СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за
устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

№
1.

Подател
Омбудсман на
Република
България

Бележки/Предложения/Констатации
Бих искала да изразя становището си във връзка с §2, т. 2, с която се
предвижда създаването на нова т. 13 в ал. 2 на чл. 45 от Правилника за
устройството и дейността на Министерството на вътрешните работа.
Разпоредбата на чл. 45, ал. 2 регламентира дейностите, които
извършва Главна дирекция „Гранична полиция“, като към досега
предвидените дейности, с проекта се предвижда добавянето на
„контрол по спазване на правилата за движение в района на
международните летища, както и проверка по отношение на контрола
по спазване на правилата за движение в автоматизирана
информационна система на МВР за невръчени електронни фишове и
за наложени наказания глоба, незаплатени в срока за доброволно
плащане, тяхното връчване и предоставяне на възможност за
заплащане на глобите на място в зоните на граничните контролнопропускателни пунктове, изградени на международни шосейни
пътища“.
Видно от мотивите на проекта, е установена необходимост от
подобряване дейността на службите за контрол, свързана с връчване
на електронни фишове и предоставяне на възможност за заплащане на
глоби. Поради това се предоставя горепосочената правна възможност
на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“. Отбелязва
се, че по този начин ще се постигне засилване на контрола на
движението по пътищата, както и повишаване на събираемостта на
наложените наказания глоба. Също така ще се предостави възможност

Приети/
неприети
Приема се.

Мотиви
Разпоредбата на чл. 45,
ал. 2 от Правилника за
устройството и дейността
на Министерството на
вътрешните работи
(ПУДМВР) е съобразена,
както с Определение №
13906 от 10.11.2020 г. на
Върховния
административен съд,
така и с решение № 3 от
23 март 2021 г. по
конт.дело № 11 от 2020 г.
на Конституционния съд.
Следва да се има
предвид, че визираната
разпоредба разписва
действията на органите
на Главна дирекция
„Гранична полиция“ само
за проверка в
автоматизирана

за тяхното заплащане от собствениците или ползвателите на моторни
превозни средства на място в зоните на ГКПП, изградени на
международни шосейни пътища.
С оглед на така предложеното изменение на Правилника, бих искала
да припомня Определение № 13906 от 10.11.2020 г. на Върховния
административен съд, в което е изрично е посочено, че предвид
трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Европейския
съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз,
обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си
по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления,
издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да
събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде
основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната.
В тази връзка и оглед отправеното от мен искане до Конституционния
съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. чл.171, т.1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ от Закона за движение по пътищата
(ЗДвП), по което е образувано конституционно дело и е допуснато за
разглеждане от съда по същество, считам, че изменението, което се
предлага, не съдържа достатъчно гаранции за правата на гражданите,
които се намират на гранично-контролно пропускателните пунктове
на Република България и са се насочили към напускане на страната
било по работа, било за почивка или за решаване на здравословен
проблем.
Както вече посочих, без съмнение неизрядните водачи следва да бъдат
санкционирани съгласно законовите разпоредби и глобите, които се
налагат, да бъдат своевременно събирани, но е необходимо много
внимателно да се следят както измененията, така и прилагането на
нормативната уредба в тази сфера в контекста на упражняването на
конституционните права на гражданите.
В тази връзка ще посоча, че така, както е формулиран, предложеният
текст на §2, т. 2, включващ „контрол по спазване на правилата за

информационна система
на МВР за невръчени
електронни фишове,
тяхното връчване и за
проверка за наложени
наказания глоба,
незаплатени в срока за
доброволно плащане,
като се дава възможност
те да бъдат връчвани на
лицето и когато то заяви
готовност да заплати
дължимата сума, да му се
предоставя такава
възможност.
Разпоредбата
категорично не
предвижда прилагането
на принудителни
административни мерки
по Закона за движението
по пътищата в зоните на
ГКПП, изградени на
международни шосейни
пътища.

