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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС 
в областта “Транспортна политика”. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007 г. 
В областта “Транспортна политика” България не предвижда необходимост от 
изключения (дерогации). 
В сферата на транспортното законодателство България е въвела значителна част 
от изискванията на acquis communautaire, но счита, че е необходимо да се 
направят постъпки за преходен период в някои области.  
В областта на автомобилния транспорт България ще направи постъпки за 
четиригодишен преходен период по отношение на Регламент 3118/93 (изменен с 
Регламент 792/94 и Регламент 3315/94) и Регламент 12/98. България ще направи 
постъпки и за петгодишен преходен период по въпросите на финансовата 
стабилност, който ще приключи на 31 декември 2011 г. Българската страна 
декларира, че по отношение на осовото натоварване на превозни средства ще 
прилага графика в Приложение 5 на Споразумението между Република България 
и Европейската общност за условията за превоз на стоки по шосе и за 
стимулиране на комбинирания транспорт, подписано в Брюксел на 26 юли 2000 г. 
В областта на въздушния транспорт България е договорила преходни мерки към 
проекта на Споразумение за установяване на Общоевропейско авиационно 
пространство (ЕСАА). Постигнатите в тази връзка договорености ще залегнат в 
преговорната позиция на България при преговорите за присъединяване към 
Европейския съюз. 
В областта на железопътния транспорт българската страна приема и ще въведе 
европейското законодателство към момента на присъединяването с изключение 
на Директива на Съвета 91/440 (чл. 10, т. 1) за развитие на железниците на 
Общността и Директива на Съвета 95/19 за разпределението на 
инфраструктурния капацитет и налагането на инфраструктурни такси. България 
отправя молба за тригодишен преходен период, който ще приключи на 31 
декември 2009 година.  
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В останалите области, като морски транспорт, вътрешни водни пътища, 
комбиниран транспорт и др. България няма да претендира за преходни периоди 
при преговорите за пълноправно членство в ЕС. 
България отчита значението на екологичните проблеми в тази област и активно 
работи в посока намаляване на замърсяването на околната среда от транспорт. 
АВТОМОБИЛЕН  ТРАНСПОРТ 
1. Законова рамка 
Трите основни български нормативни акта, които регулират дейността в областта 
на автомобилния транспорт са: Закона за автомобилните превози  (1999 г.), 
Закона за движение по пътищата (1999 г.) и Закона за пътищата      (2000 г.). 
Тези закони въвеждат както принципите и текстовете на европейското 
законодателство, така и на международните Спогодби в тази област. Също така, 
тези нормативни актове разпределят функциите по прилагането им между 
отделните държавни институции.  
Българската страна счита, че е създала всички законови предпоставки за 
въвеждането и прилагането в действие на acquis communautaire в областта на 
автомобилния транспорт към датата на присъединяването си в Европейския съюз. 
Споразумението между Република България и Европейската общност за 
условията за превоз на стоки по шосе и за стимулиране на комбинирания 
транспорт бе подписано в Брюксел на 26 юли 2000 г. Многостранната спогодба за 
случайни превози на пътници с автобуси (ИНТЕРБУС) бе парафирана от 
българската страна на 13 април 2000 г. Прилагането на разпоредбите на тези две 
споразумения ще доведе до по-нататъшното хармонизиране с acquis 
communautaire. 
2. Административна готовност за прилагане на европейското 
законодателство 
България разполага с необходимия административен капацитет за прилагане на 
европейското законодателство в областта на автомобилния транспорт. 
