащото законодателство автомобилните превозвачи доказват 
своята финансова стабилност при кандидатстване за заявяване за получаване и 
подновяване на лицензиите си пред ИА “Автомобилна администрация”. 
Валидността на лиценза е пет години. Съгласно чл. 11 от Закона за автомобилните 
превози правата, произтичащи от лицензията, се прекратяват по решение на 
лицензиращия орган, когато: 
 а) лицензията е издадена въз основа на неистински документи или на 
документи с невярно съдържание; 
 б) превозвачът не отговаря на изискванията за благонадеждност (добра 
репутация), професионална компетентност и  финансова стабилност; 
 в) при осъществяване на дейността от превозвача са нарушени законът и 
подзаконовите нормативни актове, двустранните и многостранните договори, по 
които Република България е страна, паспортният и митническият режим в 
Република България или в чужбина; 
 г) са използвани неистински документи или документи с невярно 
съдържание при осъществяване на дейността. 
 
Професионална компетентност  
 
В съответствие със Закона за автомобилните превози изпитът за професионална 
компетентност се организира и провежда от Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация”(която заменя Главна дирекция “Автомобилна администрация”). 
Тестът за изпита се съставя от наличния масив от въпроси (около 500), които 
третират материята от Анекс 1 на Директива 96/26. В проекта за изменение на 
Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България, която предстои да бъде издадена след като се приеме 
Устройственият правилник на ИА “Автомобилна администрация” (през м. март 2002 
г.), са залегнали изискванията на Директива 98/76. Предвижда се изпитите да се 
провеждат в две части: 
− комбинация от отворени и затворени въпроси 
− казуси.  
 
В Приложение 4 е посочен списък на нормативните актове в областта на 
автомобилния транспорт, които ще бъдат предоставени в превод на английски 
език.   
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 
ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 96/53/EC ОТНОСНО 
МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ РАЗМЕРИ И МАСА  
 
България напълно е въвела изискванията на Директива 96/53 чрез приемането на 
Наредба № 11  за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства 
/ДВ № 65/24.07.2001/. Наредбата предвижда плавно преминаване от 10 т/ос, 
какъвто е приложимия стандарт в България към 11,5 т/ос до 2008г. в съответствие 
с графика в Приложение 5 на Споразумението за установяване на определени 
условия за превоз на стоки по шосе и стимулиране на комбинирания транспорт 
между ЕО и България.  
За останалата част от националната пътна мрежа, която не е включена в 
Приложение 5 на Транзитното споразумение българската страна отправя искане за 
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8 години преходен период, до 31. 12. 2014 г. Приоритетно ще бъдат 
рехабилитирани пътните направления касаещи международния трафик – 
автомагистрали и Е – пътища.  Рехабилитацията за 11, 5 т/ос на третокласната 
пътна мрежа с обща дължина 11 670 км, изисква значителни по размер 
инвестиции, които не могат да бъдат осигурени за кратък период от време.  
За цитираните пътища от националната пътна мрежа (извън Приложение 5), които 
са отворени за обществено ползване съгласно член 7, ал. 2 от Наредба 11 за 
движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, са в сила 
допустимите стойности от Тарифа 14, чл. 5, ал. 1. При претоварване през 
преходния период ще се събират следните такси:  
 
от 0,1 до 0,5 т на ос                          0,70 USD/км  
от 0,50 до 1,00 т на ос                       0,80 USD/км 
от 1,01 до 1,50 т на ос                       1,00 USD/км 
от 1,51 до 2,00 т на ос                       1,20 USD/км 
от 2,01 до 3,00 т на ос                       3,00 USD/км 
от 3,01 до 4,00 т на ос                       6,00 USD/км 
над 4,01 т на ос    по 5,00 USD/км  за всеки започнат тон. 
 
 
ПРЕХОДЕН ПЕРИОД В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 
 
България би желала да преразгледа искането си за тригодишен преходен период 
по отношение на Директива 91/440 /чл. 10, т. 1 относно достъпа до железопътната 
инфраструктура на международните групировки/ и Директива 95/19 /по отношение 
на разпределянето на инфраструктурния капацитет и инфраструктурните такси/. 
 