движение, проверка по отношение на контрола по спазване на
правилата за движение в автоматизирана информационна система на
МВР за невръчени електронни фишове и за наложени наказания
глоба, незаплатени в срока за доброволно плащане, тяхното връчване
и предоставяне на възможност за заплащане на глобите на място“, не
гарантира, че няма да се препятстват гражданите да напуснат
страната, когато се намират на гранично-контролно пропусквателните
пунктове с оглед на вече установената практика, по която се
произнесе и Върховният административен съд.
Всъщност остава неясно дали освен проверката за невръчени фишове
и неплатени глоби, служителите на Главна дирекция „Гранична
полиция“ ще прилагат и принудителните административни мерки, за
чиято противоконституционност при наличието на незаплатени глоби
в срока за доброволно изпълнение вече сезирах Конституционния съд,
чието решение по казуса се очаква. Събирането на неплатени глоби на
границата и обвързването на тяхното плащане с правото да напуснеш
пределите на страната, е неприемливо и не оправдава ограничаването
на правата, предвидени в конституционната разпоредба. Не оспорвам,
че прилагането на принудителни административни мерки е
обосновано в случаите на тежки нарушения, при които се застрашават
живота и здравето на гражданите, както и за да се осигури
безопасността на движението по пътищата. В този смисъл
санкционирането на нарушителите има важен превантивен ефект.
Налагането на такива санкции на основание на несъбрани глоби, което
не е административно нарушение обаче, е неоправдано и води до
нарушаване на конституционни права на гражданите,
Отново ще насоча вниманието към разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от
Конституцията на Република България, съгласно която всеки има
право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по
територията на страната и да напуска нейните предели. Правото да се
напуска страната може да се ограничава със закон, само за защита на
изключително важни обществени интереси - от естеството на

националната сигурност и народното здраве или за защита на правата
и свободите на други граждани.
В случая предлаганите изменения, освен че не са насочени към защита
на подобни важни обществени интереси, не са в закон, а в Правилника
за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи. Но дори да бъдат предвидени в закона, подобни изменения са
в противоречие и с правото на Европейския съюз.
По отношение на връчването на документи от страна на органите,
осъществяващи контрол по спазване на правилата за движение,
проблеми има в случаите, когато граждани не са били уведомени за
издадените наказателните постановления по надлежния ред, както и
когато имат невръчени фишове.
С предлаганите промени на практика се допуска едва на граничноконтролно пропусквателните пунктове да се установи проблема с
невръчени фишове, наказателни постановления или неплатени глоби.
По този начин гражданите биха могли да се окажат в ситуация да не
могат да продължат пътуването си, без всъщност да им е била дадена
възможност да реагират спрямо установено по надлежния ред
извършено от тях нарушение на Закона за движение по пътищата и на
практика няма да могат адекватно да упражнят правото си да
обжалват. Не само това, а и биха могли да възникнат за тях
затруднения при преценката дали са изтекли давностните срокове
относно наложената глоба.
А дори да могат да продължат пътуването си, ще трябва да реагират в
установените от закона срокове, когато всъщност са се насочили към
напускане на страната поради лични или служебни причини.
Създаването на подобни затруднения би могло да се отрази на правото
им на защита, което трябва да упражнят в определен срок. Нещо
повече, ако напускат страната за по-дълъг период и не са подготвени
за плащане на определената глоба на граничния пункт, а нямат
намерение да обжалват, няма да могат да се възползват от
възможността, която им дава чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по

2.