Главна дирекция “Автомобилна администрация” (ГД АА) е отделно 
юридическо лице на бюджетна издръжка, пряко подчинено на министъра на 
транспорта и съобщенията. По силата на новото законодателство ГД АА е пряко 
отговорна за: лизензирането на транспортните фирми, в съответствие с 
изискванията за достъп до професията (Директива 96/26) и до пазара (Регламенти 
881/92 и 684/92); лицензирането на контролно техническите пунктове за 
извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност 
на пътните превозни средства, в съответствие с Директива 96/96; 
професионалното обучение на водачите и превозвачите в съответствие с 
Директива 96/26, Директива 94/55 и ADR; дейността по организацията и 
провеждането на изпитите на водачите на моторни превозни средства, в 
съответствие с Директива 91/439. 
Специализираният орган на ГД АА – Държавна автомобилна инспекция (ДАИ) 
извършва крайпътни проверки на ППС, с които се осъществява превоз на пътници 
и товари, и проверява всички документи, свързани с този превоз. 
Пътна Полиция е структура на пряко подчинение на министъра на вътрешните 
работи. По силата на новото законодателство тази структура е пряко отговорна 
за: издаването на свидетелствата за управление на МПС, като от януари 2000 г. е 
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въведен нов модел свидетелство отговарящо на изискванията на Директива 
91/439; издаването на табели с регистрационни номера, които съответстват на 
изискванията заложени в Приложението на Регламент 2411/98 и ISO стандарт 
7591-99; регистрацията и отчета на пътнотранспортните произшествия, като 
данните се събират в съответствие с изискванията на Решение 93/704. 
Военна Полиция е структура на служба “Сигурност –ВП и ВКР” и е на пряко 
подчинение на министъра на отбраната. По силата на Закона за отбраната и 
въоръжените сили и Закона за движението по пътищата Военна полиция 
изпълнява контролни и регулативни функции по отношение на водачите и 
движение по пътищата на военни превозни средства.  
Към министъра на транспорта и съобщенията е създаден специализиран орган за 
координиране действията между държавните органи и обществеността по 
проблемите на безопасността на движението - Държавно обществена 
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по 
пътищата.  
Изпълнителна Агенция “Пътища” е отделно юридическо лице на бюджетна 
издръжка пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Тази структура е пряко отговорна за: издаването и контрола 
на разрешителни за превоз на извънгабаритни товари и събирането на пътни 
такси. 
3. Необходимост от преходни периоди 
Българската страна декларира необходимостта от преходни периоди в 
областта на автомобилния транспорт както следва:  
Каботаж - Регламент 3118/93 и Регламент 12/98. 
По силата на разпоредбите на Закона за автомобилните превози се допуска 
чуждестранни превозвачи да извършват превози между два пункта на 
територията на Република България в случаите, че това е уредено с 
международен договор т.е. създадени са всички законови предпоставки за 
реализиране изискванията на регламентите за разрешаване на каботажните 
превози.  
По отношение на Регламент 3118/93 (изменен с Регламент 792/94 и Регламент 
3315/94) и Регламент 12/98, България прави постъпки за четиригодишен преходен 
период. Разпоредбите на горепосочените два регламента ще влязат в сила за 
България най-късно от 1 януари 2011 г. През този период неустановени на 
българска територия превозвачи няма да могат да извършват вътрешни превози 
(каботаж). 
В случай, че преди датата на присъединяване на България към ЕС, бъде 
договорена и влезе в сила схема за либерализация на каботажа, този преходен 
период следва да бъде изменен съответно. 
 
