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№..............................................,
..............................................2017 г.
ПРОЕКТ!

ИНСТРУКЦИЯ
за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и
организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн. ДВ. бр.
90 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 1 след думите „моторните превозни средства“ се добавя „и теглените от тях
ремаркета“.
§ 2. В чл. 2 след думите „движението по пътищата“ се поставя запетая и се добавя
„отворени за обществено ползване“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3, б. „б“ се изменя така:
„б) активност на звената, осъществяващи пътен контрол на съответната територия, на
база констатирани нарушения, разход на време за регулиране и подпомагане на движението,
участие в масови мероприятия, посещение на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и други
дейности по опазване на обществения ред;”.
2. В т. 4 след думата „товари“ се добавя „и при провеждане на СПО“;
3. В т. 9 след думата „контрол“ се добавя „и работните станции за отдалечен достъп
(РСОД)“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 след думата „товари“ се поставя запетая и се добавя „и при провеждане на
СПО“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. осъществяват ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с
изпълнението на дейностите по контрол на пътното движение (бланки актове, глоба с фиш,
протоколи и други), проверка на изготвените служебни документи и работата с РСОД;”.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „АИС „Пътна полиция“ в скоби се добавя съкращението
„АИСПП“.
2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За осъществяване на контрол върху дейността на служителите работещи по
контрол на пътното движение се използва и автоматизирана информационна система
„Видеозаснемане на пътния контрол” (АИСВПК) по ред, определен в утвърдени
организационно-технологични правила за информационния фонд.“.
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Контролът чрез използване на записана в АИСВПК информация се осъществява
от длъжностните лица по чл. 6, 7 и 8 не по-малко от веднъж седмично и включва проверка на
минимум две, отразени в АИСПП дейности.“.
§ 6. В чл. 11, т. 7 се изменя така:
„7. водене на ежедневната форма на отчет на наряда по пътен контрол чрез РСОД.“
§ 7. В чл. 13, ал. 1 след съкращението „РСОД“ наклонената черта и думите
„ежедневния отчет на хартиен носител на наряда по пътен контрол, както“ се заличават.
§ 8. В чл. 14, ал. 1, т. 1 се създава б. „и”:
„и) резултати от осъществената административно-наказателна дейност (брой
констатирани нарушения, съставени АУАН и глоба с фиш).“.
§ 9. В чл. 18, ал. 6 се изменя така:
„(6) В РУ при СДВР/ОДМВР, за изпълнение на дейности по контрол на пътното
движение, в разстановката на силите и средствата, обслужващи територията на РУ може да се
включват съвместни наряди от служители по контрол на пътното движение и патрулнопостова дейност. Дейността на съвместните наряди се урежда с Инструкцията за патрулнопостова дейност.“.
§ 10. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. работни станции за отдалечен достъп;
4. мобилни печатащи устройства (принтери);“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 5 и 6.
§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. съвместен - съставен от служители на „Пътна полиция“ и други служители от
териториалната структура, служители от други структури в МВР, служители извън МВР,
както и служители от полицейски структури на други държави.“;
2. В ал. 4 думата „смесен“ се заменя със „съвместен“.
§ 12. Член 40 се отменя.
§ 13. В чл. 44, т. 4, б. „д” се изменя така:

„д) служебна документация, необходима за изпълнение на служебните задължения,
която не е налична в РСОД;”.
§ 14. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1.
Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на пътен контрол служебният автомобил, оборудван с
АИСВПК се разполага така, че да позволява да се извършва наблюдение, видео и аудио запис
на проверяваните лица и ППС, включително регистрационните им номера.“.
2.
Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 15. В чл. 52, ал. 4 думата „смесен“ се заменя със „съвместен“.
§ 16. В чл. 58, ал. 2, думите „изготвя докладна записка в края на работната смяна“ се
заменят с „отразява това обстоятелство в РСОД“.
§ 17. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст съкращението „МПС” се заменя с „ППС”;
б) създава се нова т. 1:
„1. проверяваното ППС да бъде в обхвата за заснемане на камерите на АИСВПК по
начин позволяващ да се извършва наблюдение, видео и аудио запис на проверяваните лица и
ППС, включително регистрационните им номера;“;
в) досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
„4. проверяващият полицейски служител се представя, като произнася длъжността,
фамилията, структурното звено, повода за спиране и уведомява водача, че при проверката се
осъществява видео и аудио запис;“;
д) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.
2. Създават се ал. 6, 7, 8 и 9:
„(6) При установяване на невръчен електронен фиш на проверяваните лица,
полицейски служител отпечатва същия, чрез мобилно печатащо устройство и предприема
действия за връчването му. Лицето, на което е връчен електронен фиш подписва обратна
разписка (за всеки електронен фиш), удостоверяваща връчването.
(7) Отказът за получаване на електронен фиш се удостоверява чрез подпис на
свидетел върху обратната разписка.
(8) След приключване на работното време полицейските служители предоставят
обратните разписки на служител, извършващ отвода.
(9) Обратните разписки се изпращат на областната дирекция на МВР по
местоиздаване на електронния фиш.“.
§ 18. В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „пътен контрол“ запетаята и думите „като предоставя данните от
РСОД или в ежедневен отчет на хартиен носител в случай на липса или повреждане на РСОД“
се заличават.
2. В т. 2 думата „изготвените“ се заменя с думата „изготвени“.

§ 19. В чл. 75, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. ежедневна форма на отчет и контрол генерирани на електронен носител в АИСПП
(приложение № 11);”.
2. В т. 2 след думите „електронен носител“ се добавя „чрез друг служебен РСОД“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. при работа в съвместни наряди служителят, работещ по контрол на пътното
движение, попълва отчетната форма чрез РСОД съгласно тази инструкция (приложение № 11),
а служителите от „Охранителна полиция” изготвят отчетните форми разпоредени в
инструкциите по направление на дейност. В тези случаи служителят на „Пътна полиция“ се
назначава за старши на наряда в системата АИСПП.“.
§ 20. В чл. 76 думите „Справките по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят със „Справките
по чл. 75, ал. 2, т. 2, 3 и 4“, а думите „или ежедневния отчет на хартиен носител за дейността
на нарядите“ се заличават.
§ 21. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „справки по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят със „справки по чл. 75,
ал. 2, т. 2, 3 и 4“.
§ 22. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „отличителна табелка по образец“ се заменят с „карта за
индентификация (Приложение № 20)“.
2. В т. 2 запетаята след „свидетелството за управление на МПС“ и думите
„свидетелство за регистрация на служебното МПС, както“ се заличават.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. работна станция за отдалечен достъп;
8. мобилно печатащо устройство (принтер).“.
§ 23. В чл. 88, ал. 4 думите „стационарно монтирани“ се заличават.
§ 24. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чрез мобилни“ се добавят думите „или преносими“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За осъществяване на контрол с мобилни или преносими АТСС служителят
позиционира служебен автомобил, мотоциклет или техническо средство на подходящо място,
съобразно инструкция за експлоатация на производителя, като насочва уреда в
контролираната посока.“.
3. В ал. 3 думите „автоматизираното техническо средство или система“ се заменят със
съкращението „АТСС“, а след думите „автоматизирания контрол“ се поставя запетая и съюзът
„и“ се заменя с „като“.
§ 25. В чл. 91, ал. 3 се изменя така:
„(3) При работа с временно разположени на участък от пътя АТСС за контрол на
скоростта, протоколът се попълва за всяко място за контрол.“.

§ 26. Член 93 се отменя.
§ 27. Член 94 се отменя.
§ 28. В чл. 96 се създават т. 5 и 6:
„5. видеокамера;
6. мобилно печатащо устройство (принтер).“.
§ 29. В чл. 97 след думите „получената информация“ се добавя „чрез
комуникационните средства на МВР и АИСПП“.
§ 30. В чл. 98, ал. 2 се изменя така:
„(2) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с
оглед преценка за предприемане на действия по отработване на ПТП или изпращане на ДОГ,
като тези факти и обстоятелства се регистрират чрез РСОД.“.
§ 31. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „разследва“ се заменя с „изясни обстоятелствата и“;
2. В т. 8 предлогът „в“ се заменя с „чрез“.
§ 32. В чл. 100, т. 11 предлогът „в“ се заменя с „чрез“.
§ 33. В чл. 111, ал. 1 се изменя така:
„(1) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират в
ежедневната ведомост, часовия график (Приложение № 10) и в АИСПП.“
§ 34. Член 114 се изменя така:
„Чл. 114. Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от участници в
движението предприема действия, съгласно дадените му правомощия.”.
§ 35. В Приложение № 11 към чл. 75, ал. 2, т. 1 думите „3. Оценка на ефективността от
извършената дейност“ се заличават.
§ 36. Приложение № 12 към чл. 75, ал. 2, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 12 към чл. 75, ал. 2, т. 3
СПРАВКА
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за резултатите от дейността на "ПП"
ОБЩО