България оттегля искането си за тригодишен преходен период по отношение 
на Директива 91/440 /чл. 10, т. 1/ и Директива 95/19.    
 
Искането на българската страна за тригодишен преходен период по отношение на 
Директива на Съвета 91/440 (чл. 10, т.1) и Директива на Съвета 95/19 бе 
продиктувано от обстоятелството, че през този период беше в процес на 
подготовка Закона за железопътния транспорт. Тогава дискутираните срокове по 
прилагането му бяха в една по-далечна перспектива.  
На настоящия етап ситуацията в железопътния сектор е значително променена.  
В края на 2000 г. бе приет Закона за железопътния транспорт от Народното 
събрание, който влезе в сила от 01. 01. 2002 г. От 01.01.2002 г. се осъществи и  
институционалното разделяне на НК “БДЖ” посредством създаването на две нови 
дружества - НК “Железопътна инфраструктура” и “БДЖ” – ЕАД, като търговско 
дружество - превозвач. 
Към момента е създадена правна възможност за прилагане на изискването, при 
условие, че е сключен международен договор, по който Република България е 
страна, за осигуряване на достъп на международните групировки или за 
извършване на комбинирани превози, до железопътния пазар на територията на 
страната. Съгласно чл. 24 от новоприетия Закон за железопътния транспорт е 
посочено, че Националната компания “Железопътна инфраструктура”  може да 
сключва с управителите на инфраструктурата на други държави споразумения 
уреждащи административни, технически и други въпроси, свързани с достъпа до 
инфраструктурата за извършване на транзитни превози в съответствие с 
международните договори, по които Република България е страна.  
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На настоящия етап съществуват търговски договори за пропускането на транзитни 
състави по железопътната инфраструктура на Република България, които са в 
съответствие със Закона за железопътния транспорт и с европейските изисквания. 
До 31.12.2006 г. ще се промени условието за достъп до железопътната 
инфраструктура за страните от ЕС.  
 
 
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 

 
Действащата в момента Наредба № 20, приета през 1999 г., за удостоверяване 
годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на 
летищни предприятия и оператори на летищна дейност, съответства на Директива 
96/67/ЕС с изключение на изискванията за лицензиране, условията, при които се 
провежда конкурс (selection procedure), липсата на разпоредба за Комитет на 
потребители на летищни услуги, липсата на разпоредба за срока на налаганите 
ограничения в броя на операторите. По-долу е дадена таблица на съответствието 
на някои от най-важните разпоредби отнасящи до достъпа до пазара:  
 
 

Self-handling – Дирeктива 96/67 Самообслужване – Наредба 20 
Без значение от обема  трафик на летището– 
пълна свобода на самообслужване за следните 
7 категории: 
1.ground administration; 
2.passenger handling;. 
6. aircraft services; 
8. aircraft maintenance; 
9.flight ops and crew administration; 
10. surface transport; 
11. catering 
 
 
 
 
В зависимост от обема трафик т.е. при над 1 
млн пътн.движения или 25 000т.товари на 
летището – пълна свобода на самообслужване 
за следните категории: 
3. baggage handling; 
4. freight and mail 
5. ramp handling; 
7.fuel and oil handling 
като правото да се самообслужват може да 
бъде селективно предоставено само на  2 
авиокомпании, избрани с прозрачни, обективни 
и недискриминационни критерии. 
 
Изключения (за период до 3 години) : 
Ако има проблеми, свързани със задръстване и 
голямо натоварване на използваната зона на 
летището, поради липса на пространство или 
капацитет, то: 
1. за 7-те категории може да се ограничи  броя 
на самообслужващите се авиокомпании, при 
условие, че са избрани с прозрачни, обективни 
и недискриминационни критерии; 
2. може да се забрани (т.е само летището ще 

Без значение от обема  трафик на летището– 
разрешава се самообслужване за следните 7 
категории: 
1.ground administration; 
2.passenger handling;. 
6. aircraft services; 
8. aircraft maintenance; 
9.flight ops and crew administration; 
10. surface transport; 
11. catering 
на авиокомпании, които реализират мин. 25 
полета седмично. 
 
