СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните
превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр.
105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.) (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105
от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от
2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 и 97 от 2019 г., бр. 48 от 2020 г.)
№

Подател

Бележки/ Предложения/ Констатации

1.

Главна дирекция
„Национална
полиция“-МВР

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г.
за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в
движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на
регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства, Главна дирекция „Национална полиция“
предлага следните допълнителни текстове:
В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9 думите „на електронен носител“ да се заменят с „по
електронен път“.
2. Създават се ал. 14 и 15:
„(14) Заявлението по ал. 1, в случаите по ал. 9, може да бъде
подавано по електронен път чрез автоматизираната
информационна система за електронни услуги на МВР с
притежавания от заявителя квалифициран електронен подпис.
При подадено заявление по електронен път органите по
регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по
електронен път.
(15) При изпратено потвърждение по ал. 14 заявителят се

Приети/
неприети
Приема се и е
отразено в чл. 12
от наредбата.

Мотиви

уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на
съответната такса.“.
Подаването на заявление по електронен път е уредено и в други
текстове от наредбата – чл. 9, ал. 3, чл. 15, ал. 4, чл. 30, ал. 5, чл.
37д, ал. 1, чл. 39, ал. 4. С приемането на предложението за
промяна в чл. 12 ще може да бъде изградена нова електронна
услуга, касаеща първоначална регистрация.

2.

Български
институт по
стандартизация

В § 2 от Допълнителни разпоредби да се добави буква „д“:
„д) физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по
реда на Закона за подпомагане на земеделските стопани.“.
Предложението е във връзка с чл. 143, ал. 1 от Закона за
движението по пътищата, където е посочено, че моторни превозни
средства от категория М2, М3 и М4, както и преводни средства
със специално предназначение с изключение на къмпингавтомобили, къмпинг-ремаркета, бронирани автомобили и
превозни средства, достъпни за инвалиди колички, се регистрират
само като юридическо лице, едноличен търговец или от
физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда
на Закона за подпомагане на земеделските производители.
В сега действащия параграф 2 от Допълнителните разпоредби, в б.
„б“ е уредена дефиниция за физическо лице, регистрирано като
едноличен търговец по Търговския закон, но дефиниция за
физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин липсва.
Предложеният текст на чл. 10, ал. 2 да се допълни с текста
„българските стандарти“.

Приема се и е
отразено в § 2, т.
3 от
Допълнителни
разпоредби на
наредбата.

Приема се и е
отразено в чл.
10, ал. 2 от
наредбата.
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Предложеният текст на чл. 18а, ал. 9, в края на изречението,
думата „стандартите“ да се замени с „българските стандарти“.

3.

Национално
сдружение на
общините в
Република
България

Приема се и е
отразено в чл.
18а, ал. 9 от
наредбата.

В § 7 за чл. 23, ал. 4 текстът „Графичните знаци на
Не се приема.
регистрационния номер за моторни превозни средства, които се
задвижват само с електрически двигател, се нанасят със зелен
цвят на бял светлоотразителен фон“ дава информация, но не
уточнява зеления цвят на графичните знаци, които най-вероятно
ще бъдат реализирани върху табелите чрез термо трансферен
печат, този цвят трябва да бъде одобрен от ръководството на МВР
и освен това, да ни бъдат предоставени данни, получени от
производителя на фолиото за неговите цветови характеристики.
I. Принципни бележки
Не се приема.
Подкрепяме по принцип предложените промени, насочени към
намаляване на административната тежест за гражданите и
бизнеса.
Предлагаме в проекта да се обсъдят и включат подходящи
разпоредби, осигуряващи:
• обвързване плащането на данък върху превозните средства с
ползването и получаването на услуги по регистриране, отчет,
спиране от движение, временно отнемане, прекратяване и
възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства;
• разширяване обхвата на случаите за получаване на разрешение
за придвижване по републиканската и общинската пътна мрежа на
верижните, строителни, селскостопански и др. машини. Тези
машини нарушават нормалния ритъм на движение и качеството на
пътната настилка, но не подлежат на регистрация по реда на

Уточняване на нюансите на
зеления цвят на графичните знаци,
поставени върху
регистрационните табели, не
следва да се определя с наредбата.

