МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за движението по пътищата
1. Причини, които налагат приемането на законопроекта:
С настоящият проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за движението
по пътищата (ЗДвП), се регламентира нов ред за връчване на актове за установяване на
административни нарушения (АУАН) и наказателни постановления (НП), фишове и електронни
фишове, който да осигури необходимата бързина и своевременност при осъществяването на
административнонаказателната отговорност за нарушения на правилата за движение по ЗДвП,
което ще способства за постигането на превантивния и възпитателен ефект на административното
наказание. Предложеният ЗИД на ЗДвП ще създаде необходимите гаранции за протичането на
административнонаказателното производство в най-кратки срокове, като предвижда възможности
за използването на съвременни технически начини за връчване на документи и книжа в
производството.
С оглед незабавност и неизбежност на процеса по налагане на административни наказания,
както и с цел пестене на ресурса на Министерството на вътрешни работи (МВР) по издаване и
връчване на наказателните постановления, е необходимо извършването на промяна в ЗДвП и
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН). В МВР бе извършен анализ на
действащият ЗДвП, пречупен през призмата на осъществяваната административно наказателна
дейност и отчитайки регистрираните пътнотранспортни произшествия (ПТП), както и анализ на
процесите по установяване на извършените нарушения на правилата за движение по пътищата с
АУАН, санкциониране на виновните участници в движението с НП, по реда на сега действащия
ЗАНН, както и чрез налагане на наказания с фиш или електронен фиш, ред за връчване на АУАН
и НП и последващото изпълнение на наложените наказания за период от три години (01.01.2019
г. – 31.12.2021 г.).
Съгласно направения анализ на ПТП се отчита повишение в броя на възникналите ПТП,
загиналите и ранените участници в движението по пътищата през 2021 г. спрямо периода на 2020
г. За цялата 2021 г. на територията на страната са регистрирани 31172 ПТП, при които са загинали
561 и са ранени 7609 участници в движението по пътищата. Спрямо същия период на 2020 г., ПТП
през 2021 г. са повече с 3066, загиналите са повече с 98, а ранените повече с 488 (за периода на
2020 г. - регистрирани ПТП - 28106, загинали - 463, ранени - 7121). Спрямо същия период на 2019
г., ПТП през 2021 г. са по-малко с 3967, загиналите са по-малко с 67, а ранените са по-малко с 890
(за периода на 2019 г. – регистрирани ПТП – 35139, загинали - 628, ранени - 8499).
През 2021 г., най-много ПТП са допуснати в резултат на извършени нарушения на
водачите – 29 914 (95,96% от общо 31 172 ПТП), при които са загинали 548 (97,68% от всички
561 загинали) и са ранени 7 464 (98,09% от всички 7 609 ранени) участници в движението по
пътищата. За сравнение, през същия период на 2020 г. поради нарушения на водачите са
регистрирани 27 071 ПТП (96,32% от общо 28 106 ПТП) с 439 загинали (94,82% от общо 463
загинали) и с 6 965 ранени (97,81% от общо 7121 ранени). За сравнение, през същия период на

