СТАНОВИЩЕ
от д-р Добромир Йотов Доков
ОТНОСНО: Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на
Република България, публикуван на 24.09.2019 г. на Портала за обществени
консултации при Министерски съвет
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Публикувания Доклад за състоянието на безопасността на движението по
пътищата на Република България, е документ отразяващ обективното състояние на
пътнотранспортната обстановка в страната. В него са акцентирани някои от основните
фактори, влияещи върху безопасността на движението по пътищата. Специално място е
отредено на човешкия фактор, със специфичните особености на участниците в
движението.
Наред с изтъкнатите положителни страни, биха могли да бъдат направени
някои бележки и коментари.
Първо, в точка 3.1.1. Обобщена информация, относно направения обзор на
държавните органи и предоставените им компетенции по изпълнение политиките
свързани с безопасността на движението по пътищата, се забелязват някои пропуски:
1. По отношение на Министерски съвет
от Конституцията на Република България (КРБ):
Чл. 105 (2) Министерският съвет осигурява обществения ред и националната
сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на
Въоръжените сили.
По отношение на Министерството на вътрешните работи
от Закона за движението по пътищата (ЗДвП):
Чл. 14. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството
съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията определят с наредба условията и реда за
използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства
за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено
ползване.
Чл. 14. (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството
съвместно с министъра на вътрешните работи определят с наредба реда за установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по
пътищата.
Чл. 24. а (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и
министърът на вътрешните работи определят с наредба условията за изграждане или
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
Чл. 91. (4) Министърът на вътрешните работи определя с наредба условията и
реда, при които се ползва специален режим на движение за моторните превозни средства.