Достъп до професията – финансова  стабилност (Директива на Съвета 96/26, 
последно изменена с Директива на Съвета 98/76) 
 
В българското законодателство принципите на директивите са залегнали в Закона 
за автомобилните превози. Конкретните изискванията за достъп до професията са 
въведени за: 
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• международните превозвачи с Наредба № 3; 
• националните превозвачи с Наредба № 33. 
По отношение на изискванията за благонадеждност и професионална 
компетентност към превозвачите в България се прилагат същите критерии като 
тези заложени в европейските директиви. 
Що се отнася до финансовата стабилност, в настоящия момент за превозвачите 
които извършват международни услуги Наредба № 3 въвежда изисквания за 
минимален капитал и резерви, които не отговарят в пълна степен на тези 
заложени в Директива 98/76. 
Българската страна декларира, че по отношение на превозвачите, които 
извършват международни превози на пътници и товари ще предприеме 
подход на плавно и поетапно въвеждане (стъпка по стъпка) в националното си 
законодателство на количествените параметри за финансова стабилност, които 
са посочени в Директива 98/76 и които ще влязат в сила след петгодишен 
преходен период т.е. най-късно от 1 януари 2012 г. 
От 1 януари 2003 г, по отношение на фирмите, които изпълняват вътрешни 
превози Наредба № 33 въвежда изисквания за минимален капитал и резерви, 
които са по-ниски от тези заложени в двете директиви. 
Българската страна декларира, че по отношение на превозвачите, които 
извършват вътрешни превози на пътници и товари ще се възползва от 
разпоредбите на член 2 на Директива 96/26. 
Директното въвеждане на изискванията за финансова стабилност ще се отразят 
крайно неблагоприятно на около 80 % от българските автомобилни превозвачи, 
притежаващи от 1 до 3 автомобила. 
Максимално допустими габарити и тегло - Директива 96/53 
В областта на технологиите и безопасността България е постигнала 
договореност да прилага от датата на присъединяването си към Европейския 
съюз изискванията свързани с максимално допустимото осово нaтовaрвaне за 
всички основни пътища в страна, с някои изключения (Директива 96/53 за 
максимално допустимите габарити и тегло). 
В настоящия момент изискванията на Директива 96/53 изцяло са отразени в 
действащата Тарифа №14 с изключение на осовото натоварване от 11,5 т/ос, 
което съгласно действащите стандартни в България и Европейската Спогодба за 
международните автомагистрали (AGR) от 1975 г. е 10 т/ос. 
Въпросът за прилагането на Директива 96/53 в българското законодателство се 
разглежда от: 

• 

• 

Закона за движение по пътищата,  

Споразумението между Република България и Европейската общност за 
условията за превоз на стоки по шосе и за стимулиране на комбинирания 
транспорт, подписано в Брюксел на 26 юли 2000 г. 
Съгласно Приложение 5 от Споразумението превозните средства на ЕС, които 
отговарят на изискванията на Директива 96/53 могат да преминават транзит през 
страната, без да плащат каквито и да било специални такси, в съответствие със 
следния график: 
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• От 1 януари 2000 г.: 

Е 79 (Е 83)  участък “Ботевград – София” 
Е 80   участък “София – Пловдив – Оризово” 

• От 1 януари 2002 г.: 

Е 79   участък “София – Кулата” 
Е 80   участък “граница на Федеративна Република Югославия –  
Калотина – София” 
Е 80   участък “Оризово – Хасково” 
Е 80 (Е 85)  участък “Хасково – Свиленград” 
Е 83   участък “Бяла – Плевен – Ботевград” 
Е 85   участък “Русе – Бяла” 
Е 85   участък “Свиленград – гръцка граница” 

• От 1 януари 2005 г.: 

Е 79   участък “Видин – Ботевград” 

• От 1 януари 2008 г.: 