2019 г. поради нарушения на водачите са регистрирани 33 719 ПТП (95,96% от общо 35139 ПТП)
с 605 загинали (96,34% от общо 628 загинали) и с 8 277 ранени (97,39% от общо 8499 ранени).
През 2021 г. при неправилни маневри, несъобразена скорост и отнемане на предимство
са регистрирани общо 20 376 ПТП (65,37% от всички 31 172 ПТП, настъпили поради нарушения
на водачите). За сравнение през 2019 г. най-често допусканите от водачите нарушения са свързани
с несъобразена скорост, отнемане на предимство и неправилни маневри – общо 5235 ПТП.
Към тях се отнасят 458 (78,97% от всички 580 загинали по тази причина и 72,93% от всички 628
загинали). През 2020 г., както и през 2019 г. най-често допусканите от водачите нарушения са
свързани с несъобразена скорост, неправилни маневри и отнемане на предимство. Тежките
ПТП са 4209, като загиналите са 341 (79,86% от общо 427 загинали поради нарушения на
водачите), а ранените са 5371 (79,19% от общия брой 6782 ранени поради нарушения на водачите).
През 2021 г. поради най-вероятна причина – извършена неправилна маневра от водач, са
регистрирани 7 796 произшествия (25,01% от всички 31 172 ПТП) с най-много измежду трите вида
ПТП – 183 загинали (32,62% от всички 561 загинали) и с 1 922 ранени (25,26% от всички 7 609
ранени). За сравнение през 2019 г., поради неправилни маневри на водачи при 1461 ТПТП
(21,71% от всички 6730 ТПТП или 23,21% от 6294 ТПТП поради нарушения на водачите) са
загинали 177 (28,18% от всички 628 загинали или 30,52% от 580 загинали поради 23 нарушения
на водачите) и са ранени 2000 (23,53% от всички 8499 ранени или 24,96% от 8014 ранени поради
нарушения на водачите) участници в движението по пътищата. През 2020 г. при 1280 ТПТП
поради неправилни маневри на водачи (22,42% от всички 5710 ТПТП и 23,66% от 5409 ТПТП
поради нарушения на водачите) са загинали 127 (27,43% от всички 463 загинали и 29,74% от 427
загинали при ТПТП поради нарушения на водачите) и са ранени 1720 (24,15% от всички 7121
ранени и 25,36% от 6782 ранени поради нарушения на водачите) участници в движението по
пътищата.
Поради движение с несъобразена скорост, са регистрирани най-много измежду трите вида
– 7 931 ПТП (25,44% от всички 31 172 ПТП), със 136 загинали (24,24% от всички 561 загинали) и
с най-много измежду трите вида произшествия ранени – 2 040 (26,81% от всички 7 609 ранени).
През 2019 г. несъобразената скорост е с най-голям дял за пътните инциденти поради нарушения
на водачите. По тази причина са настъпили 1781 ТПТП (26,46% от всички 6730 ТПТП и 28,30%
от 6294 ТПТП поради нарушения на водачите). Загиналите при тези ТПТП са най-много – 185
(29,46% от всички 628 загинали и 31,90% от 580 загинали поради нарушения на водачи) и са
ранени най-много 2349 участници в движението по пътищата (27,64% от всички 8499 ранени и
29,31% от 8014 ранени поради нарушения на водачите). През 2020 - Поради несъобразена
скорост са настъпили 1516 ТПТП (26,55% от всички 5710 ТПТП и 28,03% от 5409 ТПТП) със 158
загинали (34,13% от всички 463 загинали и 37,00% от 427 загинали при ТПТП поради нарушения
на водачите) и 1931 ранени (27,12% от всички 7121 ранени и 28,47% от 6782 ранени при ТПТП).
Поради отнемане на предимство, са регистрирани 4 649 ПТП (14,91% от всички 31172
ПТП), с 50 загинали (8,91% от всички 561 загинали) и с близък до другите два вида произшествия
брой ранени – 1 803 (23,70% от всички 7 609 ранени). През 2019 г. Поради допусканото от
водачите нарушение отнемане на предимство са настъпили 1642 ТПТП (24,40% от всички 6730
ТПТП и 26,09% от 6294 ТПТП поради нарушения водачите). Броят на загиналите е 84 (13,38% от
628 загинали и 14,48% от 580 загинали поради нарушения на водачите), а на ранените – 1984
(23,34% от всички 8499 ранени и 24,76% от 8014 ранени поради нарушения на водачите).През

2020 г. поради допусканото от водачите нарушение отнемане на предимство са настъпили 1413
ТПТП (24,75% от всички 5710 ТПТП и 26,12% от 5409 ТПТП поради нарушения на водачите.
Броят на загиналите през 2020 г. по тази причина е 56 (12,10% от 463 загинали и 13,11% от 427
загинали поради нарушения на водачите), а броят на ранените през 2020 г. поради отнемане на
предимство е 1720 (24,15% от 7121 ранени и 25,36% от 6782 ранени поради нарушения на
водачите).
В сравнение с периода на 2019 г. през 2020 г. и 2021 г. се отчита понижение в трите
показателя – ПТП, загинали и ранени.
През 2021 г., от загиналите 561 участници в движението по пътищата, разпределението по
вид на участника е следното: водачи – 295; пешеходци – 94; пътници – 170; работници на пътя –
2. От ранените – 7 609 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на участника
е следното: водачи – 3 599; пътници – 2 551; пешеходци – 1 449; работници на пътя – 10. През
2020 г., от загиналите 463 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на
участника е следното: водачи – 250; пешеходци – 94; пътници – 116; работници на пътя – 2. От
ранените – 7 121 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на участника е
следното: водачи – 3 396; пешеходци – 1 369; пътници – 2 341; работници на пътя – 14. През 2019
г., от загиналите 628 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на участника
е както следва: водачи – 332; пешеходци – 151; пътници – 142; работници на пътя – 3. От ранените
– 8 499 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на участника е следното:
водачи – 3 751; пешеходци – 1 670; пътници – 3 066; работници на пътя – 12.
През 2021 г. в населени места са регистрирани 22 025 ПТП, а извън населени места – 9 147
ПТП. За същия период на 2020 г. ПТП в населени места са били 20 210, а в извън населени – 7
900. През 2019 г ПТП в населени места са 25 261, а извън населени – 9 883.
В населените места през 2021 г. при 22 025 ПТП (70,66% от всички 31 172 ПТП) са загинали
164 (29,23% от всички 561 загинали) и са ранени 4 332 (56,93% от всички 7 609 ранени) участници
в движението по пътищата.
Извън населените места през 2021 г. при 9 147 ПТП (29,34% от всички 31 172 ПТП) са
загинали 397 (70,77% от всички 561 загинали) и са ранени 3 277 (43,07% от всички 7 609 ранени)
участници в движението по пътищата.
Разпределение на ПТП по клас на пътя извън населените през 2021 г. е както следва:
Клас на пътя
ПТП
Загинали
Ранени
І клас
2600
122
847
ІI клас
1979
76
763
ІІІ клас
1845
78
841
Общински път
1127
46
499
Автомагистрала
1501
75
303
Други
95
0
24
ОБЩО
9147
397
3277
През 2021 г. спрямо 2020 и 2019 г. се запазва тенденцията при по-малък брой ПТП извън
населени места в сравнение с тези в населени места, броят на загиналите извън населените да е
по-голям (2,42 пъти повече), като най-висок е броят на трите показателя по пътища от първи клас.

