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Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

(Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “които могат да бъдат поставяни
само с разрешение от стопанина на пътя”.

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 3:

“(3) Забранено е управлението на моторно превозно средство от водач, който се намира
под въздействието на алкохол или друго упойващо вещество.”

§ 3. В чл. 13 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “съгласно приложение № 1”.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “съгласно приложение № 2”.

§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “определя” се добавя “реда за
поставяне и използване на”, а текстът след думата “сигнали” се заличава.

2. Създават се ал. 2 и 3:

“(2) Забранено е върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за
сигнализиране, както и върху конструкциите за закрепването им поставянето на каквито
и да е предмети или устройства, нямащи отношение към тях и към целта, за която се
използват.

(3) Плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за
привличане на вниманието се поставят само на местата, определени от стопаните на
пътя. Те не трябва:

1. да наподобяват на пътни знаци или други средства за регулиране на движението;

2. да намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за
регулиране на движението;

3. да заслепяват участниците в движението.”

§ 5. В чл. 45, ал. 2 думите “на заден ход” се заменят с “назад”.

§ 6. В чл. 55, ал. 1 думите “максимална конструктивна” се заменят с “конструктивна
максимална”.
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§ 7. В чл. 57 думите “максимално допустима” се заменят с “допустима максимална”.

§ 8. В чл. 83, ал. 2 думата “максимално” се заменя с “максимална”.

§ 9. В чл. 91, ал. 3 думите “Народното събрание” се заличават.

§ 10. В заглавието на раздел ХІХ след думата “Паркиране” се поставя точка и се добавя
“Пътно превозно средство, спряно поради повреда”.

§ 11. В чл. 94, ал. 3 изречение второ се изменя така:

“Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима
максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако с пътна
маркировка при спазване изискванията на чл. 167, ал.1 е обозначена линията, зад която
превозните средства не могат да преминават.”

§ 12. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) Забранява се употребата на стъкла на автомобили, чиято прозрачност е под 75 на сто
или с огледален ефект при осветяване.”

§ 13. В чл. 126 думите “максимално допустимата” се заменят с “допустимата
максимална”.

§ 14. В чл. 132, т. 1 думите “товароносимостта, отразена” се заменят с “допустимия брой
пътници, отразени”.

§ 15. В чл. 135, т. 2 думите ”предназначени за предните седалки на автомобила” се
заличават.

§ 16. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите “на производителя за експлоатация” и запетаята след тях се заличават.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

“(2) Регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на нови превозни
средства по отношение на конструкцията и функционирането им се извършва въз основа
на валиден сертификат за типово одобрение.

(3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба техническите
изисквания, условията и реда за типово одобряване на нови пътни превозни средства.”

§ 17. В чл. 140, ал. 2 думите “и за тяхното маркиране” се заличават.
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§ 18. В чл. 144, ал. 2 след думите “над 10 тона” се поставя запетая и се добавя “на
регистрирани колесни транспортни трактори”.

§ 19. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) Не се допускат изменения в конструкцията на превозните средства извън реда по ал.
1, както и допълнително поставяне на предмети, които намаляват видимостта или
отвличат вниманието на водача, както и предмети с остри или изпъкнали ръбове или
части, представляващи опасност за водача, пътниците или пешеходците.”

§ 20. В чл. 147, ал.1 след думата “ средства” се поставя запетая и се добавя “с
изключение на тракторите“.

§ 21. Член 148 се изменя така:

"Чл. 148. (1) Министърът на транспорта и съобщенията с наредба определя условията и
реда за издаване и отнемане на разрешения за извършване на периодичен преглед за
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, участващи в
движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

(2) Разрешението за извършване на периодични прегледи се издава от министъра на
транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Разрешението за извършване на периодични прегледи се издава на физически и
юридически лица, регистрирани по Търговския закон, при условие че:

1. сградите, съоръженията и оборудването им (техническият пункт) отговарят на
изискванията за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в
Република България, намират се в закрити и проходими помещения и осигуряват
свободно и безопасно преминаване и използване на уредите за измерване, а
съоръженията и средствата за измерване са преминали задължителна проверка за
годност, и

2. образованието, специализацията и квалификацията на техническите специалисти,
които извършват периодичните прегледи, са достатъчни за осъществяването им.

