1. Информация на наша тема.
Центърът за автоматичен надзор на пътното движение (CANARD) е част от Главната
инспекция на пътния транспорт и е отговорна за управлението на системите за автоматична
регистрация на нарушенията в Полша.

CANARD разкрива нарушения на някои задължителни правила на пътното движение с
помощта на:
•

стационарна апаратура, която регистрира МПС и тяхната моментна скорост;

•

апаратура, която измерва отсечковата скорост на МПС, като определя тяхната средна
скорост, изчислена въз основа на времето, необходимо за преминаване на контролен
участък от пътя;

•

мобилна апаратура, инсталирана в автомобили, която регистрира МПС и тяхната
моментна скорост;

•

апаратура, която регистрира МПС, които не спазват светлинната сигнализация на
кръстовищата.

Ефект от работата на тази апаратура е регистриране на нарушения във формата на
фотографии, които съдържат между другото времето и мястото на събитието, заедно с образ на
превозното средство с регистрационния му номер, действителната му скорост и допустимата
скорост на това място. Тези информации са основание за започване на изяснителна процедура.

Системата CANARD за контролиране на пътното движение използува изключително
апаратура, чийто тип е утвърден от Председателя на Главната агенция по метрология и която
притежава валидни легализационни свидетелства, а с това изпълнява изискванията,
определени в разпореждане на Министъра на стопанството от 9 ноември 2007 г. относно
изискванията, на които трябва да отговарят уредите за измерване на скоростта на превозните
средства, участвуващи в пътното движение, както и относно подробния обхват на изследвания
и проверки, провеждани по време на юридическата метрологична контрола на тези
измервателни уреди (публикувано в Dziennik Ustaw [отговаря на бълг. Държавен вестник – заб.
на преводача] № 225, поз. 1663). Тези уреди са напълно пригодени за работа в полските
климатични условия, а също така притежават функия за автоматично изключване в случай на
превишаване на някои климатични параметри за определени атмосферни явления.
Инсталирането на всички съоръжения е било извършено от персонал, който е бил съответно
обучен и в съгласие с всички изисквания на производителя на фоторадарите (между другото
що се отнася до ъгъла на монтиране на уреда). Всички снимки, направени от фоторадари,
принадлежащи на Инспекцията, след изпращане в Центъра за автоматичен надзор на пътното

движение се преработват единствено от служители на Главната инспекция на пътния
транспорт, които имат съответни пълномощия за това. Извършвайки контролна дейност,
Инспекцията на пътното движение действува въз основа и в рамките на законите, при това
между другото в рамките на предписанията на закона от 20 юни 1997 г. – „Закон за движение
по пътищата“ (публикувано в Dziennik Ustaw [отговаря на бълг. Държавен вестник – заб. на
преводача] от 2005 г., № 108, поз. 908, с по-късните изменения), закона от 24 август 2001 г. –
„Процесуален кодекс за нарушенията“ (публикувано в Dziennik Ustaw от 2008 г., № 133, поз.
848, с по-късните изменения), а също така на разпореждането на Председателя на
Министерския съвет от 29 юни
2011 г. относно даване на инспекторите на Инспекцията на пътния транспорт и на
служителите на Главната инспекция на пътния транспорт на права за налагане на наказателни
глоби (публикувано в Dziennik Ustaw, № 135, поз. 790, с по-късните изменения).

2. Процедура.
Снимката на регистрираното нарушение се изпраща в цифров вид на системата CANARD,
където се поддава на анализ на образа. Въз основа на разчетения регистрационен номер на
превозното средство на неговия собственик се изпраща писмо с молба да посочи лицето, което
е превишило скоростта.

На изпратения формуляр собственикът на превозното средство може да избере една от 2
възможности:
Възможност I -

попълва се от лицето, което е управлявало МПС в момента на
нарушението,

Възможност II -

попълва се от собственика / ползващия МПС, като се посочва лицето, което
го е управлявало или друго лице, на което МПС е било предоставено.

След изпращане на попълнения формуляр обратно на адрес Główny Inspektorat Transportu
Drogowego, ul.Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa, Полша, системата издава наказателна
глоба, която се изпраща на кореспонденционния адрес на извършителя на нарушението.

Упростена схема на процедурата за налагане на наказателна глоба е представена
по-долу.
1. Апаратурата прави снимка.
2. Снимката се препраща на информационната система.
3. Изпраща се декларация, която да попълни собственикът.