По най-вероятна причина нарушение на пешеходец през отчетния период на 2021 г. са
регистрирани 52 ПТП, при които са загинали 5 и са ранени 34 участници в движението по
пътищата. За сравнение през същия период на 2020 г. са регистрирани 55 ПТП, при които са
загинали 4 и са ранени 40 участници в движението по пътищата , а през 2019 г. са регистрирани
95 ПТП, при които са загинали 8 и са ранени 69 участници в движението по пътищата.
Запазва се тенденцията за голям дял на загиналите пешеходци спрямо всички загинали при
ПТП, настъпили в населени места – 40,24% (66 загинали пешеходци в населени места от общо 164
загинали участници в движението по пътищата при ПТП, възникнали в населени места).
По най-вероятна причина пътни условия през 2021 г. са регистрирани 452 ПТП, без
загинали, с 12 ранени. За сравнение през същият период на 2020 г. са регистрирани 344 ПТП, с 1
загинал и 13 ранени участници в движението по пътищата, а през 2019 г. са регистрирани 447
ПТП, без загинали, но са ранени 22 участници в движението по пътищата.
Най-много ПТП са настъпили в резултат на извършени нарушения от водачите, като
основните причини остават идентифицирани като несъобразена скорост, неправилни маневри и
отнемане на предимство.
Гореизложените данни водят до извода за необходимост от предприемане на мерки за
подобряване ефективността на контролната дейност и актуализиране на
административнонаказателната отговорност, чрез мерки, ограничаващи усещането за
безнаказаност в участниците в движението и водещи до бързо, ефективно и възпитателно
производство.
Като основен извод се налага факта, че сега действащият процес по установяване и
налагане на наказания по ЗДвП е бавен и неефективен. В нередки случаи се стига и до
нереализиране на административнонаказателна отговорност поради изтичане на установените в
закона давностни срокове, което от своя страна води до пораждане на чувство за безнаказаност у
редица нарушители, предимно извършващи многократни нарушения на правилата за движение,
установени в ЗДвП, и е в пряка причинно-следствена връзка с увеличаване на пътнотранспортния
травматизъм и неизпълнение на целите на ЗДвП – да се опазват животът и здравето на участниците
в движението по пътищата.
Налагането на административни наказания за нарушения на правилата за движение по
пътищата по действащия ред ангажира значителен човешки ресурс на МВР, без да допринася за
повишаване на безопасността на движение по пътищата и намаляване на пътнотранспортния
травматизъм.
При осъществената административнонаказателна дейност на МВР за периода 2019 -2021 г.
са съставени следния брой АУАН, разпределени по ЗДвП и по Кодекса за застраховането (КЗ) и
са издадени въз основа на тях НП, както следва:
Бр. съставени АУАН
Статус
АУАН по ЗДвП
АУАН по КЗ
АУАН общо
Издадени НП общо по ЗДвП и КЗ

2019 г.

2020 г.

2021 г.

