СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. 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
№

Подател

Бележки/ Предложения/ Констатации

Приети/
неприети
Приема се.

1.

Nenchosp

Корекция на чл. 17 с цел яснота
Чл. 17 ал.4 да се коригира до:
В чл. 17 се създава ал. 4: „(4) При промяна в регистрацията на ПС в друг регион,
по желание на собственика табелите с регистрационен номер може да не се
сменят.
Няма технически причини и "технически нужди за изграждане на система" за
това. Реално нищо не се прави, просто МПС-то се зачислява към друго
поделение на КАТ. Може да стане веднага. В противен случай има огромна
правна неясноста, относно откога се прилага изменението, като може да се
стигне до абсурдна ситуация, в една област да се прилага, а в друга - не.

2.

София Консулт

Предложението не осигурява изпълнението на най-важната мярка за смяната на Приема се.
табелите.
Като цяло предложените промени са положителни и заслужават подкрепа.
Смущаващ обаче е начинът, по който се предлага изпълнението на споменатата
в доклада Мярка 168 от приложение № 1 към РМС № 704 от 2018 г. за услуга
2677 „Промяна в регистрацията на превозно средство“. Препоръчано е да се
направят изменения в Наредба № І-45 от 2000 г., с които да се предвиди, че при
смяна на постоянния адрес на собственика в друга област и при закупуване на
моторно превозно средство от друга област табелите с регистрационен номер се
запазват, освен ако собственикът не заяви тяхната подмяна. И в двата случая
собственикът подава заявление за промяна в регистрацията на ПС в срок до
един месец от издаване на новия личен документ или промяна на собствеността.
За изпълнението на тази мярка се предлага §6. Предложението не осигурява
изпълнението на мярката.
Първият проблем е, че нормативният текст е обвързан с неизвестното условие

Мотиви
Направени
са
промени в чл. 14
и
чл.
17.
Предвидено
е
отлагане
на
влизането в сила
на промените.

Направени
са
промени в чл. 14
и
чл.
17.
Предвидено
е
отлагане
на
влизането в сила
на промените.

осигурена ли е техническа възможност или не. А кой знае осигурена ли е и кога
ще бъде? Относно този първи проблем предлагам:
В §6 думите „след като бъде изградена техническа възможност за това“ да
отпаднат. В преходните разпоредби да се добави реалистичен срок, например
три месеца, след което нормата ще се прилага.
Вторият проблем е по-съществен. Реално решението е насочено към хипотезата
на закупуване на автомобил от друга област, а не е уредена хипотезата на смяна
на номера при смяна на постоянен адрес. Предлагам текстът да се допълни в
този смисъл:
„(4) При смяна на постоянния адрес на собственика табелите с регистрационния
номер не се сменят. При промяна в регистрацията на ПС в друг регион, по
желание на собственика табелите с регистрационен номер може да не се
сменят“.
3.

Българска
Асоциация
Лизинг

С настоящето на основание чл. 18а и чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните
актове, представяме на Вашето внимание предложение по изготвения от Вас
Проект. От наша страна приветстваме и подкрепяме усилията за намаляване на
административната тежест и подобряване на обслужването по повод
регистрацията на ППС, по които се работи системно в последната година и в
частност предлаганите в настоящия проект промени. Предвид философията на
проекта, която цели да изключи от обхвата на задължителната промяна в
регистрация случаите, в които това действие няма добавена стойност, и да
намали случаите, в които се налага промяна в регистрационните номера на
автомобилите /което ще позволи и по-добра проследимост на ППС и поулеснена работа на редица други регистри и административни процедури/,
предлагаме и някои допълнителни промени, както и редакционни корекции,
които да допълнят и дадат завършен вид на проекта. Предложенията ни са
следните:
1. В чл. 3, ал. 4 от Наредба 1-45 предлагаме да бъдат отменени думите „и 1. Не се приема.
собственика“, а ал. 4 от чл. 14 да се отмени изцяло. Считаме, че промените в
данните на собственика /име, адрес/ не са обстоятелство, което е от съществено
значение за услугите регистрация и поддържане на регистъра за ППС. Данните
на физическите и юридическите лица са предмет на други официални регистри
/ГРАО, Търговски регистър/, част от които са публични, промените в тях
относно лицата са достояние на МВР и не би следвало изменения в данните на