 
В зависимост от обема трафик т.е. при над 1 млн 
пътн. или 25 000т.товари на летището свобода на 
самообслужване за следните категории: 
3. baggage handling; 
4. freight and mail 
5. ramp handling; 
7.fuel and oil handling 
като правото да се самообслужват може да бъде 
предоставено на  не по-малко от 2 или повече 
авиокомпании. 
 
 
Изключения: 
При пречки, свързани с безопасността и 
сигурността на полетите, капацитета и 
технологичните площи на летището, министърът 
разрешава само на 1 авиокомпания да извършва 
самообслужване за 4 категории. 
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ги предоставя без да се подлага на селекция)  
или ограничи до 1 авиокомпания правото на 
самообслужване за 4 –те категории. 
 

 
 
 
 

Groundhandling to third parties –  
Директива 96/67  

Наземно обслужване на трети лица –
Нар.20 

 
В зависимост от трафика – т.е. летища с 
годишен трафик над 2 млн. пътн. или 50 
000т.товари – свободен достъп на 
доставчиците до пазара на всичките 11 вида 
услуги. 
 
 
Само за 4-те вида: 
3. baggage handling; 
4. freight and mail 
5. ramp handling; 
7.fuel and oil handling 
броят на доставчиците може да бъде ограничен 
до 2-ма за всяка от тези 4 категории.  
 
За всички 11 категории, след 31.12.2002г. поне 
един от доставчиците не трябва да бъде 
директно или индиректно контролиран от:   
-  летищната администрация; 
-  авиокомпания с повече от 25% пътници или 
товари на това летище; 
-  орган, контролиращ или контролиран пряко 
или индиректно от тази летищна 
администрация или от тази авиокомпания. 
 
 
Изключения: 
Ако има проблеми, свързани със задръстване и 
голямо натоварване на използваната зона на 
летището, поради липса на пространство или 
капацитет, то: 
1. (за период до 3 години) броя на 
доставчиците за една или повече от 7–те 
категории услуги може да бъде ограничен до 2-
ма за всяка категория, като поне един от тях не 
е контролиран от летището или от 
авиокомпания с повече от 25% оборот на това 
летище; 
2. (за период до 2 години плюс удължение от 
само още 2 години) само на 1 доставчик може 
да се даде право да извършва една или повече 
от 4-те категории услуги т .е. предполага се, че 
това е самото летище без селекция. 

 
Без значение от трафика на летището свободен 
достъп на доставчиците до пазара на 7-те вида 
услуги.  
 
 
 
 
В зависимост от трафика – при летище над 2 
млн. пътници или 50 000т товари, а може и 
независимо от трафика (по преценка на 
министъра)  за  всяка от 4-те категории броят на 
доставчиците може да бъде не по-малко от  2-ма. 
 
 
 
Считано от 1.1.2003г поне един от операторите 
на летищтна дейност не трябва да бъде 
икономически свързан с: 
-  летищното предприятие; 
-  авиационен оператор с повече от 25%   
пътници или товари на това летище; 
-  орган, контролиращ или контролиран директно 
или индиректно от това летищно предприятие 
или този авиационен оператор 
 
 
Изключения: 
Ако има проблеми, свързани с отсъствие на 
технологични площи, то: 
 
 
1.доставчиците на 7-те категории услуги могат да 
бъдат ограничени до 2-ма за всяка категория  
2. само на 1 доставчик може да се даде право да 
извършва някоя или всички от 4-те категории 
услуги  

 
В своята Обща позиция ЕС препоръчва следното: “ЕС отправя молба към 
България, в процеса на присъединяване да продължи усилията за осигуряване на 
пълно съответствие на българските правила за наземно обслужване /Наредба 20/ 
с Директива 96/67/ЕС” в срок до влизането в сила на многостранното 
Споразумение за установяване на Общо Европейско Авиационно Пространство- 
ЕСАА за България. 
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България изцяло ще съобрази своите правила за наземно обслужване с условията 
на Директива 96/67/ЕС. 
На практика, условията на Директива 96/67/ЕС, които касаят наземното 
обслужване по отношение на трети страни, не се отнасят до българските летища, 
тъй като обемът на трафика е все още под прага на изискванията на Директива 
96/67. 
 
