Уважаеми г-н Божанов,
Позволявам си да се обърна към Вас във връзка с втория кръг обсъждания по отделни теми
за промени на АПК и по-точно по тема Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на транспорт и пощи - параграф 43 от ЗИД на АПК - Закона за движение по
пътищата.
Като изходим от РМС704/05.10.2018г. в Приложение 2, където има т.261 за стикерите за
технически преглед, за което е предложена за обществено обсъждане промяна по Н32 на
МТИС и т.370 за премахване на контролния талон към СУМПС си позволявам във втората
част на мейла да дам някои предложения, но първо ще отбележа няколко противоречия,
които ще създадат записаните промени :
1/ в чл.100, ал.1, т.1 не сте променили текста „и контролния талон към него“
2/ създава се чл.100, ал.5 - ...след като водача покаже ЛК, органа намира другата информация
служебно...заради което отпадат в чл.183/1/ т.1 и т.2, относно наказанието с глоба от 10лв.
на водач, които не носи документи, които органа ще проверява служебно вече.
3/ Оставен е чл.157, който най-вече дава разпоредби за контролния талон на водачите, който
се отнема при съставяне на акт и в ал.6 има идея за увеличение на срока от 1 на 6 мес. за
издаване на НП, време през което водача управлява с акта, без КТ, ...но водачите вече няма
да се наказват ако не го носят по чл.183/1/ т.1 при проверката и установяване на
нарушение?!? - Няма как да им се отнема, като не го носят, за което няма да се наказват.
4/ По т.2 от чл.183/1/ отпада - ...не се наказват тия, които имат залепен стикер за ГО, ако не
носят полицата, но в чл.179, ал.5 е останал текста, че се наказва с 50лв. този, който не носи
полицата и няма залепен стикер, но проверката и справките се прават служебно, вече по
новия чл.100, ал.5.
В духа на цялостната философия за намаляване на административната тежест бих
предложил
още
следното:
- чл.100, ал.1, т.1 отпадат думите „и контролен талон към него“
- чл.100, ал.1, т.3 -документа за сключена ГО - може да се отмени носенето му, след като
органа
прави
служебна
проверка
- чл.100, ал.3 отпада - това е за залепения стикер за ГО, който с неговия контролен талон
струва 10 лв., между другото за информация, която органа ще набира по служебен път
- в новата ал.5 на чл.100 трябва да се запише, че водачът представя ЛК и СУМПС, защото
трябва органа да може да отнеме нещо при установяване на нарушение
- чл.157, ал.1 - отпадат думите и контролен талон за потвърждаване
- относно текста на чл.157, ал.6 във връзка с измененията в Административнопроцесуалния
кодекс, с които се регламентира електронният обмен на документи между гражданите и
администрацията по реда на Закона за електронното управление може да се предвиди
възможност за електронно връчване на НП или изпращане чрез лицензиран пощенски
оператор,
след
като
няма
да
има
КТ
към
него.
- чл.157 ал.7и 8 се отменят - това е, че след заплащане на глобите КТ се връща
- чл.160, ал. 1 и 3 на три места общо отпадат думите контролен талон

- чл.179, ал.5 се отменя - това е, че ако водача не носи полица и няма залепен знак за ГО се
наказва с 50 лв. - нали органа ще прави служебна проверка след представяне на ЛК.

Поздрави,
Асен Михалков