Е 85   участък “Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково” 
Българската страна декларира, че по отношение на осовото натоварване ще 
прилага горепосочения график. 
4. Превоз на опасни товари по шосе 
През 1995 г. България се е присъединила към Европейска Спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). 
Разпоредбите на Директива 94/55 (по отношение на вътрешните превози на 
опасни товари), Директива 96/35 и Директива 95/50 са заложени в проекта на 
Наредба за превоз на опасни товари по шосе, която ще влезе в сила до средата 
на 2001 г. 
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 
1. Обща позиция 
От 1997г. се водят преговори между ЕО, в лицето на ЕК, и 10 асоциирани държави 
от ЦИЕ за подписване на многостранно Споразумение за установяване на 
Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА). 
Парафиран е проект на Протокол за преходни мерки към проекта на 
горецитираното Споразумение. Преходният период за подготовка на Р.България 
за пълно членство в Общоевропейското авиационно пространство се разделя на 
две фази: първа фаза до 31 декември 2003г.; втора фаза до 31 декември 2005г. 
Конкретните области, в които българската страна предвижда прилагането на 
преходни мерки, са дадени в т.2. 
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До този момент са приети общо 29 под-законови актове, произтичащи от Закона 
за гражданско въздухоплаване (1999 г.), които транспонират правните норми на 
EC (air transport acquis), стандартите и препоръчителните практики на ИКАО, 
изискванията на Обединените авиационни власти на Европа –JAA, както и тези на 
Евроконтрол.  
От 9 май 2000г. ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация” на Република 
България е член  на Обединените авиационни власти /JAA/. 
Предстои хармонизирането на още около 10 изпълнителни акта, чието 
привеждане в изпълнение е предвидено да се осъществи до края на 2001г., което 
ще съвпадне и с евентуалното влизане в сила на Споразумението. 
2. Преходни мерки  
В съответствие с договореностите от проекта на Протокол, Р. България ще ползва 
преходни мерки по отношение на следните актове на Общността: Регламенти 
2407/92, 2408/92, 2027/97 и 3922/91 (2176/96) и Директива 92/14/ЕЕС. 
Регламент 2407/92 - България се ползва от разпоредбата на Чл.16 на Регламента, 
в съответствие с която до края на 31.12.2003 г. съществуващите превозвачи 
вместо с оперативен лиценз ще продължат да оперират въз основа на 
сертификата на оператор. Изключение от финансовите критерии ще се прилага и 
по отношение на малките превозвачи (т.е. тези, експлоатиращи 
въздухоплавателни средства до 10 тона максимално излетно тегло и/или до 20 
пътнически места). Регламента ще се прилага без изключения към 
новосъздадените търговски въздухоплавателни предприятия. 
Регламент 2408/92 – България ще ползва следните преходни мерки: през първата 
фаза по въздушни линии между България и отделните държави-членки на ЕО се 
допуска увеличение на предлагания седалков капацитет с максимум 3 пункта 
годишно, а през втората фаза с 5 пункта годишно в сравнение със ситуацията 
през предишния съответен сезон. 
Независимо от горната схема, превозвачите по даден маршрут между България и 
държава-членка на ЕО ще могат незабавно да предложат на пазара капацитет в 
съотношение 60:40. 
Регламент 2027/97 - България ще прилага този Регламент само към онези 
превозвачи, които оперират до/от други договарящи страни към Споразумението. 
Регламенти 3922/91 (2176/96) - до края на първата фаза България няма да 
прилага техническите изисквания (JARs) на Обединените авиационни власти на 
Европа (JAA), а през втората фаза те ще бъдат прилагани само към 
сертифицирани по съответните JARs въздухоплавателни средства. 
Директива 92/14/ЕЕС – до 2005г. ще бъде разрешено оперирането на самолети, 
дефинирани в Глава 2, Том 1 на Приложение 16 към Чикагската Конвенция, до/от 
трети страни т.е. страни извън Общоевропейското авиационно пространство. 
3. Административна готовност за прилагане на европейското 
законодателство  
България разполага с необходимия административен капацитет за прилагане на 
законодателство на ЕС в областта на въздушния транспорт.  
Главна Дирекция “Гражданска Въздухоплавателна Администрация” е 
самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, пряко подчинено на 
Министъра на транспорта и съобщенията.  
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ГД ГВА издава понастоящем: 

• 

• 

• 

• 

свидетелство на авиационен оператор в съответствие с JAR–OPS; 

лицензи на авиационен персонал, въз основа на Наредба за лицензиране на 
персонала (Директива 91/670); 

лицензи на летищни предприятия и оператори на летищни дейности, въз 
основа на Наредба № 20 (Директива 96/67);  

лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна 
техника, въз основа на Наредба № 145 (JAR 145). 
ГД ГВА ще започне издаването на лиценз на авиационен оператор през 2001г., в 
съответствие с изискванията на Регламент 2407/92. 
Предвидено е създаването на специализирано звено на бюджетна издръжка, 
пряко подчинено на Министъра на транспорта и съобщенията, което ще 
осъществява дейности по прилагането на Наредба 13 за разследване на 
авиационни произшествия (Приложение 13 на ИКАО и Директива 94/56). 
Главна Дирекция “Ръководство Въздушно Движение” е юридическо лице, на 
извънбюджетно финансиране, към Министерство на транспорта и съобщенията, 
която изпълнява държавни и други специфични функции по организацията и 
обслужването на въздушното движение. Тя е комплексна структура, съоръжена с 
технически средства, технологии и високо квалифициран персонал за осигуряване 
безопасността, управлението и обслужването на въздушното движение. 
МОРСКИ ТРАНСПОРТ 
1. Законова рамка 
България е ратифицирала Кодекса на ООН за линейни конференции, който е 
основна международна конвенция предшестваща Регламент 4055/86. България е 
страна и по основните международни конвенции на ИМО свързани с 
безопасността на корабоплаването.  
B новоприетия Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата (2000 г.) са отразени действащите основни регламенти и директиви 
на европейското законодателство в тази област.  
В Народното събрание тече процедура по приемането на Закона за изменение и 
допълнение на Кодекса на търговското мореплаване (КТМ). Очаква се 
проектозаконът да бъде приет в началото на 2001 г.  
2. Свобода на предоставяне на услуги 
Основната база за предоставяне на услуги в морския транспорт е Регламент на 
Съвета 4055/86. Според разпоредбите на действащия КТМ е предоставена пълна 
свобода на оператори от страните членки на ЕС да извършват превози до и от 
български пристанища. България предвижда  да либерализира  каботажните 
услуги за европейските превозвачи през 2006 година (Регламент 3577/92).
3. Морска безопасност 
Българското законодателство като цяло е съобразено с изискванията  за  
безопасност на корабоплаването и в момента е насочено към хармонизиране със 
стандартите на ЕС. С приемането на Закона за изменение и допълнение на КТМ 
предстои транспонирането на следните Директиви и Регламенти на ЕС:  
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Директива 79/115 (Разпореждане на ДИК), Регламент 613/91 (Наредба на 
министъра на транспорта и съобщенията), Директива 93/75 (Наредба на 
министъра на транспорта и съобщенията), Директива 94/57 (прилага се; предстои 
разработване на Наредба на министъра на транспорта и съобщенията), 
Директива 98/18. Директива 92/29 се прилага, като предстои присъединяване към 
Конвенцията ILO 164. Разпоредбите на останалите нормативни документи на ЕС в 
областта на морската безопасност се прилагат. Българската страна не предвижда 
прилагането на Решение 92/143 относно радио-навигационна система LORAN-C, 
поради развитието на сателитните навигационни системи.   
Горепосочените Директиви и Регламенти ще бъдат въведени в българското 
законодателство до края на 2006 година. 
С цел подобряване на морската безопасност ИА“Морска администрация” 
предприе следните действия : 

• 

• 

• 

По инициатива на българската страна бе подписан Меморандум за 
разбирателство за Държавен пристанищен контрол в Черно море, което ще 
доведе до постепенно изваждане от експлоатация на под-стандартни кораби. 

Изгражда се система за контрол на трафика (VTS система) за българското 
черноморско крайбрежие, съвместен проект по програма PHARE, холандска 
правителствена програма и Министерство на транспорта и съобщенията. 

Програма за обучение на инспектори по държавен пристанищен контрол. 
През 2000 г. “Български морски флот” ЕАД е сетифициран по ISO 9002 Германски 
Лойд.  
4. Административен капацитет за прилагане на европейското 
законодателство  
Съществува Изпълнителна агенция “Морска администрация”, чрез която се 
изгражда институционалната рамка по всички въпроси, отнасящи се до морския 
транспорт и вътрешните водни пътища. Обърна се сериозно внимание  на 
администрирането на флага и  необходимите мерки, които трябва да бъдат взети 
от страна на Държавния пристанищен контрол (Директива на Съвета 95/21/ЕС и 
Директива 94/57/ЕС). Ще се увеличат и изискванията по спазване условията за 
безопасност спрямо чуждите кораби, посещаващи български пристанища.  
Изпълнителна Агенция “Пристанищна администрация” (ПМС 212/99) е структура, 
която обезпечава сигурността и безопасността на пристанищата, води регистър и 
набира статистически данни за пристанищните оператори, контролира спазване 
на изискването за свободен достъп и прилагане на еднакви конкурентни условия 
за операторите.  
5. Държавна помощ 
В момента няма държавна помощ за развитието на сектор морски транспорт в 
България. В процес на разработване са проектопрограми, които ще бъдат 
съобразени с указанията на Общността за държавно подпомагане в областта на 
морския транспорт (97/C 205/5) и със Закона за защита на конкуренцията. Ще 
бъде поставен акцент на следните аспекти: 

