МОТИВИ
по
проект на 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. Причини, които налагат приемането на акта:
Към настоящия момент е създадена организация за оборудване на полицейските
наряди, осъществяващи контрол на пътното движение, с технически средства за явно
наблюдение и документиране на дейността им, с което на практика се постигат целите за
намаляване на корупционния риск. В тази връзка въведения с инструкцията принцип на
ротация на служителите може да бъде отменен, тъй като прилагането му създава
затруднения в структурите с намален щат и непълно щатно обезпечаване. В инструкцията е
необходимо да бъде отразена новата информационна система за наблюдение и контрол на
дейността на полицейските служители – автоматизирана информационна система
„Видеозаснемане на пътния контрол“.
Работните станции за отдалечен достъп стават едно от основните технически
средства, с които се осъществяват дейностите по контрол на пътното движение и следва да
бъдат посочени на съответните систематични места в инструкцията.
Също така, специализираните полицейски операции са един от основните методи
при осъществяване на дейностите по пътен контрол, предвид което е необходимо
провеждането на тези операции да бъде отразено на съответните места в инструкцията.
Последните изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП)
налагат промени в приложение № 12 към чл. 75, ал. 2, т. 3 от инструкцията, както и в други
разпоредби от инструкцията.
2. Цели, които се поставят:
С премахването на принципа на ротация на нарядите се цели премахването на
затрудненията в структурите с недостатъчно щатен ресурс за осъществяване на пътен
контрол. Същевременно, с въвеждането на технически средства за явно наблюдение и
документиране на дейността на служителите, осъществяващи пътен контрол се цели да не се
допусне повишаване на корупционния риск.
Друга цел на проекта е привеждане на инструкцията в съответствие с новите
положения в ЗДвП, с което като крайна цел да се постигне създаването на указания към
органите, осъществяващи контрол на пътното движение относно прилагането на закона с
неговото актуално съдържание, съответно – ефективно прилагане на законовите разпоредби.
Цели се и отразяване в инструкцията на автоматизираната информационна система
„Видеозаснемане на пътния контрол“ за наблюдение и контрол на дейността на
полицейските служители, провеждането на специализирани полицейски операции, както и
работните станции за отдалечен достъп.
Цели на проекта са подобряване на дейността по пътен контрол, подобряване на
дейността по опазване на обществения ред, създаване на ясни задължения на ръководните
служители по отношение на осъществявания ежедневен и периодичен контрол спрямо
нарядите, намаляване на водената служебна документация на хартиен носител, подобряване
на тактическите действия при спиране на моторно превозно средство при осъществяване на
контрол на пътното движение, подобряване на контрола по връчването на издадени

административни документи, по-висока ефективност на осъществявания контрол и
превантивно въздействие за спазване на правилата за движението по пътищата.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Повишаване на ефективността от дейностите по контрол на пътното движение и
повишаване на безопасността на движението по пътищата
Очаква се подобряване на дейността по пътен контрол, подобряване на дейността по
опазване на обществения ред, създаване на ясни задължения на ръководните служители по
отношение на осъществявания ежедневен и периодичен контрол спрямо нарядите,
намаляване на водената служебна документация на хартиен носител, подобряване на
тактическите действия при спиране на моторно превозно средство при осъществяване на
контрол на пътното движение, подобряване на контрола по връчването на издадени
административни документи, по-висока ефективност на осъществявания контрол и
превантивно въздействие за спазване на правилата за движението по пътищата.
5. 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.

