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Условия за достъп до услуги Условия за достъп до услуги 

1. На недискриминационна основа 

железопътните предприятия имат 

право на минималния пакет за достъп, 

формулиран в приложение III, точка 1. 

1. На недискриминационна основа 

управителите на инфраструктура 

предоставят на всички железопътни 

предприятия минималния пакет за 

достъп, формулиран в приложение III, 

точка 1. 

2. Услугите, посочени в приложение III, 

точка 2, се предоставят от всички 

оператори на съответните 

съоръжения по недискриминационен 

начин. 

2. Операторите на съоръжения за 

услуги предоставят достъп на всички 

железопътни предприятия, 

включително достъп до релсов път, 

до съоръженията, посочени в 

приложение III, точка 2, както и до 

услугите, предоставяни в тези 

съоръжения, по недискриминационен 

начин под надзора на регулаторния 

орган съобразно предвиденото в член 

56. 

Когато операторът на съоръжение за 

услуга принадлежи на орган или 

компания, която също провежда 

дейност и има доминиращо положение 

на поне един от пазарите за железопътен 

превоз, за които се използва това 

съоръжение, операторът следва да бъде 

организиран по такъв начин, че да е 

независим от съответния орган или 

компания в правно и организационно 

отношение, както и във връзка с 

Когато операторът на съоръжение за 

услуга, посочено в приложение III, 

точка 2, принадлежи на орган или 

компания, която също провежда 

дейност и има доминиращо положение 

на поне един от пазарите за железопътен 

превоз, за които се използва това 

съоръжение, операторът следва да бъде 

организиран по такъв начин, че да е 

независим от съответния орган или 

компания в организационно отношение, 
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вземането на решения.  както и във връзка с вземането на 

решения. Операторът на съоръжение 

за услуга и този орган или фирма 

имат отделно счетоводство, 

включително отделни баланси и 

отчети за приходите и разходите. 

Искания от железопътни предприятия за 

достъп до съоръжението за услуга могат 

да бъдат отхвърляни само при условие, 

че съществуват реалистични 

алтернативи, даващи им възможност да 

извършват съответния товарен или 

пътнически превоз по същия маршрут и 

при икономически приемливи условия. 

Отговорността за доказване на 

наличието на реалистична алтернатива 

се носи от оператора на 

съответното съоръжение за услуга 

от посочения вид. 

Искания от железопътни предприятия за 

достъп до съоръжението за услуга 

получават отговор в рамките на 4 

седмици и могат да бъдат отхвърляни 

само при условие, че съоръжението за 

услуга не разполага с достатъчно 

свободен капацитет за 

удовлетворяване на тези искания или 

при условие, че съществуват 

реалистични алтернативи, даващи им 

възможност да извършват съответния 

товарен или пътнически превоз по 

същия маршрут и при икономически 

приемливи условия. При отказ на 

достъп до неговото съоръжение за 

услуга, операторът предлага 

икономически и технически 

реалистична алтернатива, ако такава 

има, и обосновава писмено своя отказ. 

Отказът не създава задължение за 

оператора на съоръжението да прави 

инвестиции в ресурси или 

съоръжения, за да отговори на всички 

искания на железопътните 

предприятия. 

Когато операторът на съответното 

съоръжение за услуга е изправен пред 

съвпадение на различни искания, той 

прави опит за най-добро възможно 

съчетаване на удовлетворяването на 

различните искания. В случай че не 

съществува реалистична алтернатива и 

не е възможно да се удовлетворят 

всички искания за ползване на 

капацитета на съответното съоръжение 

въз основа на показаните потребности, 

регулаторният орган по член 55, по своя 

собствена инициатива или въз основа на 

жалба, предприема съответно действие, 

с което да осигури съответстваща част 

от капацитета да бъде предоставена на 

Когато операторът на съответното 

съоръжение за услуга е изправен пред 

съвпадение на различни искания, той 

използва целия си свободен 

капацитет, за да предложи най-добро 

възможно съчетаване на 

удовлетворяването на различните 

искания. В случай че не съществува 

реалистична алтернатива и не е 

възможно да се удовлетворят всички 

нови искания за ползване на капацитета 

на съответното съоръжение въз основа 

на показаните потребности, 

регулаторният орган по член 55, по своя 

собствена инициатива или въз основа на 

жалба от кандидат, предприема 
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такива железопътни предприятия, които 

са различни от тези, представляващи 

част от съответния орган или компания, 

на която принадлежи операторът на 

съоръжението. От друга страна, 

новопостроените ремонтни и други 

технически съоръжения, създадени за 

специфичен вид нов подвижен състав, 

могат да бъдат запазени за ползване 

от едно железопътно предприятие за 

първите пет години от тяхната 

експлоатация. 

съответно действие, като отчита 

потребностите на всички засегнати 

участници, с което да осигури 

съответстваща част от свободния 

капацитет да бъде предоставена на 

такива железопътни предприятия, които 

са различни от тези, представляващи 

част от съответния орган или компания, 

на която принадлежи операторът на 

съоръжението, без да се накърняват 

потенциалните му задължения за 

обществена услуга.  

В случай че съоръжението за услуга от 

посочения вид не е било използвано 

поне през последните две 

последователни години, неговият 

собственик оповестява, че 

експлоатацията на съоръжението се 

предоставя на лизинг или под наем. 

В случай че съоръжението за услуга не е 

било използвано поне през една година 

и е изразен интерес от железопътни 

предприятия пред оператора на това 

съоръжение въз основа на доказани 

потребности, неговият собственик 

оповестява, че експлоатацията на 

съоръжението се предоставя на лизинг 

или под наем за използване за 

дейности, свързани с железопътния 

сектор, освен ако операторът на това 

съоръжение не докаже, че текущ 

процес на преобразуване 

възпрепятства използването му от 

което и да било железопътно 

предприятие. 

3. В случаите, когато управителят на 

инфраструктура предлага някои от 

видовете услуги, описани в приложение 

III, точка 3 като допълнителни услуги, 

той ги предоставя по 

недискриминационен начин по заявка 

на железопътни предприятия . 

3. В случаите, когато операторът на 

услуга предлага някои от видовете 

услуги, описани в приложение III, точка 

3 като допълнителни услуги, той ги 

предоставя по недискриминационен 

начин по заявка на железопътни 

предприятия . 

4. Железопътните предприятия могат да 

изискат от управителя на 

инфраструктура или от други 

доставчици другите видове 

спомагателни услуги, изброени в 

приложение III, точка 4. Управителят на 

инфраструктура не е задължен да 

предоставя тези услуги. 

4. Железопътните предприятия могат да 

изискат от управителя на 

инфраструктура или от други 

оператори на съоръжения за услуга 

другите видове спомагателни услуги, 

изброени в приложение III, точка 4. 

Управителят на инфраструктура не е 

задължен да предоставя тези услуги. 

5. Приложение III може за бъде 

изменено, в светлината на 

придобития опит, в съответствие с 
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процедурата, посочена в член 60. 

 1 ОВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 132 

Or. en 

Обосновка 

От изключително значение е гарантирането на достъпа до съоръжения за 

поддръжка, за да се избегне рискът от сериозно нарушаване на качеството на 

съществуващите услуги на железопътен транспорт и/или от застрашаване на 

възможността на заварените оператори да изпълняват задълженията си за 

обществена услуга. 
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