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Проект 

 

З  А  К  О  Н 

  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г.; изм., бр. 43 и 76 от 2002 г.; 

доп., бр. 16 и 22 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 6; изм., бр. 70 от 2004 г.; изм. и 

доп., бр. 85 от 2004 г.; изм., бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 79 и 92 от 

2005 г.; изм., бр. 99 от 2005 г.; доп., бр. 102 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 103 и 

105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006; изм. и доп., 34 и 61 от 2006 г.; изм., бр. 

64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 и 51 от 2007 г.; изм., бр. 53 

и 97 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.; доп., 

бр. 43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 и 88 от 2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г.; 

изм., бр. 74 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2009 г. и изм., бр. 82 от 2009 г.) 

 

§ 1. В чл. 91, ал. 3 думите „Министерството на извънредните 

ситуации” се заличават. 

 

§ 2. В чл. 140, ал. 4 думите „и на Министерството на извънредните 

ситуации” се заличават.  

 

§ 3. В чл. 165, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В т. 6 съюзът „и” се заменя с „и/или”. 

2. В т. 7 думите „контролът се осъществява само в обхвата на 

средствата за видеонаблюдение” се заличават. 

 

§ 4. В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думата „регулиране” се поставя запетая и 

се добавя „както и”. 

 

§ 5. В чл. 174 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „от 1 до 12” се заменят с „от 3 до 12”, числата „200” 

и „500” се заменят съответно с „300” и „600”, думите „от 2 до 12” се заменят 

с „от 3 до 12” и числата „300” и „600” се заменят съответно с „500” и 

„1000”. 

2. В ал. 2 думите „от една до три години” се заменят с „от 18 до 36 

месеца” и числата „1000” и „2000” се заменят съответно с „1500” и „3000”. 

3. В ал. 3 думите „от 12 до18 месеца” се заменят с „от 12 до 24 

месеца” и числата „500” и „1000” се заменят съответно с „1000” и „2000”. 

 

§ 6. В чл. 177 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числата „100” и „300” се заменят 

съответно с „500” и „1000”. 

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 числата „100” и „500” се заменят 

съответно с „200” и „600”. 

3. В ал. 3 числото „150” се заменя с „300”. 
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§ 7. В чл. 180, ал. 1 в текста преди т. 1числото „20” се заменят с “50”. 

 

§ 8. В чл. 182 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 думите “10 лв.” се заменят с “20 лв.”; 

б) в т. 2 числото “30” се заменя с “50”; 

в) в т. 4 числото “150” се заменя с “200”, а думите “и един месец 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заличават; 

г) в т. 5 числото “41” се заменя с “40”, числото “200” се заменя с 

“300”, а думите “и два месеца лишаване от право да управлява моторно 

превозно средство” се заличават; 

д) в т. 6 числото “51” се заменя с “50”, числото “250” се заменя с 

“350”, а думите “и три месеца лишаване от право да управлява моторно 

превозно средство” се заменят с “и за всеки следващи 5 км/ч превишение 

над 50 км/ч глобата нараства с по 50 лв.”. 

2. В ал. 2: 

а) в т.1 думите “10 лв.” се заменя с  “20 лв.”; 

б) в т. 4 числото “100” се заменя със “150”, а думите “и един месец 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заличават; 

в) в т. 5 числото “150” се заменя с “200”, а думите “и два месеца 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заличават; 

г) в т. 6 числото “51” се заменя с “50”, числото “200” се заменя с 

“300”, а думите “и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно 

превозно средство” се заменят с “и за всеки следващи 5 км/ч превишение 

над 50 км/ч глобата нараства с по 50 лв.”. 

3. В ал. 3: 

а) в т. 1 думите “10 лв.” се заменят с “20 лв.”; 

б) в т. 2 числото “30” се заменя с “50”; 

в) в т. 3 числото “100” се заменя със “150”, а думите “и един месец 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заличават; 

г) в т. 4 числото “200” се заменя с “250”, а думите “и два месеца 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заличават; 

д) в т. 5 числото “300” се заменя с “400”, а думите “и три месеца 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заличават; 

е) в т. 6 числото “51” се заменя с “50”, а думите “и три месеца 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство” се заменят с “и 

за всеки следващи 5 км/ч превишение над 50 км/ч глобата нараства с по 50 

лв.”. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

“(4) Когато нарушението по ал. 1 – 3 е извършено повторно, 

наказанието е предвидената глоба в двоен размер.” 