253752
17800
271552
257652

233557
18439
251996
238811

215982
18075
234057
217789

Видно от предоставената информация броят на съставени АУАН по ЗДвП и КЗ, за страната
намалява през анализирания период като относителна бройка, като от 271 552 общо издадени
АУАН през 2019 г., броят им е намалял до 234 057 за 2021 г.
Броят на издадените НП въз основа на тези АУАН на национално ниво за същият три
годишен период също намалява от 257 652 издадени НП през 2019 г. до 217 789 НП през 2021 г.
Разликата от броя на съставените АУАН и издадените НП се дължи на обстоятелството, че за част
от съставените АУАН административнонаказателното производство е прекратено и са изпратени
на съответния прокурор, част от тях са изпратени за решаване от друга компетентна структура,
част от тях са прекратени по административен ред с мотивирана резолюция на административно
наказващия орган или въз основа на тях е постановено съдебно решение.
В същото време, общият брой на съставените с фиш глоба по чл. 186, ал. 1 от ЗДвП – „за
административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които
не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или
отнемане на контролни точки…..“ , се увеличава, като броят им нараства от 684 291 през 2019 г.
до 828 543 бр. през 2021 г.
Тенденцията на повишаване на броя на констатирани нарушения се наблюдава и при
нарушенията установявани с автоматизирани технически средства и системи, свързани с
превишаване на максимално разрешената скорост, като увеличението на броя на издадените
електронни фишове за 2021 г. спрямо тези за 2019 г. е с 32 %., както следва:
Година

2019 г.

2020 г.

2021 г.

ОБЩО БРОЙ

776 980 бр.

994 674 бр.

1 143 207 бр.

НАРУШЕНИЯ ЗА СКОРОСТ

Нарушенията с най-висока обществена опасност и с най-висок риск от настъпване на тежки
ПТП със загинали и ранени са тези, при които превишаването на скоростта е с над 40км/ч над
максимално разрешената скорост.
В тази връзка се налага извода, че въпреки нарастването на броя на констатираните
нарушения, респективно на санкционираните водачи, е налице необходимост от предприемане на
мерки за подобряване ефективността на контролната дейност, чрез актуализиране на
административнонаказателната отговорност с мерки, ограничаващи усещането за безнаказаност в
участниците в движението и водещи до бързо, ефективно и възпитателно производство.
Отделно от това се наблюдава неприемливо висок брой на нарушенията - управление на
МПС със скорости над 40км/ч над максимално разрешената скорост на движение.
Година

2019 г. -

2020 г.

2021 г.

Чл. 182, ал. 1, т. 5 – превишение с

21 221 бр.

20 085 бр.

17 958 бр.

2 393 бр.

2 417 бр.

2 539 бр.

9 971 бр.

12 526 бр.

7 445 бр.

298 бр.

65 бр.

12 бр.

над 40км/ч в населено място
Чл. 182, ал. 1, т. 6 - превишение с
над 50км/ч - в населено място
Чл. 182, ал. 2, т. 6 – превишение с
над 50км/ч - извън населено място
Чл. 182, ал. 3, т 5 - превишение с над
41 до 50км/ч – водачи на МПС за

обществен

превоз

(АВТОБУСИ)
ПРЕВОЗВАЩИ

на

пътници

или

МПС
ОПАСНИ

ТОВАРИ

Въз основа на гореизложените изводи законопроектът обхваща следните основни
изменения и допълнения:
1. С § 4, § 16, § 17, § 19, § 20 и § 37 от предложения ЗИД на ЗДвП се предвижда отмяна на
разпоредбите на ЗДвП, регламентиращи задължение за водачите да носят контролен талон за
потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство за управление на моторно превозно
средство и издаването на такъв в изпълнение на Решение № 704/05.10.2018 г. на МС за приемане
на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
2. С § 2 от предложения ЗИД на ЗДвП се регламентират подробно стойностите на
максимално разрешената скорост за движение в населено място, извън населено място,
автомагистрала и скоростен път за различните категории към които спадат управляваните от
водачите моторни превозни средства.
В чл. 21, ал. 1 от ЗДвП са предвидени стойностите на максимално разрешената скорост с
която могат да се движат различните категории към които спадат управляваните от водачите
моторни превозни средства, в зависимост от различните пътища. Безопасността на движението по
пътищата се влияе силно от скоростта на движение на превозните средства. Превишената и
несъобразена скорост е причина за една трета от ПТП със загинали в Европейския съюз. По данни
на European Transport Safety Council (ETSC) - Европейския съвет за транспортна безопасност,
повече от 2100 човешки живота могат да бъдат съхранени всяка година, ако средната скорост на
придвижване по европейските пътища се намали само с един километър в час. Автомагистралите
са пътища с висока максимално допустима скорост и висока интензивност на движението. Те се
планират и строят да бъдат значително по-безопасни от другите видове пътища, тъй като
задължително разполагат с физическо разделение на двете посоки на движение и с лента за
принудително спиране. Въпреки това средно около 8% от всички загинали в пътни инциденти в
ЕС губят живота си вследствие от ПТП, възникнало на автомагистрала. В България, в периода от
2010 г. до 2021 г. по автомагистрали са загинали 529 души. С увеличаването на максимално
допустимата скорост на 140 км/ч през 2012 г. и разширяването на автомагистралната мрежа в
страната, броят на загиналите по тези пътища като дял от всички загинали се увеличава от 3-5%
на 9-10%. През 2021 г. трагичният пътен инцидент с автобус, възникнал на АМ „Струма“ повиши
този дял до 13%.
В населените места настъпват значително повече ПТП, отколкото извън тях. Въпреки това,
поради високата скорост и въздействието на кинетичната енергия върху човешкото тяло,
последствията за организма и здравето по-често са много по-тежки след участие в пътен инцидент,
възникнал по пътищата извън населените места. Значително по-високата средна скорост на
движение по автомагистралите и другите извънградски пътища допринася за по-тежкия
травматизъм, предизвикан от инцидентите, настъпили извън градската среда.
С изключение на Германия, където по по-голямата част от автомагистралната мрежа има
единствено препоръчителна максимална скорост от 130 км/ч, в Европа, освен в България,
единствено в Полша има максимално допустима скорост на движение от 140 км/ч. С цел

