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администрацията на Министерския съвет
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812100-5986/06.04.2022 г.
Министерство на
вътрешните работи

Диспозитив: Съгласува с препоръки
Основание:

Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“

от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация

I.
Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:
По проблем 1:
 В раздела е представена статистическа информация за периода от 2019 г. до 2021 г.
включително. Последните две години се характеризират със значима девиация в
динамиката на живота, която е резултат от COVID-19 пандемията. С цел по-пълно
представяне на промените в разглежданите показатели през годините, предлагаме
обхватът на статистиката да се разшири;
 Видно от представената статистика, най-голям дял от причините за ПТП имат
превишената и несъобразената скорост. При наличие на информация, предлагаме
статистиката по този показател да се представи по-детайлно, а именно: информация за
превишена скорост и информация за несъобразена скорост. Информацията за
превишена скорост следва да бъде представена съобразно диапазоните, описани в Чл.
182 ЗДвП.
 Предвид най-високата обществена опасност на В допълнение към информацията за
превишена скорост да се представи процентът на
 В изложението е записано, че „сега действащият процес по установяване и налагане на
наказания по ЗДвП е бавен и недостатъчно ефективен“. С цел пълнота на описанието,
предлагаме да се посочат конкретни недостатъци на процеса;
По Проблем 3:
 Описанието на Проблем 3 по отношение на контролния талон е неясно. Като проблем
се посочва, че това е задължението да се носи контролен талон. Същевременно се
посочва, че наличието на контролен талон води до дублиране на дейности, предвид
което хартиения носител на данни следва да отпадне. От описанието не е ясно
конкретно дали проблемът е в носенето или издаването на хартиен носител, който
обаче водачът не е длъжен да носи. При положение, че не е необходимо да се носи
възниква въпросът защо трябва да се издава. Предлагаме описанието на проблема да
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се прецизира като ясно се посочи, че проблемът е и в издаването на талон, който да
удостовери обстоятелства, които са налични в информационната система.
 По отношение на стикера и знака за задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (ЗЗГОА) и удостоверение за преминат годишен
технически преглед описанието на проблема е неясно и непрецизно. Посочва се, че
водачите са длъжни да носят стикер. Стикерът не се носи, а се залепва за стъклото на
автомобила. Необходимо е ясно да се опише проблемът по отношение на стикера –
стикерът удостоверява обстоятелства, които могат да се установят по служебен път,
оскъпява съответните услуги и причинява неудобства на водачите при премахването
им;
 Освен споменатите два стикера на част от автомобилите се поставят стикери за газова
уредба. За тези стикери са налице същите проблеми, както за стикера и знака за
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ЗЗГОА) и
удостоверение за преминат годишен технически преглед. Предлагаме описанието да
се допълни със стикера за газова уредба.
По проблем 5:
 При наличие на информация, предлагаме в изложението на раздела да се посочи в
процентно изражение по години ефективността от издадените фишове, електронни
фишове и наказателни постановения. Ефективността се изразява в процент връчени
документи и събираемостта по тях;
II. Относно раздел 2 „Цели“:
Чрез посочената подцел 1.4 „Повишаване на ефективността при изпълнение на наложените
наказания“ се предлага обвързване на глобите по влезли в сила наказателни постановления,
фишове и електронни фишове за нарушения на ЗДвП с превозното средство, което е
представено за преглед на техническата изправност. Темата на тази подцел не фигурира в
другите раздели на представената оценка на въздействието. Поради тази причина тази тема
трябва да бъде развита последователно във всички приложими раздели от формуляра.
III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:
По проблем 2:
Предлагаме изложението на Вариант 2 „Приемане на предложените..“ да се допълни с
информация относно конкретни мотивирани предложения намаляване на скоростта в
населено място, извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните
категории моторни превозни средства.
По проблем 3:
 Във вариант 1 „Без действие“ да се прецизира описанието и отрицателните
последствия в съответствие с Проблем 3, като се посочи че проблем е и залепването
на стикерите, в това число и за газова уредба;
 Във вариант 2 „Приемане на предложените изменения и допълнения“ да се
прецизира описанието и отрицателните последствия в съответствие с Проблем 3,
като се посочи че проблем е и залепването на стикерите, в това число и за газова
уредба;
IV. Относно раздел 6.1. „Промяна в административната тежест за физическите и
юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми)“:
Да се прецизира очакваното намаляване на административната тежест като се добави
отпадането на задължението за залепване на стикери за ЗЗГОА, удостоверение за преминат
годишен технически преглед и газова уредба.
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* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на
въздействието се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт.
*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.
**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
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Signed by: Nikolina Stoyanova Stoyanova

(НИКОЛИНА СТОЯНОВА)
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