за периода от …………. до ………....
№

Дейност

1
1,1
1.1.1

eд.м.

Брой

(+/-)

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени
Общо ПТП, в т.ч. тежки ПТП
От тях тежки ПТП

бр.
бр.

настоя
предходн
ща
а година година

Снети ПТП от отчет за периода (не влизат в т.
бр.
1.1)
1,3 Загинали, в т.ч. допълнително починали през
бр.
периода
1.3.1
От тях допълнително починали през периода
бр.
1,4 Снети от отчет загинали във връзка с т. 1.2 за
бр.
периода
1,5 Ранени
бр.
1,6 Снети от отчет ранени във връзка с т. 1.2 за
бр.
периода
2
Издадени протоколи за ПТП
2.1 - От тях - посетени на място
бр.
1.2

2.2

- От тях непосетени

Дейност по контрол на движението по
пътищата и административнонаказателна
дейност

3
3,1
3.1.1

eд.м.

Установени нарушения - общо (сборът
от 3.1; 3.2 и 3.3)

бр.

Нарушения на водачите (общо от т. 3.1.1
до т. 3.1.19)

бр.

за - скорост общо

бр.

3.1.1а

~ скорост от 31 - 40 км/ч.

бр.

3.1.1б

~ скорост от 41 - 50 км/ч.

бр.

3.1.1в

~ скорост над 50 км/ч.

бр.

~ скорост в движение
- неспазване предимство, знаци и
3.1.2 сигнали

3.1.1г

бр.
бр.

3.1.3

- отнемане предимство на пешеходец

бр.

3.1.4

- неправилни маневри

бр.

3.1.5

- неправилно спиране и паркиране

бр.

- концентрация на алкохол в кръвта - до
1,20/00 (общо от т. 3.1.6а до т. 3.1.6в)

бр.

3.1.6
3.1.6а

~ под 0,5‰

бр.

3.1.6б

~ над 0,5‰ до 0,8‰ включително

бр.

3.1.6в

~ над 0,8‰ до 1,2‰ включително

бр.

3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

- отказ за проверка за алкохол и/или НВ
неизпълнение предписанието за
медицинско изследване на концентрацията
на алкохол в кръвта
- концентрация на алкохол в кръвта над 1,20/00
- неправилно движение по пътното
платно
- неползване на обезопасителен колан
или каска
- ползване на мобилен телефон по време
на управление на МПС

бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

бр.
Общо
АУАН,
фишове и
електронни
фишове

Съставени
АУАН

фиш

От тях
електрон за ПТП
ен фиш

- неизпълнение разпореждане на
3.1.12 контролен орган
- управление на технически неизправно
3.1.13 МПС
3.1.14

- нередовни пътни документи

3.1.15

- неправоспособност

3.1.16

- без гражданска отговорност

- употреба на наркотични вещества и
3.1.17 техните аналози

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

- без винетен стикер

бр.

- други нарушения на водачите
3.1.19
3.2 Нарушения на пешеходците

бр.

3.1.18

бр.
бр.

