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 № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за
информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд
№

Подател
Р. К.
(становището е
получено във
връзка с
публикуването
на проекта на
интернет
страницата на
МВР)

1.

Приети/
неприети
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и Приема се.
допълнения: 1. В ал. 2 думите „с цифров фотоапарат”
се заменят с „в електронен формат“
"Цифров формат" носи смисъла на информация,
предадена и съдържаща цифри, което би довело до
потенциално объркване относно значението.
Бележки

1. Алинея 1 се изменя така: „Чл. 5. (1) Не се приема.
[...]Двустранен протокол не се попълва, при условие,
че има съмнение, че участник в произшествието е под
въздействието на алкохол и/или наркотични вещества
и/или лекарствени препарати или техни аналози
Лекарствените препарати трябва да бъдат
споменати изрично, защото също могат да доведат до
промени в поведението на водача на пътя.

Мотиви

Закона за движението по пътищата (ЗДвП)
забранява на водачите управлението на превозно
средство под въздействие на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози. В тази
връзка, в наредбата следва да бъде използвана
терминологията на ЗДвП.

2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Ежедневно Приема се.
застрахователите изпращат информация [...] и копия в
електронен формат на двустранните констативни
протоколи.”.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 1 след думите „повреди на” се добавят
думите „моторно превозно средство”, а съкращението
„МПС” се поставя в скоби.
2. В т. 4 думите „друго ППС” се заменят с Не се приема.

Съкращението на ППС се съдържа в чл. 2, ал. 2 от

2

TABL

думите
"друго
пътно
превозно
средство",
съкращението ППС се поставя скоби, а след това се
поставя запетая и се добавят думите „освен когато
повредите
са
причинени
в
резултат
на
пътнотранспортно произшествие с един участник и
МПС не е в състояние да се придвижи на собствен
ход;”.
1. В т. 1 след думите „повреди на” се добавят
думите „моторно превозно средство”, а

действащата наредба.

В Приложение №2 към чл.4 в полето за Не се приема.
информация за водача да се добави кутийка с текст
"Собственик", която, ако е отбелязана, показва, че
водачът е собственикът, а това ще спести повторно
изписване на неговата информация и потенциални
грешки.

В момента се разработва и предстои пускането в
експлоатация на автоматизирана информационна
система, в която е предвидено полицейския орган
да генерира по електронен път, на място през
работна станция за отдалечен достъп протокол за
ПТП, като всички данни за собственик, водач и т.н.
ще се извлича автоматично от информационните
фондове на МВР и в този смисъл предложената
промяна в протокола за ПТП не е необходима.

