МОТИВИ
по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за
определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за
отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от
наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно
допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на
допълнително обучение (Обн., ДВ., бр. 1 от 2013 г., изм., ДВ., бр. 44 от 2015 г.)
Причини, налагащи приемането:
Измененията и допълненията се налагат във връзка с приетия Закон за изменение и
допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обнародван в ДВ. бр. 101 от 20
Декември 2016 г.
Във връзка с приетите промени в чл. 157, ал. 1 от Закона за движението по пътищата,
следва да бъдат направени промени в чл. 2 от наредбата, където е регламентирано, че новият водач
получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни
точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство. В
тази връзка е направена промяна в броя на притежаваните контролни точки от новите водачи, като
се прави връзка и с новото определение за стаж на водача, което е въведено с новата редакция на
чл.154а от ЗДвП.
Във връзка с новите промени, приети в чл. 175, ал. 1, т. 1 и чл.175, ал. 3 от ЗДвП, в
проекта се предвижда премахване на отнемането на контролни точки за управление на спряно от
движение моторно превозно средство, както и на състав от пътни превозни средства, в който е
включено спряно от движение пътно превозно средство, а се въвежда отнемане на 8 контролни
точки за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не
са поставени на определените за това места и 10 контролни точки за управление на моторно
превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели
с регистрационен номер.
С оглед високата обществена опасност на нарушенията и травматичните последици от тях
е предвидена възможност за отнемане на по-голям брой - 12 контролни точки при повторно
преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването и при повторно
неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека .
Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
Привеждане на наредбата в съответствие с приетия Закон за изменение и допълнение на
Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обнародван в ДВ. бр. 101 от 20 Декември 2016 г.
С проекта се цели и премахване на отнемането на контролни точки за управление на
спряно от движение моторно превозно средство, както и на състав от пътни превозни средства, в
който е включено спряно от движение пътно превозно средство, а се въвежда отнемане на 8
контролни точки за управление на моторно превозно средство, на което табелите с
регистрационния номер не са поставени на определените за това места и 10 контролни точки за
управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е
регистрирано, но е без табели с регистрационен номер във връзка с новите промени, приети в чл.
175, ал. 1, т. 1 и чл.175, ал. 3 от ЗДвП.
Цели се още премахване на отнемането на контролни точки за неправилно престояване

или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или
кръстовище, както и за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до
спрели моторни превозни средства по посока на движението, като по този начин за тези
нарушения ще може да бъде използвана облекчената процедура за прилагане на чл. 186, ал. 1 от
ЗДвП, като се налага глоба с фиш и няма да бъде затруднявана дейността на звената на общинска
полиция, които са служби за контрол, определени от кметовете на общините да контролират в
населените места, спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства и
на правилата за движение от пешеходците.
Проектът, с оглед високата обществена опасност на нарушенията и травматичните
последици от тях, цели и създаване възможност за отнемане на по-голям брой - 12 контролни
точки при повторно преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването и
при повторно неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането:
Намаляване на броя на нарушенията, извършвани от водачите със стаж до 24 месеца като
водач на моторно превозно средство.
Намаляване на нарушенията повторно преминаване при сигнал на светофара, който не
разрешава преминаването и при повторно неосигуряване на предимство при преминаване през
пешеходна пътека.
Намаляване на затрудненията в дейността на звената на общинска полиция, които са
служби за контрол, определени от кметовете на общините да контролират в населените места,
спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства и на правилата за
движение от пешеходците.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е
изготвена таблица за съответствие с европейското право.