1

Чл. 140. (2) Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и
пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията
на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на
данни за регистрираните пътни превозни средства се определя с наредба на министъра на
вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на отбраната.
Чл. 140. (4) Пътните превозни средства от поделенията на въоръжените сили и
бронираната, колесната и верижната техника, влекачите и специалната техника на
Министерството на вътрешните работи се регистрират и отчитат по ред, определен от
съответния министър. Формата, размерът и видът на регистрационните номера на
превозните средства на въоръжените сили се съгласуват с министъра на вътрешните
работи.
Чл. 140. (6) Колесните трактори, тракторните ремаркета и друга самоходна
техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника, могат да се движат по изключение по пътищата, отворени за
обществено ползване, по ред, определен с наредба, издадена от министъра на земеделието,
храните и горите, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 142. Министърът на вътрешните работи определя ред за служебно
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства на заинтересованите
лица. Службата за регистриране е задължена, когато предава данни от регистъра, да води
записи, които да съдържат информация за предадените данни, момента на предаването им,
данни за заявителя на справката и целите, за които се искат данните.
Чл. 151 (2) Свидетелство за управление на моторни превозни средства се
издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и
при наличие на условията по ал. 1, което е физически годно да управлява моторни
превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно
превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и което успешно е издържало
изпит за водач на моторно превозно средство.
Чл. 153. т. 4. съвместно с министъра на вътрешните работи утвърждава
учебната документация за допълнително обучение на водачите на моторни превозни
средства за частично възстановяване броя на точките, потвърждаващи валидността на
свидетелството за управление.
Чл. 153. (3) Министърът на вътрешните работи с наредба определя
максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и
възстановяването им, както и списъка на нарушенията, при извършването на които от
наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки
съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за
провеждане на допълнително обучение.
Чл. 159. (1) Министърът на вътрешните работи определя условията и реда за:
1. издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство;
2. водене на централен регистър на водачите на моторни превозни средства;
3. отчет на водачите на моторни превозни средства, за отчет на наложените им
наказания и на точките, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление;
4. служебното предоставяне и предоставянето срещу заплащане на данни за
водените на отчет водачи на моторни превозни средства; службата за отчет на водачите е
задължена, когато предава данни от регистъра, да води записи, които да съдържат
информация за предадените данни, момента на предаването им, данни за заявителя на
справката и целите, за които се искат данните.
Чл. 165. (1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:
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1. контролират спазването на правилата за движение от участниците в
движението, техническата изправност и обезопасяването на товарите на движещите се по
пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни да извършат
проверката по безопасен начин, осигурявайки необходимата видимост;
2. при необходимост регулират движението по пътищата;
3. следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени
предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до
администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за
отстраняване на установени неизправности по тях;
4. регистрират и водят отчет на пътнотранспортните произшествия;
5. извършват анализ на пътнотранспортните произшествия и предоставят
информация на държавни органи, общини, обществени организации и на средствата за
масово осведомяване;
6. водят националните регистри за водачите и техните нарушения и наказания,
моторните превозни средства и пътнотранспортните произшествия и създават
информационни фондове за съхраняване на данните;
7. извършват превантивна дейност за ограничаване на пътнотранспортните
произшествия и последиците от тях;
8. въвеждат временна организация на движението съвместно със собственика
или администрацията, управляваща пътя;
9. могат да въвеждат временни промени в организацията на движението при
внезапно появила се опасност за движението - аварийно възникнало препятствие по пътя,
заснежаване или заледяване, пътнотранспортни произшествия, като незабавно уведомяват
собственика или администрацията, управляваща пътя.
10. осъществяват контрол по изпълнение на учебните програми за извършване
на допълнително обучение по чл. 157, ал. 3, като извършват проверки по документи и на
място;
11. осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните
превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след
заплащане на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
12. предотвратяват нарушения, свързани с опазването на пътя, на пътните
съоръжения и пътните принадлежности.
14. изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е
постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или
дейност.
(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра
на вътрешните работи служби:
1. имат право да спират пътните превозни средства, да проверяват документите
за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи,
свързани с управляваното превозно средство, и с извършвания превоз и със заплащането
на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
2. имат право да изземват и задържат документите по т. 1, както и да отнемат
табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи;
3. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който
управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за
управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или
наркотични вещества или техни аналози;
4. не допускат движение на пътно превозно средство, което има някоя от
повредите или неизправностите, посочени в чл. 101, ал. 3;
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5. имат право да отвеждат в поделенията на Министерството на вътрешните
работи участници в пътнотранспортно произшествие, когато това е необходимо за
разследване на произшествието;
6. имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по
пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи
датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно
средство;
7. имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по
пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудио запис и видео заснемане, като
контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видео заснемане;
9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който
откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата
на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни
аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор,
показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и
отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища, или за медицинско
изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол
в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техни аналози; в случай че
при осъществяването на контрол с техническо средство или тест е установена
концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или
техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото
за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо
изследване;
10. прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно
средство;
12. имат право да обработват картови плащания на дължими глоби чрез
терминални устройства ПОС.
(3) Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и
системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.
Чл. 168. (1) Определените от министъра на вътрешните работи длъжностни
лица от службите за контрол и/или длъжностни лица, определени от собствениците или
администрацията, управляваща пътя, могат да преместват или да нареждат да бъде
преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително
публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от
него водач.
Чл. 170б. Министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министърът на вътрешните работи с наредба определят реда за служебно
обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили
правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на
моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и
товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.
Чл. 170в. Министърът на вътрешните работи и министърът на образованието и
науката с наредба определят реда на взаимодействие по обмен на информация,
анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване мерки
за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.
Чл. 174. (4) Редът, по който се установява концентрацията на алкохол в кръвта
на водачите на моторни превозни средства, трамваи или самоходни машини и/или
употребата на наркотични вещества или техни аналози, се определя с наредба на
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министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на
правосъдието.
Чл. 186. (1) Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на
вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.
Чл. 189д. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него
длъжностно лице представя на Европейската комисия на всеки две години доклад за
напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на
информация относно пътнотранспортни нарушения.
Допълнителни разпоредби от ЗДвП
§ 3. По всички проекти, свързани с организиране на движението по пътищата,
при направено искане от страна на заинтересуваните лица съответните служби на
Министерството на вътрешните работи са длъжни в едномесечен срок да дадат писмено
становище.
Второ, прави впечатление неточното изложение на страници 13, 63 и 131,
касаещо основните принципи за въздействие спрямо поведението на участниците в
движението: „Усъвършенстване на регулацията и контрола в системата за издаване на
свидетелства за управление на МПС чрез: разработване на нов набор от изпитни
въпроси с по-силно изразена насоченост към практиката, които помагат на курсистите
да осъзнаят опасностите и рисковете на пътя, както и проверката на възприятията на
кандидата за откриване на тези рискове“. В тази връзка е редно да бъде уточнено, че
съгласно разпоредбите на чл. 151, ал. 2 от ЗДвП, свидетелства за управление на МПС се
издават от МВР, на лицата които са преминали обучение и са успешно положили изпит за
придобиване на правоспособност, отговаряйки разбира се и на други изисквания1. В
случая, ще бъде по-правилно формулирането изпит за придобиване на правоспособност
за управление на МПС.
Трето, непрофесионално е изтъкнат извода на страница 69: „Извършването на
конвенционалния контрол за спазване на правилата за движение по пътищата от
страна на Пътна полиция (чрез патрули) консумира голям ресурс. Този ресурс би могъл
да бъде пренасочен към специализирани акции, ако част от дейностите, извършвани от
патрулните екипи, бъде ефективно заместена от технически средства за контрол“.
Важно е да се уточни, че някои нарушения на ЗДвП не могат да бъдат установени само с
помощта на технически средства или системи. Такива са: управление на МПС с
концентрация на алкохол или наркотични вещества, управление от неправоспособен
водач, или от такъв с наложено наказание „лишаване“, както и на който временно е отнето
свидетелството. Тези латентни (скрити) нарушения имат изключително значение за
безопасността на движението по пътищата, като те могат да бъдат установени след
физическо спиране и проверка от контролните органи.
Четвърто, некоректно е твърдението, че до момента в страната не е правен
анализ за състоянието на безопасността на движението по пътищата (страница 6). Както и
че липсва и многоаспектен анализ на данните, свързани с ПТП, който да позволи
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Вж. чл. 151, ал. 2 от ЗДвП: Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от
органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и при наличие на условията
по ал. 1, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория,
преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и
което успешно е издържало изпит за водач на моторно превозно средство.
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извеждането на тенденции и набелязване на максимално адекватни мерки за въздействие
(страница 11).
В тази връзка искам да подчертая, че са правени научни изследвания по
проблемите с безопасността на пътното движение, както от мен, така и от други автори.2
Също така смятам, че темата не е докрай изследвана и трябва още да се работи в тази
насока, тъй като ни е необходимо още познание. Това би довело до разработването на поефективни предложения и стратегии за повишаване на безопасността. В подкрепа на
благородната кауза, е необходимо да бъде впрегнат целият научен и експертен потенциал.
Пето, по отношение създаване на легална дефиниция на понятието
„безопасност на движението по пътищата“, бих предложил в последното мое
монографично изследване, представеното такова: Безопасност на пътното движение е
съвкупност от всички характеристики на пътя, автомобила, околната среда и
поведението на участниците в движението, за осигуряване на неговата безопасност3.

Гр. София
23.10.2019 г.

С уважение, д-р Добромир Йотов Доков

e e-mail: dodokov@abv.bg
dodokov69@gmail.com
GSM: 0888 834 17
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