(4) Разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства се издава за всеки отделен технически пункт.

(5) Срокът на валидност на разрешението за извършване на периодичен преглед за
техническа изправност е две години.
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(6) Министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно
лице се произнася по заявлението за издаване на разрешението в срок до 30 дни от
датата на подаването му.”

§ 22. Създават се чл. 148а, 148б и 148в:

“Чл. 148а. (1) В случаите, когато кандидатът не отговаря на някое от условията за
издаване на разрешение, министърът на транспорта и съобщенията или упълномощеното
от него длъжностно лице прави мотивиран отказ.

(2) Изричният или мълчаливият отказ да се издаде разрешение подлежи на обжалване по
реда на Закона за Върховния административен съд.

Чл. 148б. (1) Разрешението се отнема при нарушаване на закона и на изискванията на
наредбата по чл. 148, ал. 1, както и при издаване на документ, удостоверяващ техническа
изправност на превозното средство, без то да отговаря на установените изисквания към
външния вид, осветителната, спирачната и кормилната уредба, осите, колелата, гумите,
окачването, съдържанието на вредните емисии и другите оборудвания, свързани с
безопасността на движението. Разрешението се отнема с мотивирана заповед на
министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощеното от него длъжностно
лице по предложение на ръководителя на съответната служба за контрол по чл. 166, ал.
1, т. 2.

(2) Заедно с разрешението се отнемат печатът, неизползваните протоколи и знаците за
периодичен технически преглед.

(3) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния
административен съд.

(4) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново
разрешение не по-рано от изтичането на една година от датата на отнемането му.

Чл. 148в. Пътната помощ за моторните превозни средства, които поради повреда или
друго обстоятелство представляват препятствие за движението по пътищата, отворени за
обществено ползване, се организира при условия и по ред, определени от стопанина на
пътя.”

§ 23. Член 149 се изменя така:

“Чл. 149. (1) За нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на
следните категории, обозначени с латински букви:

1. категория L - пътни превозни средства с по-малко от четири колела, към които спадат:

а) пътните превозни средства с две колела, с двигател, с работен обем до 50 см?, в
случай на задвижване с двигател с вътрешно горене и максимална конструктивна
скорост под 50 км/час, независимо от вида на задвижването - категория L1; към тази
категория се причисляват и велосипедите, снабдени с постоянно прикрепени двигатели с
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работен обем до 50 см?, в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене и с
максимална конструктивна скорост под 50 км/час, независимо от вида на задвижването;

б) пътните превозни средства с три колела, с произволно разположение на колелата, с
двигател с работен обем до 50 см?, в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене
и максимална конструктивна скорост под 50 км/час, независимо от вида на
задвижването - категория L2;

в) пътните превозни средства с две колела, с двигател с работен обем над 50 см?, в
случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, или с максимална конструктивна
скорост над 50 км/час, независимо от вида на задвижването - категория L3;

г) пътните превозни средства с три колела, с несиметрично разположение на колелата
спрямо надлъжната средна равнина на превозното средство, с двигател с работен обем
над 50 см?, в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, или с максимална
конструктивна скорост над 50 км/час, независимо от вида на задвижването - категория
L4;

д) пътните превозни средства с три колела, със симетрично разположение на колелата
спрямо надлъжната средна равнина на превозното средство, с двигател с работен обем
над 50 см?, в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, или с максимална
конструктивна скорост над 50 км/час, независимо от вида на задвижването - категория
L5;

2. категория М - моторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и са
предназначени за превоз на пътници, към които спадат:

а) моторните превозни средства за превозване на пътници, в които броят на местата за
сядане без мястото на водача не превишава осем - категория М1;