пътищата да платят 70% от размера на глобата в определения в
нормата 14-дневен срок.
В жалби до омбудсмана се сочи също за дефицита в системата за
отчитане на платени/ неплатени глоби, когато, макар дадена глоба е
вече платена, системата не го отчита и ако водачът не носи със себе си
платежния документ, удостоверяващ плащането, също може да бъде
санкциониран, при положение, че е бил изряден и е заплатил глобата.
В заключение, бих искала отново да потвърдя позицията си като
омбудсман и защитник на правата на гражданите, че те имат право на
законосъобразно, своевременно, точно и добросъвестно
административно обслужване.
В тази връзка и с оглед изложеното, считам, че промените, предлагани
с §2, т. 2 от проекта не установяват баланс между публичния интерес
и конституционно закрепените права на гражданите и не съдържат
достатъчно гаранции за възможностите на гражданите за
упражняването на правото им на защита, когато са засегнати техни
права и интереси. Поради това намирам, че промените, предлагани в
§2, т. 2 от проекта следва да отпаднат.
Държавна агенция Във връзка с публикуван на Портала за обществени консултации
„Безопасност на
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
движението по
допълнение на Правилника за устройството и дейността на
пътищата“
Министерството на вътрешните работи (ПУД МБР), Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ прави следните
бележки и предложения:
1. В § 2 относно чл. 45, ал. 2, т. 13 предлагам текстът да бъде
редактиран, както следва:
„13. контрол по спазване на правилата за движение в района на
международните летища, както и проверка по отношение на контрола
по спазване на правилата за движение в автоматизирана
информационна система на МВР за невръчени електронни фишове,
тяхното връчване и за проверка за наложени наказания глоба,
незаплатени в срока за доброволно плащане и предоставяне на

Приема се.

Отразено е в проекта.

възможност за заплащане на глобите на място в зоните на граничните
контролно-пропускателни пунктове, изградени на международни
шосейни пътища.“
Мотиви: Направената редакция е с оглед пояснението, че връчване ще
се извършва по отношение на невръчени електронни фишове, тъй като
останалите наказания глоба, които не са заплатени в срока за
доброволно плащане са по отношение на вече влезли в сила
правораздавателни актове (фиш, електронен фиш или наказателно
постановление) за които момента на връчване е предхождащ
влизането в сила на съответния акт, а не последващ такъв.
2. В § 3 относно чл. 59, ал. 2, т. 16 в думите „оперативно
сътрудничество със структурите на“ е допусната техническа грешка.
В допълнение обръщам внимание, че съгласно Определение № 13906
от 10.11.2020 г. по адм. дело № 8974/2020 по описа на Върховния
административен съд, Седмо отделение, съдът е констатирал, не само
в ПУД МВР, липса на законово правомощие на служителите на
Главна дирекция „Гранична полиция“ да извършват контрол по
Закона за движението по пътищата, включително проверки за
невръчени и неплатени глоби в срока за доброволно плащане при
преминаване на гранично контролно - пропускателните пунктове, а и
в други подзаконови нормативни актове.
В тази връзка и с оглед на пълно и всестранно регламентиране на
дейността на длъжностните лица (полицейски органи), които
осъществяват дейност по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Правилника за
устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи е
необходимо да бъдат изменени и допълнени разпоредбите на чл. 9 от
Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, както и
чл. 27, ал. 1 от Инструкция №81213-813 от 09.07.2015 г. за реда и
организацията за осъществяване на граничните проверки на
граничните контролно-пропускателни пунктове, издадена от
министъра на вътрешните работи.

3.

14 февруари 2021 г.

Махнете текстът на точка 2 в параграф 2

17:24:06 ч.

Моля незабавно да свалите от портала за обществено обсъждане
предложения текст в точка 2 на параграф 2, в който се дава право на
граничните полицаи да връчват известия за неплатени глоби на „Пътна
полиция“ или да предоставят „услугата“ плащане на глоба на територията на
Граничните контролно-пропускателни пунктове.

CvG

1. Има окончателно определение 13906 от 10 ноември (датата се помни
лесно) 2020 г. на Върховния административен съд, че тази практика
противоречи на Констиуцията на Република България, на правото на
Еврпопейския съюз и на Европейската конвенция за защита правата на
човека. Произнасянето се отнася само за ГКПП-Кулата, но в МВР навярно
могат да се досетят, че щом на едно ГКПП се нарушват права, значи същото
се върши и на всички останали ГКПП и няма нужда гражданите да водят за
всяко от тях по едно дело, което да приключи със същия резултат.

1. Приема се по
принцип.