намаляване и ограничаване тежестта на пътнотранспортния травматизъм по автомагистралната
мрежа в много от страните тази скорост е 130 км/ч, а в някои е дори 120 км/ч. В цяла Европа
продължава тенденцията за понижаването ѝ, включително и до 100 км/ч.
Броят на загиналите при ПТП, настъпили при движение извън населените места е
значителен. В тази връзка е целесъобразно скоростта на движение по автомагистрала да бъде
намалена, като бъдат взети предвид добрите примери от държавите членки на ЕС.
На следващо място, разпоредбата на чл. 21, ал. 1 не съдържа ограничения за скоростта за
някои от категориите, към които спадат управляваните от водачите МПС, като следва и да се
съобразят категориите, предвидени в разпоредбите на чл. 150а, ал. 2 от ЗДвП – следва да се
предвидят съответните ограничения на скоростта за категории А1, А2 (мотоциклети с понижена
мощност и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg), В1 - четириколесни
превозни средства /без тези от категория L6e/ с маса без товар не повече от 400 kg /категория L7e/),
С1, С1Е, D1 и D1E (превозни средства за превоз на товари и пътници).
3. С § 1, § 26, §27, § 28, § 29, § 32, § 36, § 37 се въвеждат разпоредби регламентиращи по
строги санкции за лицата които извършват „Системно" тежки нарушения, три или повече пъти в
едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия
електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение. Налице
е необходимост да се въздейства по-ефективно върху лица системно извършващи тежки
нарушения, които не се повлияват от вече наложените им наказания и изграждат чувство за
безнаказаност.
4. С § 41 от предложения ЗИД на ЗДвП се улесняват процедурите по съобщаване и връчване
на издадените фишове, електронни фишове и наказателни постановения. Предвижда се
възможност фишовете да се връчват както лично на нарушителя срещу подпис от контролните
органи по чл. 165, 166, 167, ал. 2 и 167а, при изпълнение на контролните им функции по ЗДвП
така и от служители на Министерството на вътрешните работи, и от служители на
административните органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на
Закона за администрацията, по ред, определен с наредбата по чл. 5а, ал. 1 от Закона за
администрацията. Също така връчването ще може да се извършва и с препоръчано писмо с
обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по
електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление .Чрез надграждане на портала за електронни административни услуги
на МВР ще се създаде възможност за разширяване на информацията за дължимите глоби и след
тяхното доброволно заплащане, електронен фиш и наказателно постановление се считат за
връчени. Създаването на възможност за електронно връчване и/или плащане по електронен път
ще има положителен ефект върху административната тежест, както и намаляване на
необходимостта от физическо посещение на граждани на обектите/звена по пътна безопасност в
страната.
Предоставя се и възможност на гражданите, при издаване или подмяна на български
лични документи, при регистрация или промяна в регистрацията на моторно превозно средство
или ремарке, лицето, заявило услугата, да може да изрази писмено съгласие за уведомяване по