б) моторните превозни средства за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане
без мястото на водача и максималната маса на превозното средство е под 5 тона -
категория М2;

в) моторните превозни средства за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане
без мястото на водача и максималната маса на превозното средство е над 5 тона -
категория М3;

3. категория N - моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, които
имат най-малко четири колела, към които спадат:

а) моторните превозни средства с максимална маса под 3,5 тона - категория N1;

б) моторните превозни средства с максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона
- категория N2;

в) моторните превозни средства с максимална маса над 12 тона - категория N3;
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4. категория Т – моторни превозни средства с най-малко два моста, конструктивно
предназначени за теглене, бутане, носене или задвижване на определени инструменти,
прикачен инвентар, машини или ремаркета; към тях се отнасят колесните трактори,
които могат да бъдат съоръжени за превоз на товари (самоходни шасита) и
придружаващ персонал;

5. категория О - пътни превозни средства (ремаркета и полуремаркета), използвани за
превоз на товари или пътници, които нямат собствен източник на задвижване и по
принцип не разполагат със задвижващ мост, предназначени са за теглене от моторно
превозно средство, към които се отнасят:

а) пътните превозни средства с максимална маса под 0,75 тона - категория О1;

б) пътните превозни средства с максимална маса над 0,75 тона, но не повече от 3,5 тона -
категория О2;

в) пътните превозни средства с максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 10 тона -
категория О3;

г) пътните превозни средства с максимална маса над 10 тона - категория О4;

6. категория G - моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни
средства от категориите M или N и с повишена проходимост (отговарят на определени
условия за преодоляван наклон, задвижващи оси, преден и заден ъгъл на проходимост,
блокиране на диференциала, просвет и др).

(2) Моторните превозни средства от категории М2 и М3 за превозване на повече от 22
пътници без водача се подразделят на следните класове:

1. клас I - превозни средства, в конструкцията на които са предвидени площи за стоящи
пътници с възможност за тяхното придвижване;

2. клас II - превозни средства, конструирани предимно за превози на седящи пътници
и/или площ, която не превишава площта на две двойни седалки; автобусите могат да
включват и площ в прохода между седалките за стоящи пътници;

3. клас III - превозни средства, конструирани само за превози на седящи пътници.

(3) Моторните превозни средства от категории М2 и М3 за превозване на не повече от 22
пътници без водача се подразделят на следните класове, обозначени с латински букви:

1. клас А - превозни средства, конструирани предимно за превози на стоящи пътници; в
автобусите от този клас може да има и седящи места;

2. клас В - превозни средства, конструирани за превози само на седящи пътници.

(4) Ремаркетата и полуремаркетата за колесните трактори се класифицират в следните
категории:
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1. с максимална маса под 1,5 тона - ОТ1 ;

2. с максимална маса над 1,5 тона, но не повече от 3,5 тона - ОТ2;

3. с максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 6 тона - ОТ3;

4. с максимална маса над 6 тона - ОТ4.”

§ 24. Член 151 се изменя така:

“Чл. 151. (1) Моторно превозно средство може да се управлява от лице, което притежава
свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от
него превозно средство.

(2) При определяне правоспособността на водачите моторните превозни средства се
делят на следните категории, различни от тези по чл. 149, обозначени с латински букви:

1. категория А - мотоциклети;

2. категория М - мотопеди;

3. категория B - автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и
броят на местата им за сядане без мястото на водача не превишава 8; към тях може да се
прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата
максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото
превозно средство;

4. категория С - автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима
максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима
максимална маса не повече от 750 кг;

5. категория D - автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на
пътници, с над 8 места за сядане без мястото на водача; към тях може да се прикачва
ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се
отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към съчленен автобус е
забранено;

6. категория B+Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно
средство от категория В и ремарке, когато:

а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг;

б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото
превозно средство;

7. категория С+Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно
средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;
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8. категория D+Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно
средство от категория D и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

9. категория Т - колесни трактори (Ткт) и тролейбуси (Ттб); към тази категория се
отнасят и трамвайните мотриси (Ттм).