1. Промяната в
данните
за
собственика
е
важно
обстоятелство и
следва да бъде
отразено
в

същите да налагат промяна на регистрационните документи на превозните
средства, тъй като регистрационните талони на ППС не удостоверяват
информацията за техните собственици, а редът за това удостоверяване е друг.
Считаме тази промяна и за логично продължение на заложената в § 6 от проекта
възможност при промяна на собственост новият собственик с адрес в различна
област да не извършва промяна в регистрационните номера. Реално проектът
предвижда при далеч по-тежка хипотеза - промяна на собственост, да не се
сменят регистрационните номера на ППС без оглед от адреса на новия
собственик, а при доста по-стандартната хипотеза, при която собственикът
сменя адреса си, без да има промяна в данните по регистрацията на ППС,
номерата му да трябва да се сменят. Ако не се извърши исканата от нас промяна
реално административната тежест няма да бъде намалена по еднакъв начин за
всички идентични хипотези, тъй като те няма да се третират равнопоставено.
Ако смяната на талон ще остане задължителна с цел да се отрази нов адрес или
променено име на собственика, няма да се постигне желаното разтоварване
нито на органите на КАТ, нито на гражданите и стопанските субекти. На
последно място следва да отбележим, че изискването за смяна на талоните при
промени в данните на собственика не е предвидено в чл. 140, ал.2 от Закона за
движението по пътищата и на практика текущата разпоредба на чл. З, ал. 4
/относно данните на собственика/ и на чл. 14, ал. 4 от Наредба 1-45 излиза извън
нормативната делегация.

свидетелството
за регистрация.

2. Считаме, че ал. 1 на чл. 8 от Наредба 1-45 следва да бъде отменена - предвид 2. Не се приема.
че същата е изпразнена от съдържание след отмяната на всички нейни хипотези
пот. 1-5.

2. Същата е
отменена
като
незаконосъобраз
на с Решение №
7802 от 2003 г.
на ВАС.

3. В чл. 9, ал. 3 от Наредба 1-45 предлагаме след думата „гражданина“ да се 3. Приема се.
добавят и думите „или стопанския субект“, респ. в чл. 9, ал. 4 думата
„гражданинът“ да се замени със ,,заявителят“. Считаме за неоправдано и
неравнопоставено която и да е електронна услуга да се предоставя единствено
на собственици - физически лица, а не и на останалите собственици
/юридически лица, ведомства и др./.

3. Отразено е в
проекта.

4. В чл. 16, ал. 6 от Наредба 1-45 предлагаме изразът „превозното средство ще 4. Не се приема.
се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било
регистрирано, и“ да отпадне. Същото се налага по аргументи, идентични с
изложените по т. 1 от настоящето писмо, като считаме за необходимо във всеки
един случай, в който от новия собственик не се изисква смяна на
регистрационния номер и той не го желае, да може да заяви услугата си през
нотариуса, заверил договора, с който се променя собственост.

4. Регистрацията
се извършва по
постоянен адрес
на собственика.

5. В чл. 17, ал. 1 от Наредба 1-45 предлагаме изразът „когато промяната в 5. Приема се.
регистрацията се извършва в същата област, в която превозното средство е
било регистрирано“ да отпадне. На практика тази промяна прави излишна
основната част от новата алинея 4 на чл. 17, която §6 от Проекта предлага да се
въведе, което заедно с предложените от нас по-горе по т. 4 от писмото промени
ще направи нормативния акт по-кратък, ясен и отразяващ идеята на
законодателя. Респективно, частта от §6 от Проекта, която касае влизането в
сила на новия ред за регистрация, следва да се изнесе в преходните разпоредби
на Проекта, каквито са изискванията на Закона за нормативните актове и
правната техника относно нормите, които регламентират приложението на
закона във времето.

5. Направени са
промени в чл. 14
и
чл.
17
Предвидено
е
отлагане
на
влизането в сила
на промените.