3.3

Други нарушения

4

Издадени заповеди за прилагане на принудителна административна мярка

4,1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.2
4.2.1

временно отнемане на СУМПС общо, от тях:
Чл. 171, т. 1, б. "б" - временно отнемане на СУМПС на водач, който
управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5‰, установена с
медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието
на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или под
въздействие на НВ , както и при отказ да бъде проверен с техническо средство
или да даде кръв за медицинско изследване
Чл. 171, т. 1, б. "б" - временно отнемане на СУМПС на водач, който
управлява МПС под въздействието на наркотични вещества или техни
аналози
Чл. 171, т. 1 , б. "д" - временно отнемане на СУМПС на водач, който
управлява МПС с наложено наказание "глоба", незаплатена в срока за
доброволно заплащане
Чл. 171, т. 1, б. "е" - временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява
МПС без задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите
временно спиране от движение на ППС общо, от тях:
Чл. 171, т. 2, б. "в" - временно спиране от движение на ППС на собственик,
който няма задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите

Чл. 171, т. 2, б. "ж" - временно спиране от движение на ППС, когато не е
4.2.2 заплатена съответната такса, определена в Закона за пътищата, или е залепен
невалиден винетен стикер
Чл. 171, т. 2, б. "и" - временно спиране от движение на ППС на собственик,
който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което е
4.2.3
употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични
вещества или техни аналози - за срок от един месец
Чл. 171, т. 2, б. "к" - временно спиране от движение на ППС на собственик,
4.2.4 който управлява МПС с наложено наказание "глоба", незаплатена в срока за
доброволно заплащане
Чл. 171, т. 2, б. "л" - временно спиране от движение на ППС на собственик,
4.2.5 който при управление на МПС превиши максимално разрешената скорост в
населено място над 50 км/ч.
Чл. 171, т. 2, б. "м" - временно спиране от движение на ППС на собственик,
който допуска, организира или предоставя управлението на МПС на лице за
4.2.6 участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено
ползване, или ги ползва за други цели освен в съответствие с тяхното
предназначение
4.3
прекратяване регистрацията на ППС

eд.м.

бр.

бр.
бр.
бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

ЗППА
М

Чл. 171, т. 2а - прекратяване на регистрацията на ППС на собственик, който
управлява МПС, без да притежава съответното СУ и/или е употребил алкохол с
концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или
техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо
средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества
4.3.1
или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на
концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични
вещества или техни аналози, както и на собственик, чието МПС е управлявано
от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6
месеца до една година
Образувани преписки по чл. 343б - НК
13

Общ брой

eд.м.
Образувани преписки по чл. 343в - НК

14

15.1
15.2

16
17

18
19
20

21
22
23
24

eд.м.

Препис
ки
Препис
ки

бр.

Общ брой
Преписки по чл. 356 ал.1 от НПК - БП

15

бр.

eд.м.
бр.

Общ брой обработени преписки
Преписки по чл. 325 от НК - хулиганство
Преписки по чл. 345 от НК - който си служи с регистрационен номер , издаден
за друго МПС, или с табели, не издадени от съответните органи и управление
на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.
Пътен контрол
Регулиране на движението
Участие в обезпечаване общ.ред при
масови, спортни мероприятия, митинги,
шествия и др.
Пилотиране и съпровождане на официални делегации, военни наблюдатели,
както съпровождане на спец. товари, съоръжения, конвой с хуманитарна
помощ и др.
Участие в специализирани полицейски операции по безопасност на
движението по пътищата
Проведени СПО по метода
"Широкообхватен контрол"
Дейност по организация на движението

бр.
бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

бр.

Участие в съвети и комисии
Съгласувани проекти и заповеди за
временна организация на движението
Съгласуване на маршрути за
извънгабаритни товари
Направени писмени предписания

бр.
бр.
бр.

§ 37. В Заключителни разпоредби се създава Приложение № 20 към чл. 78, т. 1:
„Приложение № 20 към чл. 78, т. 1
Карта за идентификация

ПЪТЕН КОНТРОЛ
TRAFFIC CONTROL
(Място за снимка)

24-0001
KONSTANTINOV

Препис
ки

КОНСТАНТИНОВ

Картата за идентификация е с размери 9,5 см. широчина и 5,5 см. височина.
Снимката на полицейският служител се разполага от лявата страна и е с размери 2,4 х
2,9 см.
Картата за идентификация съдържа следните задължителни реквизити:
- надпис „Пътен контрол“ (на български и английски език);
- индивидуалният номер, съдържащ информация за ОД на МВР (СДВР);
- фамилията на служителя (изписана на кирилица и латиница).“.