(3) В рамките на категории А, В, С, D, В+Е, С+Е и D+ Е може да бъде издавано
ограничено свидетелство за управление на пътни превозни средства от следните
подкатегории:

1. подкатегория А 1 – мотоциклети с работен обем на двигателя до 125 кубически
сантиметра и максимална мощност до 11 кW;

2. подкатегория В1 – триколесни и четириколесни моторни превозни средства с
електрозадвижване или двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3,
максимална конструктивна скорост над 50 km/h и маса по време на движение до 550 kg
(в случай на електрозадвижване не се включва масата на акумулаторите);

3. подкатегория С1 – товарни автомобили с допустима максимална маса от 3500 до 7500
kg;

4. подкатегория С1 + Е - състав от пътни превозни средства (теглещо МПС от категория
С1 и ремарке) с допустима максимална маса до 12 000 kg; допустимата максимална маса
на ремаркето е над 750 kg;

5. подкатегория D1, към които спадат:

а) автомобилите за превоз на пътници с 8 до 16 места за сядане без мястото на водача;

б) съставът от пътни превозни средства - теглещо МПС от категория D1 и ремарке с
допустима максимална маса до 750 kg;

6. Подкатегория D1 + E - състав от пътни превозни средства – теглещо МПС от
подкатегория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, при следните
условия:

а) технически допустимата максимална маса на състава от пътни превозни средства е до
12 000 kg.;

б) ремаркето е предназначено само за товари и/или багажа на пътниците от теглещото
МПС.

(4) Свидетелството за управление на превозните средства от категория А дава право на
водачите за управление и на превозни средства от подкатегория А1.

(5) Свидетелството за управление на превозните средства от категория В дава право на
водачите за управление и на превозни средства от подкатегория В1.
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(6) Свидетелството за управление на превозните средства от категория С дава право на
водачите за управление и на превозни средства от подкатегория С1.

(7) Свидетелството за управление на превозните средства от категория С+Е дава право
на водачите за управление и на превозни средства от подкатегория С1 + Е.

(8) Свидетелството за управление на превозните средства от категория D дава право на
водачите за управление и на превозни средства от подкатегория D1.

(9) Свидетелството за управление на превозните средства от категория D + Е дава право
за управление на водачите и на превозни средства от подкатегория D1 + E.”

§ 25. Създава се чл. 151а:

“Чл. 151а. Свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава от
органите на Министерството на вътрешните работи на лице, което е:

1. навършило:

а) 16 години - за управление на мотопед;

б) 17 години - за управление на колесен трактор;

в) 21 години - за управление на моторно превозно средство от категория С + Е, D,
тролейбус, трамвай и мотоциклет с двигател с работен обем над 350 куб. см;

г) 18 години - за всички останали моторни превозни средства;

2. физически годно да управлява моторно превозно средство от съответната категория, а
за категориите С, D, Ттб (тролейбус) и Ттм (трамвайна мотриса) - и психологически
годно;

3. преминало обучение за водач на моторно превозно средство и издържало успешно
изпит.”

§ 26. В чл.153 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменение и допълнения:

а) в т. 1 след думата “издаване” се добавя “и отнемане”;

б) създава се нова т. 2:

“2. определя условията и реда за придобиване на правоспособност от лицата, обучаващи
водачи на моторни превозни средства, и от лицата, провеждащи изпит на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС;”

в) досегашната т. 2 става т. 3.
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2. Създава се ал. 2:

“(2) Разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 се издава от министъра на
образованието и науката или от упълномощеното от него длъжностно лице със срок на
валидност 1 година.”

§ 27. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите “категория Т - “ се добавя “колесен”.

2. Създават се ал. 3 и 4:

“(3) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория “С+Е” или
“D+Е” има право да управлява и моторни превозни средства от категория “В+Е”.

