С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Обн. ДВ. бр. 31 от 2000 г., изм. и
доп. бр. 48 и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр.
80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.)
№

1.

Приети/
неприети
Държавна агенция
В проекта на Наредбата липсва конкретна Не се приема.
„Електронно
разпоредба, която определя реда и начина за
управление“
установяване на обстоятелството за платен данък
върху превозно средство.
С оглед спазване на разпоредбите на Закона за
електронното управление, Наредбата за общите
изисквания
към
информационните
системи,
регистрите и електронните административни услуги и
принципа за еднократно събиране на данни и
многократното им използване, документ за платен
данък не трябва да бъде изискван от гражданите.
Информацията за платен данък следва да се изпраща
служебно от първичния администратор на данните общините, на всички административни органи, на
лицата, осъществяващи публични функции, и на
организациите, предоставящи обществени услуги,
които въз основа на закон също обработват тези
данни и са заявили желание да ги получават.
Уведомяването и искането за предоставяне на тази
информация се извършва автоматично по електронен
път като вътрешна електронна административна
услуга.
В чл. 50 от Закона за местните данъци и такси се
посочва, че нотариусите извършват сделката или
действието, с което се придобиват, учредяват,
Подател

Бележки

Мотиви
Предмет на наредбата е регистрацията на превозни
средства, а не прехвърлянето на собствеността
върху превозните средства и действията, които са
във връзка с извършването на сделките.
Разпоредбата на чл. 16 предвижда обмен и
предоставяне на нотариусите на информация,
налична в информационната система на МВР.
Обстоятелството за платен данък не е предвидено в
закона като предпоставка за регистрация на
превозно средство.
В нормативен акт няма определено изискване, при
промяна в регистрацията, органите на МВР да
изискват справка или да правят проверка на
обстоятелства, свързани с платен данък върху
превозното средство, т.е. МВР по закон не може да
събира и обработва тази информация. Такава
компетентност, съгласно чл. 50 от ЗМДТ имат
съдиите, нотариусите, областните управители,
кметовете на общини и други длъжностни лица,
които извършват сделки или действия, с което се
придобиват, учредяват, изменят или прекратяват
вещни права, които установят наличието/липсата
на платения данък. В този смисъл основание за
автоматизирано предоставяне на информация за
наличие или липса на задължения за платен данък

Главна дирекция
„Национална
полиция“
2.