Собстеникът на МПС има избор
между 2 възможности

признава, че е извършил
нарушението и:
1. приема глобата, или
2. отказва да приеме глобата

1. посочва лицето, което е
управлявало МПС в момента на
събитието, или
2. посочва лицето, на което е
предоставил превозното средство

GITD

въз основа на получената
декларация се изпраща
глоба

делото се изпраща на
съда – в случаи, когато
собственикът е отказал
да приеме глобата

изпраща се декларация
на лицето, посочено от
собственика

ИНФОРМАЦИЯ
Главна инспекция на пътния транспорт на Република Полша информира, че:

•

фотография на регистрираното нарушение не се предоставя;

Основание: чл. 67, § 2 и чл. 38, § 1 на Процесуалния кодекс относно дела за
нарушения, във връзка с чл. 156, § 1 – 4 на Наказателно-процесуалния кодекс.

•

размерът на глобата е установен и се определя от действуващите
разпоредби.

Основание: Разпоредба на Председателя на Министерския съвет относно размера на
глобите (от 24 ноември 2003 г.), налагани за някои видове нарушения (публикувано в
Dziennik Ustaw от 2003 г. (отговаря на бълг. Държавен вестник – заб. на преводача),
№ 208, поз. 2023 с по-късните изменения).

•

в случаите, когато превозното средство е било продадено преди
датата на извършване на нарушението, молим да се изпрати копие от
документа, потвърждаващ неговата продажба, с четливи данни на
лицето, което го е закупило (копие на договора, на фактурата, на акта
за дарение). Приложеният документ трябва да е преведен на полски
език.

Молим отговорите да изпращате на приложените формуляри.

ВНИМАНИЕ !!
Единствено Актът за нарушние е основание за запащане на глобата за
извършеното нарушение.

модел

Автентичността на Акта за нарушение, който е изпратен по пощата и има вид,
както е показано по-горе (цветен образец може да се получи на адрес
http://www.canard.gitd.gov.pl/xboarder), се потвърждава от:
•

изпращането на Акта за нарушение на получателя по пощата става с
препоръчано писмо - Главната инспекция на пътния транспорт никога не
изпраща актове чрез обикновени писма.

•

номера на банковата сметка, която съдържа знаците (от 3 до 10) 1010 0055 –
това е номерът на банковата сметка в Полската национална банка, която
единствена има такива сметки, предназначени изключително за
публичноправни субекти на територията на Полша.

•

печата с герб върху Акта за нарушение, който е определено изпъкнал,
изработен по технологията на сухите печати.

Република Полша

Варшава, дата [дата на написване на документа]

GŁÓWNY INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO

Сигнатура на документа: [Номер на документа]
[име] [фамилно име]
[адресни данни линия 1]
[адресни данни линия 2]
[адресни данни линия 3]
[адресни данни линия 4]
На основание чл. 129g, ал. 2, т. 2 на закона от 20 юни 1997 г. – „Закон за движение по пътищата“
(пълен текст на Закона: Dziennik Ustaw (отговаря на бълг. Държавен вестник – заб. от преводача) от 2012 г.,
поз. 1137, с по-късните изменения), съгласно с чл. 54 на Процесуалния кодекс за нарушенията, в Главната
инспекция на пътния транспорт [Główny Inspektorat Transportu Drogowego] е в ход процедура за изясняване на
случая на нарушение, регистрирано с регистрационна апаратура, рапорт от която е цитиран по-долу.
РАПОРТ № [номер на рапорта на регистрационната апаратура] НА РЕГИСТРАЦИОННАТА
АПАРАТУРА
Нарушение: дата [дата на нарушението], час [час на нарушението], № на снимката [№ на снимката]
Място: [локализация на регистратора]
Регистрационен №: [Регистрационен №:], Марка на превозното средство [марка]
Страна на регистриране на превозното средство: [страна на регистриране]
Позволена скорост в контролния пункт [позволена скорост] км/ч
Регистрирана скорост на превозното средство [регистрирана скорост] км/ч, което представлява превишаване
на скоростта с [разлика в скоростите] км/ч
Тип и номер на регистриращата апаратура [тип и номер на регистратора]
Срок на валидност на легализационното свидетелство на регистрационната апаратура [валидност на
легализацията]
От събраните материали по време на разследването произтича, че в деня на събитието собственик /
ползуващ по-горе споменатото превозно средство е бил(а) г-н / г-жа [име и фамилно име].
Собственикът или притежателят на превозното средство е задължен при поискване от съответните
органи да посочи, на кого е поверил превозното средство за управление или ползване в посоченото време,
затова прилагаме формуляри-декларации за извършителя/собственика/притежателя на превозното средство с
изискването да бъде попълнен един от тях и пратен обратно по пощата незабавно на следния адрес:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Przyczółkowa 109A
02-968 Warszawa, ПОЛША
Правилното попълване на съответната декларация и изпращането й в определения срок на по-горе посочения
адрес ще бъде основание за предприемане на по-нататъшни действия от служителите на Главната инспекция
на пътния транспорт.
В зависимост от избрания вариант, това може да бъде:
− при избор на декларация № 1, т. 1 – издаване на нареждане за глоба в срок от 180 дни от деня на
извършване на нарушението,
− при избор на декларация № 2, – предприемане на по-нататъшни действия за изясняване, състоящи се в
пренасочване на кореспонденцията към посоченото в декларацията физическо или юридическо лице,
− при избор на декларация № 1, т. 2 – отправяне на искането за наказание към Районния съд, който е
съответен по място за извършеното на нарушение.
Подробни информации са достъпни на интернет-адреса: http://www.canard.gitd.gov.pl/xborder .