 

§ 9. В чл.183 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото “10” се заменя с “20”. 

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 числото „20” се заменя с „40”. 
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3. В ал. 3 в текста преди т. 1 числото “30” се заменя с “50”. 

4. В ал. 4 в текста преди т. 1 числото “50” се заменя с “80”. 

 

§ 10. В чл. 184 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „30” се заменя с „50”. 

2.В ал. 2 числото “10” се заменя с “20”. 

 

§ 11. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

“(1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в 

момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде 

наложена глоба с фиш в размер до 50 лв. Издаденият за наложената глоба 

фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, 

наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото, датата и часа 

на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено 

нарушението; за нарушените разпоредби; за размера на глобата, срока, 

сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от 

служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати 

глобата и се изпраща за изпълнение на съответната териториална дирекция 

на Националната агенция по приходите. Образецът на бланката на фиша се 

утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на 

български и английски език. Начинът за доброволното заплащане на 

наложената глоба се определят с акт на министъра на вътрешните работи, а 

за нарушения, извършени от водачи на военни превозни средства – с акт на 

министъра на отбраната.” 

2. Алинеи 4 и 5 се изменят така: 

“(4) За нарушения, установени с техническо средство и/или система, 

заснемащо и записващо датата, точния час на нарушението и 

регистрационния номер на моторното превозно средство, в отсъствие на 

нарушителя се издава фиш за налагане на глоба в размер, определен за 

съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да 

съдържа снимка за извършеното нарушение и следните данни: за мястото, 

датата и часа на нарушението; за моторното превозно средство, с което е 

извършено нарушението; за нарушените разпоредби; за размера на глобата, 

срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Образецът на 

бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и 

указанията в нея са на български и английски език. Начинът за 

доброволното заплащане на наложената глоба се определят с акт на 

министъра на вътрешните работи. 

(5) Фиш, издаден по реда на ал. 4, се изпраща на собственика, на 

когото е регистрирано превозното средство, който отговаря за нарушението, 

извършено с него.” 

 

3. В ал. 7 се създава изречение второ: “Фиш, издаден по реда на ал. 4 

се изпраща на публичния изпълнител, ако глобата по него не е платена в 

едномесечен срок от издаването му.” 
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4. Създават се ал. 8 и 9: 

„(8) Собственикът на превозното средство може да направи писмено 

възражение срещу издадения по реда на ал. 4 фиш пред директора на 

съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. 

В 7-дневен срок от получаването му директорът на областна дирекция на 

Министерството на вътрешните работи разглежда възражението и 

преценява доказателствата. Издаденият фиш се анулира, ако от събраните 

доказателства, е установено, че: 

1. моторното превозно средство е било обявено за издирване; 

2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със 

специален режим на движение. 

(9) Директорът на областната дирекция на Министерството на 

вътрешните работи уведомява събственика на превозното средство за 

решението си в 3-дневен срок от анулирането съответно отказа за анулиране 

на фиша по ал. 4.” 

 

§ 12. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 след думите „едномесечен срок” се добавя „от издаването на 

фиша по чл. 186, ал. 4 или”. 

2. Създава се ал. 4: 

„(4) Фиш, издаден по реда на чл. 186, ал. 4, може да се обжалва по 

реда на ЗАНН, само след заплащане на глобата, в 7-дневен срок от 

получаването на съобщението за доброволно изпълнение от публичния 

изпълнител. С решението, с което се изменя или отменя наложеното 

наказание, се постановява връщане на платената глоба.” 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 13. Навсякъде в закона: 

1. Думите „министърът на транспорта”, „министъра на транспорта” и 

„Министерството на транспорта” се заменят съответно с „министърът на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията”, „министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията” и 

„Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията”. 

2. Думите „Министерството на земеделието и продоволствието” и 

„министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с 

„Министерството на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и 

храните”. 