(4) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория “С + Е”,
след като придобие правоспособност за управление на моторни превозни средства от
категория D, придобива право да управлява и моторни превозни средства от категория
“D+Е.”

§ 28. В чл. 157 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) При издаване на свидетелство за управление притежателят му получава определен
брой контролни точки за отчет на извършените нарушения. Точките не се вписват в
свидетелството за управление.”

2. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Министърът на вътрешните работи определя с наредба първоначалния максимален
размер на контролните точки, условията и реда за увеличаването или отнемането им,
както и списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни
точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото
нарушение. Списъкът се обнародва в “Държавен вестник”.”

§ 29. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

“2. държавата, от която е издадено, е договаряща се страна по Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили,
(ДВ, бр.121 от 1997 г.) при условията на чл. ІV, буква “а” от него.”

2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 30. В чл. 165, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:
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“2. в допустимите от закона случаи имат право да изземват и задържат документите по т.
1, с изключение на документите за самоличност, както и нередовните документи;”.

2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

§ 31. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

"1. спазването на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари,
техническата изправност и транспортната годност на превозните средства, с които се
извършва такъв превоз, както и всички документи, свързани с него;"

б) в т. 2 думите “ремонт, техническо обслужване на моторните превозни средства или”
се заличават;

в) точка 3 се отменя.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

“1. имат право да спират пътните превозни средства, предназначени за извършване на
обществен превоз, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за
управление на водача, всички документи, свързани с управляваното превозно средство и
извършвания превоз, както и техническата изправност и транспортната годност на
пътните превозни средства, с които се извършва обществен превоз на пътници;”

б) създава се нова т. 2:

“2. в допустимите от закона случаи имат право да изземват и задържат документите по т.
1, с изключение на документите за самоличност, както и нередовните документи;”

в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;

г) в т. 4 думите “качеството на извършваните ремонти, техническо обслужване и” се
заличават.

§ 32. Създава се чл. 166а:

“Чл. 166а. Министърът на образованието и науката чрез Изпълнителната агенция за
обучение на водачи на моторни превозни средства:

1. контролира състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в
учебните форми за подготовка на водачи на МПС, получили разрешение по реда на чл.
153, ал. 1, т. 1, както и в определените организации по чл. 158, ал. 1, т. 1;
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2. дава предписания във връзка със състоянието на материалната база и изпълнението на
учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на МПС, получили
разрешение по реда на чл. 153, ал. 1, т. 1 и чл. 158, ал. 1, т. 1.”

§ 33. В чл. 167, ал. 2 се създава т. 3:

“3. контролират на територията на общината спазването на изискванията на Закона за
ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда по отношение
на снетите от отчет и временно спрените от движение повече от две последователни
години моторни превозни средства.”

§ 34. В чл. 171 се създава т. 6:

“6. временно спиране на дейността на лицата, получили разрешение по реда на чл. 148,
153 и 158, до отстраняване на констатираните нарушения.”

§ 35. В чл. 176, ал. 2 думите “6 месеца” се заменят с “3 месеца”.

§ 36. В чл. 177, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

”1. който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по
съдебен или административен ред;”.

2. Досегашните т. 1-10 стават съответно т. 2-11;

3. В т. 2 думите “чл. 171, т. 4” се заменят с “чл. 171, т. 1 и 4”.

4. Точка 8 се отменя.

5. Създава се т. 12:

“12. който, без да има право за това, постави пътен знак, пътна маркировка или друго
средство за организиране на движението по пътищата.”

§ 37. В чл. 178 се създава т. 5:

”5. който в кръга на правомощията си издаде документ за извършен периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без да извърши
прегледа в съответствие с нормативно предписаните изисквания, ако деянието не
съставлява престъпление.”

§ 38. В чл. 181, т. 3 накрая се добавя “или си служи с документи, неотговарящи на
изискванията, определени с нормативен акт;”.