По-долу са обобщени данните от основните български международни летища 
относно движението на пътникопотока през 2001 г.: 
 
 София Бургас Варна Пловдив Общо 
Заминава
щи 

       544 
036 

    297 791 468 138 13 920 1 323 885 

Пристигащ
и 

       559 
833 

    298 022 464 402 13 707 1 335 964 

Общо    1 103 869     595 813 932 540 27 627 2 659 849 
Транзит           3 813         3 693 5 552 1 075 14 133 
 
Прогнозите за трафика на Летище София сочат, че летището ще достигне  прага 
за обема на пътническия трафик от 2 милиона, упоменат в Директива 96/67, през 
2010г. 
 
Въпреки че законодателството ще бъде напълно приведено в съответствие, 
практическото прилагане на правилата за наземно обслужване на трети страни ще 
започне да се прилага от момента, в който трафикът достигне съответните нива.  
 
Продължава по-нататъшно хармонизиране на българското законодателство с 
acquis във въздушния транспорт и укрепване на административния капацитет в 
следните области: 
- Приемане и прилагане на изискванията на Обединените авиационни власти на 
Европа – т. нар. JAR 
- Възприемане и прилагане наредбите за либерализация във въздушния транспорт 
– т. нар. Third Package. 
 
    МОРСКИ ТРАНСПОРТ 
Административен капацитет - структура и планове за неговото 
укрепване  
 
Дейността на Изпълнителна агенция “Морска администрация” се регламентира от 
пакет от нормативни документи, в които основна роля играе Кодексът на 
търговското мореплаване и Законът за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България и специализирани подзаконови 
нормативни актове. През последните месеци бяха подготвени проекти за 
изменение и допълнение на двата закона, с цел тяхната хармонизация с 
европейското законодателство, като след тяхното приемане ще се създаде 
необходимата база за по-нататъшна хармонизация на подзаконова нормативна 
уредба, която в детайли характеризира дейността на Изпълнителна агенция 
“Морска администрация”. Изпълнителна агенция “Морска администрация” е 
самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, към Министъра на 
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транспорта и съобщенията, със седалище в град София. Има 4 регионални звена – 
във Варна, Бургас, Русе и Лом. Персоналът й възлиза на 354 души. Функциите й са 
подробно изброени в Устройствения правилник, приет с Постановление № 212/99 
на МС. Структурата на Морска администрация е съобразена, за да може да 
осъществява 3-те вида контрол: Прилагане на администрацията на знамето, 
Държавен пристанищен контрол и Контрол на крайбрежната държава, в 
съответствие с Директива 95/21/ЕС и Директива 94/57/ЕС и с всички международни 
конвенции в областта, по които Република България е страна. В допълнение към 
тези функции на Морска администрация са възложени задълженията на 
държавата, произтичащи от Международната конвенция за търсене и спасяване 
(SAR’ 79) и Международна конвенция за подготовка, противодействие и 
сътрудничество при разливи с нефт (OPRC ‘90). 
 
Българската страна полага усилия за понататъшно усъвършенстване капацитета 
на Българската Морска Администрация с цел ефективното и устойчиво прилагане 
на европейското законодателство. Изпълнителна агенция "Морска администрация" 
вече е въвела системата за управление на качеството по стандарта ISO 9000/94 за 
дейността по квалификация и регистрация на морските лица. Агенцията се 
подготвя да въведе цялостна система за управление на качеството по стандарт 
ISO 9001, което ще помогне да се гарантират ясни и точни процедури на работа и 
да се обезпечи ефективното прилагане на международните стандарти. Към 
настоящия момент са разработени и въведени в действие около 60% от всички 
процедури, като по план Изпълнителна агенция "Морска администрация" до края 
на годината ще въведе система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2000. 
За преодоляване на съществуващия дефицит по отношение на качеството и 
квалификацията на персонала, който се изразява основно в липса на достатъчен 
брой обучени инспектори, както и в ограничени възможности за стимулиране и 
привличане на висококвалифицирани кадри за работа в Българската Морска 
Администрация, ръководството на Изпълнителна агенция “Морска администрация” 
е изготвило програма  за обучение и повишаване квалификацията на служителите, 
както и търсене на различни допълнителни форми за устойчиво развитие на 
персонала, което да служи като съществен мотивиращ фактор за привличане на 
висококачествени специалисти за работа в Агенцията. 
 
