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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
От публикуваните консултационни документи за нови закони на страниците
на Министерството на вътрешните работи (МВР) и на Портала за обществени
консултации, като и решението на междуведомствената работна група на Министерството
на вътрешните работи (МВР), Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (МТИТС) и министерството на регионалното развитие и
благоустройство (МРРБ), е видно, че действащия Закон за движението по пътищата
(ЗДвП)1 ще бъде разделен на три нови закона: Закон за движението по пътищата, Закон
за водачите на моторни превозни средства и Закон за пътните превозни средства.
Консултационният документ по новия ЗДвП заедно с проектната му структура, е изготвен
от МВР, докато консултационните документи със съответните проекти на структурите на
Закона за водачите на моторни превозни и на Закона за пътните превозни средства, са
представени от МТИСТ. От примерните структури на новия Закон за водачите на
моторни превозни и от новия ЗДвП са видни намеренията, отчета на водачите на моторни
превозни средства (МПС) и издаването на свидетелства за управление на МПС (СУМПС),
да се осъществява от МТИТС.
Имайки предвид стратегическата важност на дейността по отчета на
водачите на МПС и огромното й значение за безопасността на пътното движение, си
позволяваме да отбележим, че това решение е прибързано и недостатъчно аргументирано.
Издаването на СУМПС е неразделна част от осъществяването на контрол
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върху отчета на водачите на МПС. Нещо повече, отчета на водачите прецезира
възможността за издаването на свидетелства. Имайки предвид спецификата и особената
важност на дейността, касаеща основно безопасността на движението по пътищата,
накратко ще бъдат изложени същността и значимостта й.
Развитието на съвременния автомобилен транспорт трябва да бъде устойчиво,
изразяващо се на първо място в повишаване безопасността на движението, както и в
непрекъснатото усъвършенстване на енергийната и екологичната му ефективност. Такава
е и целта на ЗДвП, а именно2 - опазване живота и здравето на участниците в
движението по пътищата, улесняване на тяхното придвижване, опазване имуществото
на юридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяване. До
голяма степен действащият в момента ЗДвП, постига целта. Трябва обаче да споменем и
за негативните събития, съпътстващи процеса на транспортното движение, а именно
пътнотранспортните произшествия (ПТП). Всяко ПТП води до загубата на живот или
нараняването на хора, унищожаването на имущество и има огромни социалноикономически загуби за държавата и трайни психологически последствия за хората.
От официалната статистика е видно, че основен фактор за състоянието на безопасността на движението по пътищата е поведението на участниците в пътното движение, и
то най-вече на водачите на МПС3. Поради тази причина е редно да се акцентира върху
важността на човешкия фактор, който е част от системата „човек - автомобил - път среда“ 4. Именно човекът, в качеството си на участник в пътното движение, е в състояние
да съобразява своето поведение спрямо променящите се параметри на системата, в която
протича процесът на пътното движение, с цел да бъде постигнато максимално високо
ниво на безопасност5.
Водещите органи за осигуряване безопасността на движението по пътищата в
Република България са специализираните органи на МВР, и по-конкретно органите на
Пътна полиция. Те контролират спазването на правилата за движение от всички
участници, посещават и разследват ПТП, издават СУМПС и водят централен регистър
на водачите за техния отчет6, както и осъществяват превантивна дейност за
намаляване броя на произшесгвията.
Свидетелствата се издават от териториалните звена на Пътна полиция по постоянен
адрес на водачите, след което се завеждат на отчет. Отчетът на водачите на МПС
представлява създаване, водене и съхранение на регистър с пълна и актуална информация
за правоспособността на всеки водач (придобити категории за управление на МПС), както
и дисциплината му (извършени нарушения, изтърпени и неизтърпени наказания,
приложени принудителни административни мерки (ПАМ), отнети и оставащи контролни
точки, протоколи от допълнително обучение за възстановяване на контролни точки,
допуснати ПТП, решения и присъди на съда, платени и неплатени глоби, медицински
ограничения).
Издаването на СУМПС и воденето на регистър за всеки водач са свързани
дейности, които не могат да бъдат извършвани самостоятелно. Обстоятелството, че
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се осъществяват от органите на Пътна полиция, спомага за по-ефективното изпълнение на
основните им задачи, свързани с осигуряването на безопасността7:
- Контрол по спазването на правилата за движение от всички участници, както и
техническата изправност на движещите се пътни превозни средства (ППС).
- Посещаване, регистриране и отчет на ПТП, както и анализиране на причините за
тях.
- Осъществяване на превантивна дейност за ограничаване броя на ПТП и
последиците от тях.
- Осъществяване контрол по провеждането на допълнително обучение за водачи на
МПС.
- Осъществяване на административнонаказателна дейност.
Издаването на СУМПС и воденето на регистър за дисциплината на водачите,
спомага за по-качествен контрол върху поведението им на пътя, поради следните
обстоятелства:
На първо място, осъществява се контрол при административното обслужване
на гражданите (водачи на МПС). С помощта на информацията от регистъра се
осъществява контрол при подаване на документи за издаване на СУМПС, както и при
получаването им. В зависимост от дисциплината на водачите, в определени случаи не
може да бъде издадено СУМПС. Такъв е примерът с изгубването на правоспособност
вследствие отнемането на всички контролни точки. Тогава не само че не се издава ново
свидетелство, но ако то не е върнато от лицето, се изземва8. Също така не се издава
СУМПС и при неплатени глоби.9 Освен това, в регистъра се отразяват представените или
получените по служебен път протоколи за физическата или психологическата годност за
някои водачи, издадени от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК)
или транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК). В този случай също
се прецизира възможността от издаване на СУМПС.