• мерки за подобряване на фискалните условия за корабоплавателните 
компании; 

• социални мерки за подобряване на конкурентноспособността ;  
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• инвестиционна помощ в случай, че това е част от структурната реформа, 
включително приватизация .  
С приемането на измененията и допълненията на Кодекса за търговско 
корабоплаване през 2001 година се очаква да бъдат предложени за разглеждане 
и горепосочените фискални и социални мерки за подобряване 
конкурентноспособността на българските корабоплавателни компании.  

ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА 
1. Законова рамка 
Река Дунав  представлява директната връзка на България с някои от страните 
членки на Европейския съюз. Българската страна отчита важността на въпросите, 
свързани с безопасността на транспорта по вътрешните водни пътища, 
повишаване нивото на квалификация на превозвачите и други.  
Приет е Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата, чрез който се осигурява прилагането на acquis communautaire в 
този сектор. В проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на 
търговското мореплаване се транспонират разпоредбите на Директива 
82/714/ЕЕС и Директива 96/50/ЕЕС. С горепосочените закони и  предстоящото 
приемане на подзаконови нормативни актове напълно ще се хармонизира 
българското законодателство с acquis communautaire в областта на транспорта по 
вътрешните водни пътища. 
2. Административен капацитет за прилагане на европейското 
законодателство 
Регионалните дирекции на ИА “Морска администрация” в град Русе и в град 
Лом изпълняват задълженията на компетентен административен орган, 
контролиращ сигурността и безопасността на корабоплаването, техническите 
изисквания за конструкция на плавателните съдове по вътрешни водни пътища 
(Директива 82/714/ЕЕС), изискванията за правоспособност към лицата, 
управляващи плавателни средства за вътрешен превоз (Директива 96/50/ЕЕС), 
както и за опазване от замърсяване водите на река Дунав. 
Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав” упражнява 
функции в съответствие с вътрешното и международно право относно 
обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване във 
вътрешните водни пътища на Р България. Основен предмет на дейност е 
осигуряването на навигационно – пътната обстановка за поддържане на 
корабоплавателния път по река Дунав от км 374,100 до км 845,650 в общия 
българо-румънски участък от реката.  
Българското законодателство ще бъде в пълно съответствие с изискванията на 
acquis communautaire в областта на вътрешните водни пътища от датата на 
приемането на страната ни за пълноправен член на Европейския съюз. 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 

1. Законова рамка 
Законът за железопътния транспорт (и за комбиниран транспорт) бе приет от 
Народното събрание 15 ноември 2000 г. 
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Извършена е подготовката за премахване на ограничаващите фактори в 
железопътния транспорт и за въвеждане на либерализирани правила. 
Направеното счетоводно отделяне от 01.01.1999 г. на инфраструктурата от 
превозната дейност е в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/440. 
С влизането в сила на новия Закон за железопътния транспорт /и за комбиниран 
транспорт/ от 01.01.2002 г. ще бъде направено и институционалното разделяне 
което ще премахне държавния монопол върху превозите на пътници и товари с 
железопътен транспорт.  
Законът урежда обществените отношения, свързани с Републиканската 
железопътна инфраструктура, нейния правен статут и финансиране в пълно 
съответствие с изискванията на Директива 91/440 на ЕС. 
2. Административна готовност за прилагане на европейското  
законодателство 
В Закона за железопътния транспорт се предвижда създаване на специализиран 
орган, наречен Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”. 
През 2002 г. ще се осъществи институционалното отделяне на инфраструктурата 
посредством създаването на Национална компания “Железопътна 
инфраструктура”, подчинена на Министерство на транспорта и съобщенията.  
Достъпът до инфраструктурата е уреден чрез въвеждане на система за 
лицензиране на превозвачите (Директива 95/18),  на изискване за наличие на 
сертификат за безопасност, както и въвеждане на такса за ползване на 
железопътната инфраструктура. Постъпилите суми от тази такса ще се 
изразходват за поддържането, изграждането и експлоатацията на 
Републиканската железопътна инфраструктура. 
Предвижда се възлагането на задължения за извършване на обществени услуги в 
духа на Регламент 69/1191. 
В националното ни законодателство са въведени изискванията на следните 
законодателни актове на Общността:  