 3. Думите „министърът на икономиката” и „министърът на 

икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма”. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 14. В Закона за административните нарушения и наказания (Обн., 

ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм., бр. 54 от 1978 г., доп., бр. 28 от 1982 г., изм. и 

доп., бр. 28 от 1983 г., изм., бр. 101 от 1983 г., доп., бр. 89 от 1986 г., изм. и 

доп., бр. 24 от 1987 г., изм., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., изм. и доп., 

бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 от 1996 г., изм., бр. 110 от 1996 г., 

изм. и доп., бр. 11 от 1998 г., доп., бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 59 и 89 от 1998 

г.; доп., бр. 85 от 1998 г., изм. бр. 51 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., 

доп., бр. 114 от 1999 г., изм., бр. 92 от 2000 г., бр. 25 от 2002 г., изм. и доп., 

бр. 61 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2002 г., доп., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 от 

2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 33 от 2006 г., 

изм. и доп., бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 108 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., изм., 

бр. 59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., изм., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., 

в чл. 39 се създава  ал. 4 със следното съдържание: 

„(4) Фиш по чл. 186, ал. 4 от Закона за движението по пътищата се 

издава без подпис на контролния орган и на нарушителя.” 

 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛИ: Иван Вълков и група народни представители 
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МОТИВИ 

към законопроекта за изменение и допълнение на  

Закона за движението по пътищата 
  

 Законопроектът предвижда въвеждането на мерки за ограничаване на 

пътнотранспортните произшествия и намаляване на броя на жертвите по 

пътищата. Предвид основната цел на Закона за движението по пътищата за 

опазването на здравето, живота и имуществото на участниците в движението, са 

и предложените изменения и допълнения на закона. 

  

 По-съществените изменения, които предвиждаме със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, са в няколко 

насоки: 

 1. Създаване на възможност за налагане на глоби с фиш за нарушения, 

установени с технически средства. 

 2. Промяна на размера на санкциите: 

 - за водачи, управлявали МПС след употребата на алкохол; 

 - за водачи, управлявали МПС с превишена скорост; 

 - за неправоспособните водачи. 

  

 Относно възможността за налагане на глоби с фиш за нарушения, 

установени с технически средства: 

  

 Следва да бъде въведен ефективен механизъм за налагане и събиране на 

глобите за нарушения, установени с технически средства. Способът за 

установяване на нарушението с технически средства, записващи датата, точния 

час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, 

предоставя необходимите и достатъчни данни за извършеното нарушение и за 

цялата фактическа обстановка, без възможност за субективно тълкуване и 

интерпретиране на обстоятелствата. Използването на възможностите, които ни 

предоставя техниката ще изключи възможността за недобросъвестно поведение 

от страна на контролните органи.  

  

 Така също, прилагането на този начин за установяване на нарушения, 

пряко ще въздейства върху безопасността на движението, като принуди 

собствениците на моторни превозни средства да проявяват по-голяма грижа към 

имуществото си и да бъдат по-взискателни към тези, на които преотстъпват 

управлението.  

 

 Предлага се за нарушение, установено с техническо средство да 

отговаря собственикът на моторното превозно средство, каквато е и практиката 

в държавите от ЕС. Издадените фишове за нарушения, установени с технически 

средства, подлежат на обжалване, но след заплащане на наложената с тях глоба. 

С решението, с което се изменя или отменя наложеното наказание, ще се 

постановява връщане на неоснователно платената глоба. 
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 Предвижда се възможност за анулиране на издадения фиш, ако се 

установи, че нарушението е било извършено с моторното превозно средство, 

което е било обявено за издирване или е моторно превозно средство със 

специален режим на движение.  

 

 Чрез използването на технически средства и системи за установяване на 

нарушенията по пътищата ще се увеличи броят на установените нарушения, 

извършвани от водачи на моторни превозни средства, чиято 

административнонаказателната отговорност ще бъде реализирана. Това от своя 

старана ще повиши ефективността на контрола за спазване на правилата за 

движение по пътищата. 

 

Относно промяната на размера на санкциите: 

  

 Анализите на пътнотранспортните произшествия сочат, че голяма част 

от тях са причинени от водачи, упралявали моторно превозно средство под 

въздействието на алкохол или с превишена скорост, както и от неправоспособни 

лица.  

 

Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и 

превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се 

въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. 

 

Целта на предвидените изменения в административнонаказателните 

разпоредби на закона е повишаване на ефективността на санкциите за 

извършените нарушения. Това ще доведе до намаляване и предотвратяване на 

нарушенията. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛИ: Иван Вълков и група народни представители 

 
 