Предложенията са постъпили след
срока за обществено обсъждане,
съществени са, не са публикувани
за обществено обсъждане и не е
дадена възможност на
заинтересованите лица за изразят
своите бележки, предложения и
констатации по реда на чл. 26 от
Закона за нормативните актове.
Могат да бъдат обсъдени и след
това евентуално да бъдат
включени в бъдещо изменение и
допълнение на Наредба № І-45 от
2000 г.

3

Наредбата;
• ясно уреждане на условията и реда за служебно прекратяване на
регистрацията, с отбелязване в автоматизираната информационна
система в случаите на чл. 143, ал. 15 от ЗДвП, т.е. в случаите
когато собственикът не е изпълнил задължението си в двумесечен
срок от придобиването да регистрира превозното средство. На
места както в общините, така и в структурите на КАТ има
проблеми с установяването на собствениците на наследени
превозни средства, които не са пререгистрирани по законовия ред
и в предвидения двумесечен срок;
• ясно дефиниране на обхвата на информацията, подлежаща на
обмен между регистъра на пътните превозни средства към МВР и
информационните системи на общините във връзка с облагането с
местни данъци, вкл. и чрез разширяване на списъка на
предоставяната на МВР информация от Нотариалната камара и от
пунктовете за технически прегледи.
Предлага се въз основа на широко дискутираните актуални
проблеми с чистотата на атмосферния въздух, да се предвидят в
бъдеще и подходящи нормативни промени и в Глава четвърта например въвеждане на изискване при извършването на
технически прегледи да се установяват съответните нива на
замърсяване на околната среда, вкл. и поради неработещо или
липсващо катализаторно устройство. По този начин, от една
страна ще се ограничат вредните емисиите, а от друга ще се спре
практиката на необосновано ползване на данъчни облекчения.
Надяваме се въз основа на широко дискутираните актуални
проблеми с чистотата на атмосферния въздух, да се предвидят в
бъдеще и подходящи нормативни промени и в Глава четвърта –
например въвеждане на изискване при извършването на
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технически прегледи да се установяват съответните нива на
замърсяване на околната среда, вкл. и поради неработещо или
липсващо катализаторно устройство. По този начин, от една
страна ще се ограничат вредните емисии, а от друга ще се спре
практиката на необосновано използване на данъчни облекчения.
II. Конкретни предложения
1. В чл. 14, ал. 4 и в чл. 15, ал. 6, в края на изречението се поставя
запетая и се добавят следните думи:
„и удостоверява, че дължимия данък върху превозното средство е
платен. В случаите, когато собственикът не представи документи
по изречение първо, удостоверяването на заплащането на данъка
се извършва:
1. по служебен път чрез достъп от информационната система на
МВР до системата за администриране на местни данъци и такси
на съответната община, включително и чрез друг централизиращ
тази информация компонент с възможност за автоматизиран
обмен на данни, или
2. чрез представяне на издаден или заверен от общината
документ.“
Мотиви: Предложението цели гарантиране събираемостта на
местните приходи от данък върху превозните средства. Към
момента при промяна в регистрацията и издаването на нови
табели с регистрационен номер остават несъбираеми вземания от
неплатени данъци.
2. В чл. 37а, ал. 2 след думите „органите на Националната агенция
по приходите“ се добавят думите „и на звената за местни приходи
на общините”
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Мотиви: Предложението цели осигуряване на условия за поефективен обмен на служебна информация във връзка с
администрирането на данъците върху превозните средства.
3. В чл. 376 се създава ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Обобщена информация за броя на първоначално
регистрираните и водени на отчет видове превозни средства се
предоставя при поискване на общините.”
Мотиви: Предложението цели осигуряване при необходимост на
допълнителна информация във връзка с определянето на
размерите на данъка върху превозните средства съгласно ЗМДТ.
4. Предлагаме в Допълнителните разпоредби да се въведат
легални дефиниции на понятията „служебно прекратяване на
регистрацията на регистрирано пътно превозно средство”,
„снемане от отчет“ и „прекратяване на регистрацията”
Мотиви: Въпреки, че в ЗДвП е определен ред за служебно
прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, която
се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна
система, липсата на посочените дефиниции водят до поява на
противоречива съдебна и данъчна практика.
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