административнонаказателни производства по този закон, чрез изпращане на съобщение до
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване,
като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на
Закона за електронното управление
5. С § 11 от предложения ЗИД на ЗДвП, в разпоредбата на чл. 143, ал. 6 се регламентират
на законово ниво всички случаи на прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно
превозно средство въз основа на заявление от собственика, а именно при: взето решение от
лицензиран застраховател за изплащане на тотална щета за превозното средство; износ на
превозното средство от Република България; приемане на превозното средство за
разкомплектоване; съхраняване на превозното средство в частен имот, което обстоятелство се
декларира; унищожаване на превозното средство при пожар или природно бедствие; регистрация
на превозното средство в друга държава; конфискуване или отнемане на превозното средство в
полза на съответната държава; и при обявяване на превозното средство за издирване и отразяване
на информацията в съответната автоматизирана информационна система на Министерството на
вътрешните работи.“, като със създаването на нови ал. 6а-6г, както и с редакцията на ал. 10 се
създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
Предлаганата нова уредба ще улесни облекчаването на административната тежест на
гражданите, като създава предпоставка за отпадане на документи, които в момента се изискват
при прекратяване на регистрация на МПС. Изискваните документите ще бъдат изброени в
подзаконов нормативен акт и ще отпадат постепенно, след създаване на съответните
организационни условия за това.
В разпоредбата на чл. 143, ал. 9 от ЗДВ е посочен само един от способите за принудително
придобиване на превозни средства от държавата като основание за служебно прекратяване на
регистрацията, а именно „при отнемане в полза на държавата“. Налице е непълнота на
разпоредбата като са пропуснати другите два способа за придобиване – конфискуване и
изоставяне в полза на държавата, които имат подобни на отнемането последици. Предложението
за промяна цели ясно да се разграничат и ясно да се дефинират и трите хипотези, в които следва
да се извършва служебно прекратяване на регистрацията на превозни средства.
Предложението е свързано с хипотезите за прекратяване на регистрацията при
конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата превозни средства. В тези случаи е
необходимо държавата да осигури условия за бърза реализация на превозните средства, което
предполага да се създадат облекчени условия за регистрацията им. Предложената промяна ще
намали административната тежест върху купувачите по търгове за продажби на конфискувани,
отнети и изоставени в полза на държавата превозни средства. Следва да се има предвид, че в поголяма част от случаите продажната цена на автомобилите е на много ниска стойност (100-500
лева), а преминавайки през няколко търга, цената им се понижава значително. В общия случай
това са автомобили, които през годините са амортизирани, поради престоя им като веществени
доказателства при неблагоприятни атмосферни условия и целта е бързата им реализация.
Административните такси, които съпътстват регистрацията на продаден на търг автомобил много
често надвишават продажната им цена и това обстоятелство ги прави неатрактивни за кандидат –
купувачите. Успешната реализация на тези превозни средства ще доведе също до намаляване на
разходите на държавата за тяхното съхранение и обслужване, както и реализиране на приходи за
държавата от последващата им продажба.

6. С § 13 се предвижда повишаване на ефективността при изпълнение на наложените
наказания като се предвижда като условие за извършване на преглед за проверка на техническата
изправност на пътно превозно средство, да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни
постановления, фишове и електронни фишове за нарушения на ЗДвП, извършени с представеното
за преглед превозно средство.
7. С § 43 от предложения ЗИД на ЗДвП се извършват промени в чл. 189, а именно:
С новата редакция на ал. 4 се предвижда, че за нарушение, установено и заснето с
автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване
от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, с
изключение на нарушенията по чл. 179, ал. 3-3в, на собственика, на когото е регистрирано
превозното средство, а когато в свидетелството за регистрация на превозното средство е вписан
ползвател – на ползвателя, се издава електронен фиш, по образец, утвърден от министъра на
вътрешните работи, с който се налага глоба или имуществена санкция.“
С редакцията на алинея 5 се предвижда с електронния фиш по ал. 4 да се налагат
предвидените в закона глоба или имуществена санкция, като с новите ал. 6 – 11, се регламентира,
че електронният фиш съдържа данни за: структура на Министерството на вътрешните работи,
издаваща електронния фиш; мястото, датата и точния час на извършване на нарушението;
регистрационния номер на моторното превозно средство; собственика, на когото е регистрирано
превозното средство, а когато в свидетелството за регистрация на превозното средство е посочен
ползвател - ползвателя на превозното средство; описание на нарушението; нарушените и
санкционните разпоредби; размера на глобата или имуществената санкция; срока, сметката,
начините за доброволното заплащане на глобата или имуществената санкция. Мястото на
извършване на нарушението може да бъде посочено в електронния фиш по някой от следните
начини или комбинация от тях, като: пощенски адрес;
Въвеждат се нормативни изисквания и регламентация на нарушение на средна скорост,
като за място на нарушението при установяване на превишаване на средната скорост се счита
участъка от пътя, за който е установено нарушението. Когато участъка от пътя, за който е
установено превишаване на средната скорост попада в административно-териториалния район на
няколко административни области, компетентен орган за установяване на нарушението и
налагане на наказанието за превишаване на средната скорост е директорът на структурата на
Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е довършено нарушението.
Предвижда се нарушения за средна скорост да могат да бъдат установявани от органите по
чл. 165, чрез техническите средства на електронната система по чл. 167а, ал. 3 на Агенция „Пътна
инфраструктура“, като обмена на информацията ще се осъществява по реда на инструкцията по
чл. 167а, ал. 7 от ЗДвП.
С новата ал. 14, се урежда, че електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона
за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от
съобщаването на отказа за анулиране на фиша, чрез ръководителя на структурата, на чиято
територия е извършено нарушението. В 7-дневен срок от получаване на жалбата ръководителят
на структурата, издала електронния фиш, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с
цялата преписка на компетентния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и
доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от