TABL

изменят или прекратяват вещни права, след като
установят, че е платен съответният местен данък.
Член 87, ал. 11 (в сила от 01.01.2018 г.) от
Данъчно-осигурителния
процесуален
кодекс
регламентира правото на компетентните органи и
други правоимащи лица да изискват и получават
служебно по електронен път от Националната
агенция за приходите, Агенция „Митници“ и
общините информация за наличие или липса на
задължения на лицата с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения. Редът за
изискване и предоставяне на информацията, обменяна
от общините се определя от кмета на съответната
община.
Тези разпоредби дават правно основание за
регламентиране начина за обмен на информация по
електронен път за. платени местни данъци и такси.
За целта предлагаме към § 7 от Проекта на
Наредбата, да бъде създадена нова алинея към чл. 16,
след ал. 4, със следния текст:
„Справка за наличието на платен данък върху
превозното средство се извършва по служебен път,
чрез достъп до системата за администриране на
местни данъци и такси на съответната община,
включително и чрез друг централизиращ тази
информация
компонент,
с
възможност
за
автоматизиран обмен на данни.“
Необходимо е да се добавят още две изменения в Приема се.
Наредба I-45/2000 г., регламентиращи реда за
възстановяване на прекратена на основание чл. 143,
ал. 15 от ЗДвП регистрация на превозно средство.
Предвид изложеното, предлагаме:
§ 7. В чл. 15, ал. 6 след „чл. 18а, ал. 2, т. 4“ се добавя
изразът „или чл. 18, ал. 2, във връзка с чл. 186, ал. 1, т.
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за превозни средства по ЗМДТ може да се търси от
страна на съответните компетентни органи, пред
които се извършва прехвърляне на собствеността,
или чрез представяне на издаден или заверен от
общината документ, но в този случай подобна
разпоредба не би следвало да е в обхвата на
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на
моторните превозни средства и ремаркета, теглени
от тях, и реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни превозни средства, чиито
предмет е регистрацията на превозните средства.
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10“.
§ 10. В чл. 21. ал. 1 израза „т. 8 или 9“ се заменя с „т.
8, 9 или 10“.
Дирекция
Предложенията в проекта, свързани с чл. 14, ал. 4 Не се приема.
„Модернизация на и чл. 16, ал. 6 от проекта на наредба не са съобразени
администрацията“ с доклад на Работната група за намаляване на
на Министерския административната тежест в отдел „Пътна полиция“
съвет
към Столичната дирекция на вътрешните работи (ППСДВР), и по-конкретно с предложенията:
• Да не се сменя издаден регистрационен номер
при смяна на постоянния адрес на собственика в
друга област;
• Да не се сменя издадения регистрационен
номер при закупуване на моторно превозно средство
от друга област.
Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от сега действащата
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на
моторните превозни средства и ремаркета, с която е
дадена възможност табелите с регистрационен номер
да се сменят по желание на собственика ще влезе в
противоречие с предложените изменения в проекта на
наредбата.
Предвид гореизложеното предлагаме следните
редакции на цитираните разпоредби от проекта на
наредбата:
1. За чл. 14, ал. 4: „При промяна на постоянния
адрес на собственика в населено място в друга област,
собственикът подава заявление за промяна в
регистрацията на ПС в срок до един месец от
издаване на новия личен документ. Табелите с
регистрационен номер се запазват, освен ако
собственикът не заяви тяхната подмяна.“
2. За чл. 16, ал. 6: „При сделка с пътно превозно
средство приобретателят може да заяви пред
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Реализирането на подобно предложение изисква
допълнителен анализ на ползите и рисковете, да
бъдат отчетени необходимите финансови средства
и други ресурси, включително времеви, които ще
са необходими, за да бъде възможно, както и, в
случай че се прецени за целесъобразно, да бъде
предвидено отлагане на влизането в сила на
предложените текстове.
Към момента регистрацията на пътните превозни
средства се извършва по постоянен адрес на
собственика, а при смяна на постоянния адрес в
друга област или при закупуване на превозно
средство, регистрирано в друга област се сменят
табелите с регистрационния номер, които
съдържат буквени означения, различни за всяка
една област. Възприемането на предложението би
наложило преосмисляне на наличието на такива
буквени означения, индивидуални за областта.
Тези буквени означения са залегнали и в Български
държавен стандарт.
Наличието на буквените означения, указващи
областта, в която е регистрирано превозното
средство има отношение и към други аспекти на
дейността на полицейските органи на МВР, извън
свързаните с регистрацията на превозни средства.
Наред с горното, на национално и на регионално
ниво се изготвят многобройни статистически
справки за моторните превозни средства и
теглените от тях ремаркета по региони, където
буквения код има определяща роля. Кодът на
региона е водеща информация при обмена на
информация с редица други ведомства.

нотариуса
предварителна
подготовка
на
свидетелството за регистрация и данните за
превозното средство. Таксата за подаване на
заявлението и издаване на свидетелство за ПС се
заплаща чрез нотариуса.“
3. Създава се алинея 10 към чл. 16: „При промяна
на собствеността на регистрирано в страната ПС,
когато то се регистрира в друга областна дирекция на
МВР, табелите с регистрационен номер се запазват,
освен ако приобретателят не заяви тяхната подмяна.“
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Следва да се отчита, че буквените означения,
указващи определени региони, в които е
регистрирано превозното средство се използват и в
други европейски държави, като например
Германия и не се прилагат единствено в България.
За реализиране на предложението следва да бъде
анализирана необходимостта от промяна в
регистъра, както и какви финансови средства ще са
необходими и за колко време би могло да бъде
реализирано.
С оглед избягване на противоречиви тълкувания и
предвид аргумента, изложен в становището, в
наредбата е включена промяна на чл. 17.