На второ място, осъществява се контрол на водачите при управление на МПС.
При спирането за проверка, посредством автоматизирани информационни системи (АИС),
пътните полицаи получават актуална информация за дисциплината и за правоспособността на проверявания. Вследствие на което полицейските служители биха могли
да предприемат необходимите действия.
На трето място, осъществява се контрол по въведената точкова система за
отчета на извършените нарушения от водачите на МПС. Точковата система е доказала
по безспорен начин въздействието си върху поведението на водачите на МПС.
Въвеждането й в много държави, не само в ЕС, но и в страни от Америка, Азия и
Австралия10, на практика подчертава нейния мощен ефект, имащ за цел да превъзпитава
водачите.
На четвърто място, осъществяване на административнонаказателна дейност
по ЗДвП, която има изразена превъзпитаваща функция спрямо водачите - нарушители.
Цели се също така, да се предупредят и останалите участници, че неспазването на
правилата за движение ще доведе до налагането на предвидените от закона санкции и за
тях. В регистъра на водачите се отразяват и принудителните административни мерки.
Налагането на административни наказания и прилагане на ПАМ са мощно средство за
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превъзпитанието на нарушителите на закона. Бързото и коректно реализиране се
осъществява благодарение на воденето на регистър за водачите на МПС.
Гореизложеното дава основание за следното ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Дейността по издаване на СУМПС е неразделна част от отчета на водачите на
МПС. Както стана ясно, в регистъра за дисциплината на водачите се отразява и броя на
отнетие, оставащите и възстановените контролни точки от допълнителното обучение. По
този начин допълнителното обучение, което е част от отчета на водачите, се оказва един
мощен инструмент за въздействие върху поведението им. Същевременно отчета на
водачите е пряко свързан с осъществяването на контрол за спазването на правилата за
движение от всички участници (пътния контрол). От своя страна, пътния контрол е
свързан и с осъществяването на административнонаказателна дейност, която в определени
случаи предвижда отнемането на контролни точки11. Това обстоятелство налага, реда и
условията за тяхното възстановяване да бъде осъществяван от органите контролиращи
спазването на правилата за движение по пътищата, а именно от Пътна полиция. Освен
това, осъществяването на тези дейности от Пътна полиция гарантира спазването на
законовите изисквания и по- качественото административнато обслужване на гражданите.
Поради огромното значение за безопасността на пътното движение, вследствие и за
националната сигурност на страната, понастоящем издаването на свидетелства и отчета на
водачите на МПС, както и пътния контрол, се осъществяват от органите на Пътна полиция
в МВР. Това омаловажава другите аргументи и причини те да бъдат разделени и
предоставени за изпълнение от други ведомства.
Също така е важно да се отбележи, че към момента няма данни, дейността по
издаването на СУМПС и воденето на отчета на водачите на МПС да е компроментирана и
да налага извеждането й от компетентността на МВР. В случая е необходимо контролът
върху водачите да бъде допълнително усъвършенстван12, а не да бъде пренасочен в друго
ведомство, тъй като това би се отразило негативно върху безопасността на движението.
В резюме на изложеното могат да бъдат направени следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Първо, смятаме за неуместно „разделянето“ на действащия ЗДвП на три закона.
Ака се налага да бъде разделян ЗДвП, по - целесъобразно е да бъдат само два. Първият,
който е озаглавен Закон за движението по пътищата е редно да разглежда материята
свързана с правилата за движението по пътищата, както и придобиването на
правоспособност и издаването на свидетелства за управление на МПС. Спазването на
правилата за движение по пътищата, касае участниците в движението (и то най-вече
водачите на МПС), тъй като при тяхното неспазване, на участниците се налагат
административни наказания или прилагат ПАМ. В случая става въпрос за един и същ
субект - водача на МПС, което съвсем обосновано поставя необходимостта с един закон
да бъдат регулирани тези обществени отношения. Напълно естествено е, вторият закон
да е озаглавен Закон за пътните превозни средства и да урежда материята свързана
пътните превозни средства: типовото им одобрение, изисквания за регистрация и отчета.
Аргументните за отделянето на тази материя от основния ЗДвП е, че става въпрос за
различен субект, пътното превозно средство.
Второ,
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административнонаказателната отговорност към водачите на МПС. Редно е това да става в
зависимост от тежеста на извършените нарушения на правилата, както и от степента на
застрашения обществен интерес. Аналогичен е случая и с принудителните
административни мерки, които също следва да бъдат прецезирани. Също така,
процедурата по налагането на административните наказания трябва да бъде улеснена, за
да има ефективност от превъзпитателното и предупредителното им въздействие.
Трето, предлагаме промяна на регламента за провеждането на допълнителното
обучение за частично възстановяване на контролни точки. Необходимо е разглежданите
теми да са съобразени с притежаваната категория за управление на МПС, като се
акцентира, както на най-често допусканите нарушения, така и на тези, водещи до
настъпването на ПТП. След лекционния курс е редно да се проверят знанията на
обучаемите с дидактически тест, като успешното му решаване да е критерий за
завършване на обучението.
Четвърто, тъй като действащият ЗДвП от 1999 г. до сега е променян над 70 пъти,
предлагаме изготвянето на проекта за нов закон да стане след по-задълбочен анализ. В
тази връзка е целесъобразно привличането на повече експерти, както от практиката, така и
от научните среди. Това ще спомогне за създаването на качествена и устойчива правна
уредба, чиято цел е да осигури повече безопасност за участниците в пътното движение,
както и по-голяма икономическа и екологична ефективност.

Гр. София
15.12.2017 г.
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