• Решение на Съвета 82/529/ЕЕС за фиксиране на цените на международен 
железопътен превоз на стоки;  

• Решение на Съвета 83/418/ ЕЕС за търговската независимост за железниците 
при управлението на техния международен трафик на пътници и багаж. 
В процеса на подготовката си за членство в ЕС България е готова да предприеме 
необходимите мерки за привеждане в съответствие на националното си 
законодателство до края на 2001 г. с разпоредбите на следните Регламенти на 
Съвета:  

• Регламенти на Съвета  2830/77 за необходимите мерки за постигане на 
съпоставимост между счетоводните системи и годишни сметки на железопътните 
предприятия; 

• Регламенти на Съвета 2183/78 за единните правила за определяне на 
разходите  за железопътните предприятия. 
3. Необходимост от преходни периоди  
България ще бъде в състояние да изпълни изискванията на Директива 
91/440 до края на 2006 г., с изключение на член 10, т. 1. Разпоредбите на този 
член се предвижда да влязат в сила от 1 януари 2010 г.  
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По време на преходния период България изявява желание достъпът до 
железопътната инфраструктура на международните железопътни предприятия да 
бъде признаван както и досега – въз основа на международни договорености по 
които е договаряща страна. 
Искането на България за тригодишен преходен период е продиктувано от 
необходимостта за продължаване процеса на преструктуриране, 
комерсиализация, приватизация и отдаване на концесия на някои дейности в 
железопътния сектор.  
Повишаване качеството на услугите изисква обновяване на подвижния състав и 
повишаване на изискванията към стандартите при закупуването на съответното 
оборудване.  
Заявеният преходен период също така отчита времето необходимо за 
реализиране на положителните резултати от направените финансови инвестиции 
и преструктурирането на железниците. Очаква се появата на  първите 
положителни резултати от тези инвестиции от процеса на приватизация и 
отдаване на концесия на някои дейности и инфраструктурни обекти да стане не 
по-рано от края на 2009 година.  
България отправя молба за преходен период при въвеждането в сила на 
разпоредбите на член 10, т.1 от Директива 91/440 и поради гореизложените 
причини счита, че няма да бъде в състояние да изпълни изискванията и на 
Директива 95/19.  
България ще започне да прилага Директива 95/19 от 1 януари 2007 г. само по 
отношение на тази част от инфраструктурата за която достъпът ще бъде 
разрешен при приемането ни за членове. По отношение на другите железопътни 
линии Директива 95/19 следва да се прилага от 1 януари 2010 година. 
ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ 
Развитие на транспортната инфраструктура 
В съответствие с Решение на Европейския парламент и Съвета 1692/96/ЕС 
за основните насоки за развитие на Транс-европейската мрежа, българското 
правителство е поело ангажимента, чрез изпълнението на редица проекти, 
разположени по Общоевропейските транспортни коридори, да изгради 
национална транспортна система, съответстваща на европейската.  