 
ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА 
 
Планове за хармонизиране на националното законодателство с това на 
Общността, относно наемането на морски лица на корабите с български флаг 
 
Изискванията на Член 48 от Договора, относно наемането на морски лица на борда 
на корабите под български флаг ще бъде въведено чрез приемането на изменения 
и допълнения към Кодекса за търговското мореплаване до м. юни 2002 г.(чл.88 от 
проекта на Закона въвежда нова ал.2, която осигурява изпълнението на чл.48 от 
Договора). Гореспоменатите изисквания ще бъдат въведени при 
присъединяването.  
 
 
Конвенцията на ООН за Кодекса за морските линейни конферанси 
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До 2004 година България ще внесе необходимите резерви към Конвенцията на 
ООН за Кодекса за морските линейни конферанси, както са посочени в Анекса на 
Регламент 954/79.  
 
България не е страна по нито едно споразумение за разпределяне на товарите и 
фактически отговаря на изискванията на acquis. 
 
Условия за регистриране на кораби 
 
Кодексът за търговското корабоплаване, Наредба №1 на министъра на транспорта 
и съобщенията за вписване на корабите в регистрите на корабите в българските 
пристанища са нормативните документи, които установяват процедурите, 
отнасящи се за регистриране на кораби. Те не съдържат никакви 
дискриминационни условия и затова българската страна счита, че съответстват на 
европейското законодателство. 
 
В Наредба № 1 за вписване на корабите в регистрите на корабите в българските 
пристанища, се посочват условията за регистрация на кораби. 
 
Те предвиждат: 
1. процедура за вписване на кораб в регистрите 
2. процедура по заличаване на кораб от регистрите 
 
Съгласно чл. 28 на Проекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 
мореплаване, в българския регистър на корабите може да се впише кораб, който е 
собственост на държавата, поне половината от който е собственост на българско 
физическо или юридическо лице или е нает при условията на беърбоут чартър от 
българско физическо или юридическо лице. Качеството на българско юридическо 
лице може да придобие всяко физическо или юридическо лице, включително и 
гражданин на Европейския Съюз в случай, че регистрира търговско дружество по 
смисъла на българския търговски закон. Съгласно член 65, ал.1 от Търговския 
закон, учредители на търговско дружество мога да бъдат дееспособни български 
или чуждестранни физически или юридически лица. 
 
След приемане на Кодекса на търговското корабоплаване до м. юни 2002 година 
се очакват изменения и допълнения към Наредба № 1, във връзка с въвеждането 
на Регламент 613/91. 
 
 
МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Напредък при хармонизиране на законодателството 
Законовата рамка в сектор морски транспорт ще бъде напълно завършена с 
приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за търговското 
корабоплаване до месец юни 2002 година. Следните под-законови нормативни 
актове ще бъдат приети съгласно посочения график: 
 
1. Наредба за превоза на опасни товари, прилагаща Директива 93/75 – до 
1.07.2002 г. 
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2. Наредба за условията и реда за превоз на пътници и товари между българските 
пристанища със съдове, плаващи под чужд флаг, въвежда Регламент 3577/92 - до 
1.07.2002 
3. Наредба за преглед на кораби, въвеждаща Директива 96/98 - до 1.07.2002 
4. Наредба за минималните изисквания за медицинско обслужване, лекарства и 
медицинско оборудване на борда на плавателните съдове, въвеждаща Директива 
92/29- до 1.07.2002 
5. Наредба за правилата и стандартите за безопасност на плавателните съдове 
за превоз на пътници, въвеждаща Директива 98/18 – до 31.12. 2003 г.  
6. Наредба на министъра на транспорта и съобщенията за инспекция на корабите 
и за организациите, извършващи прегледа и съответните дейности от страна на 
Морска администрация, въвеждаща Директива 94/57 - до 31.12. 2003 г. 
 