§ 39. В чл. 184, ал. 4 числото “20” се заменя с “50”.
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§ 40. В чл. 186, ал. 1 числото “15” се заменя с “50” и думите “Закона за събиране на
държавните вземания” се заменят с “Данъчния процесуален кодекс“.

§ 41. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения :

1. В § 2:

а) в ал. 1 след думите “пътни превозни средства” се добавя “и временно спрените от
движение повече от две последователни години”;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Министерският съвет определя условията и реда за предаване (събиране),
съхраняване и разкомплектуване на пътните превозни средства по ал. 1.”

2. В § 6 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 9 се изменя така:

“9. “Типово одобрение” е процедура за удостоверяване, че даден тип пътно превозно
средство, система, компонент или отделен технически възел отговарят на техническите
изисквания, определени в наредби на министъра на транспорта и съобщенията.”;

б) създава се т. 9а:

“9а. ”Тип превозно средство” са превозни средства от една категория, които не се
различават по съществените си характеристики.”

3. Създава се § 6а:

“§ 6а. За издаване на разрешения и други документи по този закон се заплащат такси,
определени в тарифи, приети от Министерския съвет по предложения на министъра на
транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на
образованието и науката, министъра на регионалното развитие и благоустройство или на
министъра на здравеопазването.”

§ 42. В § 11, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите “министърът на
транспорта издава” се заменят с “министрите по ал. 1 издават”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 43. Навсякъде в закона думите “министърът на транспорта” и “министъра на
транспорта” се заменят съответно с “министърът на транспорта и съобщенията” и
“министъра на транспорта и съобщенията” и  думите “Министерството на транспорта”
се заменят с “Министерството на транспорта и съобщенията”.

§ 44. Разпоредбите на § 32 влизат в сила от 1 януари 2002 г.
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19 юли 2001 г. Вносители: Надежда Михайрова и група н.п.
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Мотиви

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението

по пътищата

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е

разработен с оглед необходимостта от промени, свързани с облекчаване на

разрешителните режими, предвидени в него, и с цел стимулиране и облекчаване на

инвестиционните инициативи.

С предложените изменения се предвижда отпадане на разрешителния режим за

извършване на подвижна автосервизна дейност за оказване на пътна помощ и

заменянето му с регистрационен. В законопроекта подробно се регламентират условията

и редът за издаване на разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на

техническата изправност на пътните превозни средства.

Основното предназначение на предложените текстове е свързано с идеята за

прозрачност и принципност при извършване на проверките и за уеднаквяване на

критериите, свързани с лицензионните и разрешителните режими, от страна на

администрацията.

Въвеждането в закона на ясни и конкретни изисквания за лицензиране ще даде

възможност за по-обективна преценка и същевременно ще облекчи процедурата по

издаването на лицензни и разрешителни.

Определянето на срок за разглеждане на постъпилите заявления и за произнасяне по

искането ще осигури бързина и акуратност в работата на лицензиращите органи.

Предложени са изменения, свързани с по-подробното регламентиране на категориите

превозни средства за нуждите на типовото одобрение с оглед на поставените от

Директива 92/53/ЕЕС изисквания.

Предвидени са промени, които осигуряват възможност за признаване валидността на

издадените в държави - членки на Северноатлантическия договор, свидетелства за

управление на моторни превозни средства без изпит и такси във връзка с чл. IV от

Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на

техните въоръжени сили (НАТО/ССВС) (ДВ, бр. 121 от 1997 г.).
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Към законопроекта са приложени пътните знаци, средствата за сигнализиране и пътната

маркировка, които реално материализират правилата за движение, записани в закона,

имат траен характер и би следвало да бъдат част от него.

Направени са и изменения, свързани с детайлизиране съдържанието на редица правни

норми с цел избягване на тяхното противоречиво тълкуване и прилагане и прецизиране

на правни норми, регламентиращи осъществяването на контролната дейност на

упълномощените органи.

19 юли 2001 г. Вносители: Надежда Михайрова и група н.п.