пътя, нарушените разпоредби и основанията за наложените наказания, посоката на движение на
превозното средство, вида на автоматизираното техническо средство или система. Когато
участъка от пътя, за който е установено превишаване на средната скорост попада в
административно-териториалния район на няколко административни области, компетентен съд е
този, в чиито административно-териториален район попада края на измервателната отсечка, като
с новата ал. 22 се въвежда задължението за водач на когото с влязло в сила наказателно
постановление е наложено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство
е длъжен да върне свидетелството си за управление на моторно превозно средство в съответната
служба на Министерството на вътрешните работи.“
8. С § 24 и § 25 се цели осигуряване на безопасността на движението по пътищата и
преустановяване на административните нарушения, като за нарушения, за които е предвидено
наказание лишаване от право да се управлява МПС се предвиждат нови принудителни
административни мерки (ПАМ) за временно отнемане на СУМПС за всички случаи, в които
законодателят е предвидил такова наказание.
9. С § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 и § 39 се извършва
промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на наказанието лишаване от
право да се управлява МПС, така и по отношение на наказанието глоба, като се фиксира техният
размер. Актуализацията на размера на наложените глоби е съобразен с актуализацията на
средната брутна работна заплата в страната /въз основа на официални данни на Националният
статистически институт за периода 2000 г. – 2021 г./, като за сравнение:
- през 2000 г., когато е било началото на действие на сегашният ЗДвП, размерът на средната
брутна работна заплата на месечна база е била средно 224 лв./общо годишно – 2 688 лв.,
- през 2011 г. размерът на средната брутна работна заплата на месечна база е била средно
686 лв./общо годишно – 8 230 лв.,
- а през 2021 г. размерът на средната брутна работна заплата на месечна база е достигнала
средно 1 520 лв./общо годишно – 18 240 лв.
10. В § 48 се предвижда изменение на Закона за автомобилните превози във връзка с
изпълнение на Решение № 704/05.10.2018 г. на МС за приемане на мерки за трансформация на
модела на административно обслужване чрез отпадане на контролния талон за потвърждаване
валидността на притежаваното свидетелство за управление на моторно превозно средство.
11. В § 49 се предвижда изменение на ЗАНН във връзка с улесняване на процесите по
връчване на книжа, като на нарушителя да може да се връчи отпечатан дигитален образ на
издадено наказателно постановление, съдържащо реквизитите по чл. 57, ал.1, с изключение на
подписа по чл. 57, ал. 2 на длъжностното лице, когато това е предвидено в специален закон и за
облекчаване на производство по установяване на административни нарушения и налагане на
съответните административни наказания.
2. Цели, които се поставят с приемането на законопроекта:
Със законопроекта се цели повишаване на безопасността на движението по пътищата,
увеличаване на превантивния ефект на нормативната уредба, подобряване ефективността и
ефикасността на контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност в
нарушителите на правилата за движението по пътищата, чрез бързо, ефективно и възпитателно
производство. Прецизират се ограниченията на максимално разрешената скорост за движение в