Наредбата за режима за посещение, маневриране и престой на корабите в 
пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и 
слизане на брега на екипажа, на пътниците и други лица, както и за връзка на 
кораба с брега беше приета на 23.05.2001 / обн. в ДВ бр. 55 от 19.06.2001/. Тя е в 
пълно съответствие с Директива 93/75, Директива 95/21 и Директива 98/41.  
 
Българската Морска Администрация продължава изграждането на 
административния капацитет чрез: 
 
• Туининг проект “Морска безопасност: Хармонизация на законодателството и 
институционално изграждане”. Проектът ще засили контрола от страна на 
България в областта на морската безопасност, чрез развитие на управленския 
капацитет на Морска Администрация и чрез изпълнение на програма за обучение 
на достатъчен брой инспектори по администрирането на флага, Държавен 
пристанищен и инспектори по Държавен контрол по крайбрежието, за постигане на 
ускорен напредък при изпълнение на техните задължения. Продължителността на 
проекта е две години. Правната част на проекта обхваща следните дейности: 
1. Извършване на цялостен анализ със съответните изводи, сравняващ 
българското законодателство: с европейските регламенти, директиви и решения, 
приетите международни морски конвенции свързани с администрирането на 
флага, Държавен пристанищен контрол и контрол на крайбрежната държава и с 
одобрените стандарти на Парижкия Меморандум за разбирателство по Държавен 
пристанищен контрол; 
2. Извършване на задълбочен анализ на съществуващото и планирано българско 
законодателство по морска безопасност, за да се установят разликите с acquis; 
3. Хармонизиране на националните закони и под-законови нормативни документи 
на основата на анализите и съответните предложения в рамките на проекта;  
4. Представяне на изчерпателен анализ на последствието от хармонизиране на 
българското право с acquis. 
 
В края на проекта през април 2004 един от сигурните резултати ще бъде пълното 
хармонизиране на българските правни текстове в областта на морската 
безопасност. 
 
Втората част на Туининг проекта цели укрепване на административния капацитет в 
областта на морската безопасност. Бюджета на проекта е 1 120 000 Евро, от които 
240 000 Евро са планирани за доставка на оборудване. Българската Морска 
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администрация ще осигури 25 % от бюджета за доставка на оборудване, а именно 
80 000 Евро. 
 
Проектът предвижда обучението на 42 инспектори (Държавен пристанищен 
контрол, администриране на флага и контрол на крайбрежната държава) за да 
достигнат необходимите за инспекциите стандарти. Допълнително ще бъдат 
обучени за преподаватели 12 инспектори за да се гарантира устойчиво развитие 
след приключване на проекта.  
 
• Проект за изграждане на Система за управление на трафика и информационно 
обслужване на корабоплаването по крайбрежието на Черно море и Глобална 
морска система за бедствие и безопастност – зона А1, национална част. 
 
• Участие в Меморандума за разбирателство по Държавен пристанищен контрол 
в региона на Черно море. 
 
България декларира, че от датата на присъединяване само признатите от ЕС 
класификационни общества ще бъдат оторизирани да работят от името на 
българската Морска администрация. България ще предприеме необходимите 
мерки за подобряване контрола на класификационните общества, следвайки 
процедурите, определени в Обща позиция на Съвета от 20 декември 2000 година. 
 
България ще въведе изискванията на пакета Ерика 1 - Директива 2001/106/ЕС, 
изменяща Директива 95/21/ЕС за държавен пристанищен контрол и Директива 
2001/106/ЕС, изменяща Директива 94/75/ЕС относно общи правила и стандарти за 
класификационните организации и съответните действия на морските 
администрации  с приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за 
търговското корабоплаване до месец юни 2002 година. В срок до 1 година след 
влизането в сила на Закона, министърът на транспорта и съобщенията ще издаде 
под-законови нормативни актове, които ще въведат изцяло изискванията на 
горепосочените Директиви.  
  
В Приложение 4 е посочен списък на нормативните актове в областта на морския 
транспорт, които ще бъдат предоставени в превод на английски език.    
 
 

*** 
Българското правителство предлага временното затваряне на преговорите по тази 
глава на база на законодателство на ЕС за 2000. 
 
В случай че нови елементи от законодателството на Общността налагат промени, 
България признава необходимостта от откриване на допълнителни преговори 
преди приключването на Междуправителствената конференция. 
 