1. С промяната на чл. 45,
ал. 2 от ПУДМВР се
разписват действията на
органите на Главна
дирекция „Гранична
полиция“ само за
проверка в
автоматизирана
информационна система
на МВР:
- за невръчени
електронни фишове,
тяхното връчване и
- за проверка за наложени
наказания глоба,
незаплатени в срока за
доброволно плащане,
като се дава възможност
при наличие на такива те
да бъдат връчвани на
лицето и когато то заяви
готовност да заплати
дължимата сума, да се
предоставя такава
възможност.

2. От юли миналата година има и питане в Конституционния съд от
омбудсмана Диана Ковачева и предстои произнасяне дали проверките за
неплатени глоби и налаганите след констатиране на такива дължими суми на
принудителни административни по Закона за движение по пътищата, а
именно – отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС и спиране
на МПС-то от движение, нарушават правото на всеки български гражданин
да напуска СВОБОДНО пределите на страната.
В допълнение, специално за ръководството на МВР, припомням текста на чл.
35, алинея 1 от Конституцията на Република България:
(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се
придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това
право може да се ограничава само със закон, за защита на националната
сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.
Цветан Гемишев, журналист от в. „Труд“

2. Разпоредбата е
съобразена с решение №
3 от 23 март 2021 г. по
конст. дело № 11 от 2020
г. на Конституционния
съд. Тя е изчерпателна по
отношение на действията
на граничните
полицейски служители и
не предвижда
прилагането на
принудителни
административни мерки
по Закона за движението
по пътищата в зоните на
ГКПП, изградени на
международни шосейни
пътища.

14 февруари 2021 г.
17:28:00 ч.
CvG

Махнете текста на точка 2 в параграф 2
Моля незабавно да свалите от портала за обществено обсъждане
предложения текст в точка 2 на параграф 2, в който се дава право на
граничните полицаи да връчват известия за неплатени глоби на „Пътна
полиция“ или да предоставят „услугата“ плащане на глоба на територията на
Граничните контролно-пропускателни пунктове.
1. Има окончателно определение 13906 от 10 ноември (датата се помни
лесно) 2020 г. на Върховния административен съд, че тази практика
противоречи на Констиуцията на Република България, на правото на
Еврпопейския съюз и на Европейската конвенция за защита правата на
човека. Произнасянето се отнася само за ГКПП-Кулата, но в МВР навярно
могат да се досетят, че щом на едно ГКПП се нарушват права, значи същото

Следва да се има предвид
горния коментар.

се върши и на всички останали ГКПП и няма нужда гражданите да водят за
всяко от тях по едно дело, което да приключи със същия резултат.
2. От юли миналата година има и питане в Конституционния съд от
омбудсмана Диана Ковачева и предстои произнасяне дали проверките за
неплатени глоби и налаганите след констатиране на такива дължими суми на
принудителни административни по Закона за движение по пътищата, а
именно – отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС и спиране
на МПС-то от движение, нарушават правото на всеки български гражданин
да напуска СВОБОДНО пределите на страната.
В допълнение, специално за ръководството на МВР, припомням текста на чл.
35, алинея 1 от Конституцията на Република България:
(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се
придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това
право може да се ограничава само със закон, за защита на националната
сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.
Цветан Гемишев, журналист от в. „Труд“

4.

15 февруари 2021 г.

Отложете инициативата

15:55:53 ч.

Като се присъединявам към мнението, изразено от г-н Цветан Гемишев, призовавам

Bai_Bradar

вносителя да отложи инициативата си по изменение на нормативния акт до
обявяването на решението по Конституционно дело № 11/ 2020 г., защото от това
решение зависи дали изобщо има смисъл от тази инициатива.

Приема се по
принцип.

С решение № 3 от 23
март 2021 г. по конст.
дело № 11 от 2020 г. на
Конституционния съд са
обявени за
противоконституционни
разпоредби, с които се
прилагат принудителни
административни мерки
по ЗДвП. Нормата на чл.
45, ал. 2 от ПУДМВР не
предвижда прилагане на
такива мерки.