населено място, извън населено място, автомагистрала и скоростен път. Цели се намаляване на
максимално разрешената скорост за движение по автомагистрала на 130 км/ч. Цели се още да се
предвидят съответните ограничения на скоростта за категории А1, А2 (мотоциклети с понижена
мощност и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg), В1 - четириколесни
превозни средства /без тези от категория L6e/ с маса без товар не повече от 400 kg /категория L7e/),
С1, С1Е, D1 и D1E (превозни средства за превоз на товари и пътници).
Разширяват се способите и се улесняват процедурите по съобщаване и връчване на
издадените фишове, електронни фишове и НП. Цели се да се създаде възможност фишове,
електронни фишове и НП, издадени от органите на МВР да се връчват както лично на нарушителя
срещу подпис от контролните органи по чл. 165, 166, 167, ал. 2 и 167а, при изпълнение на
контролните им функции по ЗДвП, така и от други служители на МВР, и от служители на
административните органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на
Закона за администрацията, по ред, определен с наредбата по чл. 5а, ал. 1 от Закона за
администрацията. Също така, връчването следва да може да се извършва и с препоръчано писмо
с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по
електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление.
Друга цел е повишаване на превантивния ефект на налаганите наказания, чрез
актуализацията им, при съобразяване с промените на средната брутна работна заплата в страната
през изминалите години.
Чрез предвиждането на условие за извършване на преглед за проверка на техническата
изправност на пътно превозно средство, да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни
постановления, фишове и електронни фишове за нарушения на ЗДвП, извършени с представеното
за преглед превозно средство се цели повишаване на ефективността при изпълнение на
наложените наказания.
Законопроектът цели още пълнота на законовата уредба по отношение на основанията за
прекратяване на регистрацията на превозните средства и регламентация на разрешенията за
временно движение, както и намаляване на административната тежест за водачите на МПС.
Цели се отпадане на изискванията за носене при управление на МПС от водача на
контролен талон, стикер и знак за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите (ЗЗГОА) и удостоверение за преминат годишен технически преглед.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на проекта на ЗИД ЗДвП и промените в другите закони не води до
необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Със законопроекта се очаква да се постигне повишаване на безопасността на движението
по пътищата, увеличаване на превантивния ефект на нормативната уредба, подобряване
ефективността и ефикасността на контролната дейност, ограничаване на усещането за
безнаказаност в нарушителите на правилата за движението по пътищата, чрез бързо, ефективно и
възпитателно производство. Ще се постигне целяната бързина и ефективност на производство по

установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Ще се
увеличи превантивният и възпиращ ефект на предвидените наказания глоба. Ще се създадат
предпоставки за ограничаване на възможностите за извършване на нарушения чрез прилагане на
принудителни административни мерки спрямо нарушители, извършили нарушения на правилата
за движение, за които е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно
превозно средство. Като резултат се очаква подобряване на безопасността на движението и
намаляване на икономическите последици при възникване на ПТП. Очаква се ефективно
ангажиране на административнонаказателната отговорност спрямо нарушителите на правилата,
установени в ЗДвП. Повишаването на безопасността на движението ще доведе до създаване на поголяма сигурност за живота и здравето, включително и на уязвимите участници в движението.
От въвеждането на промени в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП се очаква намаляване на броя и тежестта
на ПТП, както и последиците от тях.
С отпадане на изискванията в ЗДвП за носене на документи, наличието на които може да
бъде установявано чрез проверки в автоматизирани информационни системи - контролен талон за
потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство за управление на МПС, стикер и знак
за ЗЗГОА и удостоверение за преминат годишен технически преглед, ще се намали
административната тежест за гражданите.
С въвеждането в закона на всички случаи на прекратяване на регистрацията на
регистрирано ППС и различните режими на регистрация, ще се постигне единен подход спрямо
една и съща дейност и правна сигурност.
Очаква се разширяването и улесняване на способите по съобщаване и връчване на
издадените фишове, електронни фишове и НП да доведе до по-ефективно изпълнение на
наложените наказания, целящи повишаване на безопасността на движението по пътищата и
оказване на възпитателен ефект върху нарушителите. Ще се създаде възможност фишове,
електронни фишове и НП, издадени от органите на МВР да се връчват както лично на нарушителя
срещу подпис от контролните органи по чл. 165, 166, 167, ал. 2 и 167а, при изпълнение на
контролните им функции по ЗДвП, така и от други служители на МВР, и от служители на
административните органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на
Закона за администрацията, по ред, определен с наредбата по чл. 5а, ал. 1 от Закона за
администрацията. Също така, връчването ще да може да се извършва и с препоръчано писмо с
обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по
електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление.
Очаква се повишаване на превантивният ефект на налаганите наказания да доведе до
намаляване на броя на извършваните нарушения, с което ще се постигне по-висока безопасност
на движението по пътищата.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на актове на Европейския съюз, поради което не е
изготвена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на ЗИД ЗДвП беше публикуван на Портала за обществени консултации на
Министерския съвет и на интернет страницата на МВР в съответствие с чл. 26 от Закона за
нормативните актове за срок от тридесет дни.