• 

• 

Одобрена е четиригодишна Средносрочна национална инвестиционна 
програма за периода 1998 – 2001 г., в която ясно са определени средствата от 
държавния бюджет за развитието на инфраструктурата на страната, вкл. и на 
транспортния сектор; 

Разработена е Инвестиционна програма за развитието на транспортната 
инфраструктура на страната, която включва 32 национални инвестиционни 
проекта в сферата на транспорта, разположени по трасетата на петте 
Общоевропейски транспортни коридори (ІV, VІІ, VІІІ, ІХ и Х), пресичащи 
територията на страната, както и необходимите средства за тяхната реализация, 
възлизащи на около 5 милиарда щатски долара. Предвижда се те да бъдат 
осигурени от държавния бюджет и от други финансови източници, като: средства 
от таксите върху течните горива, кредити от международни финансови 
институции, отдаване на обекти на концесии и други. Законодателството на 
Република България относно финансирането на транспортна инфраструктура е в 
съответствие с Разпоредба на Съвета 2236/95/ЕС, тъй като разрешава 
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сътрудничество с международните финансови институции (ЕИБ, ЕБВР)  и 
сътрудничество между обществения и частен сектор (РРР) в тази област на 
финансиране; 

• 

• 

• 

Важен компонент от развитието на транспортната инфраструктура е участието 
на България в проекта TINA (Оценка на необходимостта от транспортна 
инфраструктура). В неговите рамки е направена оценка на необходимите 
средства за инвестиции по страни и по видове транспорт. Поради факта, че 5 от 
общо 10 Общоевропейски транспортни коридора пресичат територията на 
страната, българското правителство е осигурило инвестиции в транспортния 
сектор за 1997, 1998 и 1999, стигащи съответно до 3,2%, 2,7% и 2, 42 % от БНП; 

В процес на съгласуване с Европейската комисия е Национален план за 
икономическо развитие за периода 2000-2006 г. Като мярка за постигане на 
неговите цели е предвидено приоритетното развитие на транспортната 
инфраструктура по Общоевропейски транспортни коридори ІV, VІІІ и ІХ;  

Аналогични принципи за развитие на транспортната инфраструктура са 
залегнали в основата на актуализираната Стратегия за транспортния сектор. В 
нея е направен подробен анализ, основаващ се на различни важни критерии за 
определяне на приоритетните проекти, които да бъдат предложени за 
финансиране от международните финансови институции, както и от структурните 
инструменти на Европейската комисия и по-специално от ИСПА. 
В България продължава подготовката за въвеждане на високи скорости в 
железопътния транспорт (Директива на Съвета 96/48). Въвежданите в момента 
мерки за безопасност и системи за автоматична локомотивна сигнализация, 
радиовръзки и др, са съобразени с високоскоростното движение, като се прилагат 
изискванията за “техническа съвместимост-interoperability”. Проектът за 
реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-
гръцка/турска граница е един от най-мащабните проекти в региона за въвеждане 
на високоскоростен железопътен транспорт. 
КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ 

 
България счита като свои приоритет в областта на транспортната си политика 
развитието на комбинираните превози на товари.  
Разработена е Програма за развитие на комбинираните превози в Република 
България до 2010 г., която е включена в инвестиционната програма на 
министерството за посочения период.  
Република България, като договаряща страна по Европейското споразумение 
за най-важните линии за комбинирани превози и свързаните с тях 
съоръжения /AGTC/, отчита приоритетите и световните тенденции в развитието 
на тези превози, всички документи на ЕС и ЕКМТ, както и опита на европейските 
държави по отношение на вътрешните и международните превози на товарите по 
суша, река и море. През м. март 1999 г. Народното събрание на Република 
България ратифицира със закон Протокола за комбинирани превози по 
вътрешните водни пътища към Европейското споразумение за най-важните 
линии за комбинирани превози и свързаните с тях съоръжения /AGTC/. 
Разработен е проект на Наредба за комбинирани превози, която ще влезе в сила 
след приемането на Закона за железопътния транспорт. Проектът е в пълно 
съответствие с принципите и изискванията на Директива 92/106/ ЕЕС и Директива 
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96/53/ЕС, както и на предстоящата промяна на нормативната база на ЕС за 
комбинираните превози на товари. 
Министерството на транспорта и съобщенията ускорено разработва двустранни и 
многостранни междуправителствени спогодби за международни комбинирани 
превози на товари в които са залегнали всички изисквания на цитираните по-горе 
директиви на ЕС. 

* * * 

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство на ЕС. 
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