6. С оглед допълнително облекчаване на документите, които се предоставят за 6. Приема се.
извършване на регистрация или промени в регистрацията на ППС и предвид
действащата система на Гаранционния фонд, осигуряваща възможност за
незабавна проверка за наличието на валидно сключена и действаща полица за
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
предлагаме чл. 12, т. 7, чл. 12, ал. l, т. 9, чл. 12б, ал. l т. 10, чл. 12в, ал. 1, т. 9, чл.
15, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2, т. 5, чл. 39, ал. 2, т. 3, чл. 44, ал. 1, т. 4 да бъдат
отменени изцяло, а не само в частта, касаеща двустранния констативен
протокол, респ. в §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 1-45 да
отпаднат и думите застраховка „Гражданска отговорност“.
Същевременно, за да се гарантира, че при извършване на административни
услуги по повод регистрация на ППС, същите притежават задължителната
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в чл. 5, ал. 3 от
Наредба 1-45 да се добави нова т. 5 със следния текст: „т. 5. наличие на валидна

6. Предвидено е
отлагане
на
влизането в сила
на промените.

застраховка "Гражданска отговорност" за превозното средство чрез
служебна справка в електронния регистър на Гаранционния фонд, а при
технически проблем в регистъра - чрез изискване на полицата от заявителя за
справка.“ . Считаме, че по този начин допълнително ще се облекчи процесът по
регистрация за заявителите, които ще предоставят само конкретните документи
за исканата услуга и същевременно ще се гарантира, че на органите по
регистрация няма да се предоставят неистински застрахователни полици.
7. В преходните разпоредби на Проекта да се предвиди, че промените по т. l, 4, 7. Приема се.
5 и 6 от настоящето писмо влизат в сила „след осигуряване на техническа
възможност за това, но не по-късно от 3 месеца след датата на обнародване
на наредбата“. Считаме, че поставянето на краен срок към предложения в
Проекта текст е наложително, тъй като от една страна това е стимул за
администрацията да работи активно по въвеждане на промените в софтуера си
/реално други технически пречки извън настройка на системите на МВР - Пътна
полиция няма/, а от друга - технически и организационни проблеми не следва да
обуславят отлагане на действието на нормативен акт за неопределен срок във
времето. В този смисъл е и Законът за нормативните актове, който не
предвижда подобно неопределено отлагателно условие за влизане в сила на
нормативен акт, като настъпването на условието няма как да бъде обективно
установено и реално никъде в правната действителност няма да е ясно от кога
този нормативен акт /в случая - измененията му/ имат реално действие.
4.

Главна
дирекция
„Национална
полиция“-МВР

Предлагат се допълнителни промени към публикувания на страницата на МВР
проект на наредба:
1. Приема
1. В Преходни и заключителни разпоредби да се създаде нов §:
редакция.
„§... Проверка за наличие на застраховка „Гражданска отговорност“ се
извършва по служебен път, при наличие на техническа възможност.

7. Предвидено е
отлагане
на
влизането в сила
на промените.

се

с

2. В Преходни и заключителни разпоредби да се създаде нов §:
2. Предложението 2. Текстът
§… Не се изисква предоставяне на документи, издавани от държавни органи, не се приема.
неясен.
при създадена техническа възможност за получаването им по служебен път.
3. Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6 да се измени така:
„Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6, чл. 12б, ал. 1, т. 6 и чл. 12в, ал. 1, т. 5

3. Приема
редакция.

се

с

е

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ...................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия/за юридически лица - име, презиме, фамилия на
управителя)
ЕГН ...............................................................................,
с постоянен адрес:
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................,
(гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)
Попълва
се за
юридически
лица

Управител на фирма
............................................................................................................
(наименование на фирмата)
БУЛСТАТ/ЕИК
...........................................................................................................,
Седалище:
............................................................................................................
(гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)

С подписването на тази декларация декларирам, че:
на ............................................. г., в ............................................................., гр.
............................................................,
(дата) (държава)
от
.......................................................................................................................................
(лице/фирма продавач)
закупих ...................................................................................................., с рег.№
........................................................,
(вид превозно средство)
марка ......................................................................................, модел .........................,
с идентификационен номер на рама
...........................................................................................................................,
двигател номер
.........................................................................................................................................
превозното средство е влязло в Република България на:
...........................................................................................
(дата)
Забележка:
........................................................................................................................................
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“.