за... [изготвил]
……………………………………………………………
/идентификатор, подпис/
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Кой е управлявал
превозното средство?

Управлявах АЗ

Приемам глобата
(с глобата делото приключва)
Декларация № 1, т. 1

Управлявало е друго
лице

Отказвам да приема
глобата
(делото се отправя към съда)
Декларация № 1, т. 2

Посочвам, кой е управлявал МПС
или на кого съм поверил(а) МПС.

Моля да посочите данните на това
лице, т.е. име, фамилия и точния
му адрес.
Декларация № 2
Указания:
1.

Чл. 78, ал. 4 и 5 на закона от 20 юни 1997 г. „Закон за движение по пътищата“ гласят:
„4. Собственикът или притежателят на моторното превозно средство е задължен да посочи при поискване от
страна на съответните органи, на кого е предоставил МПС за управление или ползване в посочения момент, освен ако МПС
не е било употребено въпреки волята му и без негово знание от неизвестно лице, което той не е бил в състояние да
предотврати.
5. В случай, когато собственик или притежател на превозното средство е:
1) юридическо лице,
2) организационна единица, която няма юридическа самоличност, на която обаче отделни нормативи
предоставят юридически права;
3) единица на териториалното самоуправление,
4) дружество с капитал в организация,
5) обект в състояние на ликвидация,
6) предприемач, който не е физическо лице,
7) чуждестранна организационна единица:
– Да предостави информация, за която става дума в ал. 4, е задължено лице, което е определено от съответен
орган да представлява този обект навън, а в случай, че такова лице не е определено, то лице, което влиза в редиците на
този обект – съгласно искането от страна на органите, за които става дума в ал. 4 и начина на представляване на
обекта.“

2.

По-горните информации не са предмет на банкова тайна (чл. 105, ал. 1, т. 2, буква S на закона от 29 август 1997 г. „Банково
право“).

3.

Глоба за нарушение не може да бъде наложена на фирма, а единствено на конкретно физическо лице – виновно за
нарушението (значи на лицето, което е управлявало МПС и е нарушило правилата за движение по пътищата или на
собственика/притежателя на МПС, който не е посочил, на кого е предоставил МПС).

4.

Въвеждане на органите в заблуждение чрез посочване и фалшиво обвинение на друго лице в извършване на нарушението се
наказва с глоба, ограничаване на свободата и лишаване от свобода до 2 години (чл. 234 на Наказателния кодекс).

5.

Снимка са извършеното нарушение не се предоставя, съгласно чл. 67, § 2 и чл. 38, § 1 на Процесуалния кодекс за нарушения,
свързано с чл. 156, § 1-4 на Наказателно-процесуалния кодекс.

6.

Всякаква друга кореспонденция, извън тези формуляри, адресирана към Главната инспекция на пътния транспорт,
трябва да е на полски език, който е официален език на територията на Република Полша.
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Моля попълнете декларацията със синя химикалка, като отбележите със знак „X”
правилните полета и попълните съответните данни С ГЛАВНИ БУКВИ на всички нейни
страници. Попълнената и подписана декларация трябва да се изпрати по пощата на адрес:

KOD
QR/2D

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul.Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa,

Полша.
Част A
Сигнатура: [приложение.сигнатура на делото]
Дата и час на събитието: [приложение.дата на събитието] [приложение.време на събитието]
ДЕКЛАРАЦИЯ № 1
попълва се от лицето, което е управлявало МПС в момента на събитието
Декларирам, че съм се запознал със съдържанието на приложения рапорт от регистрационната апаратура № [приложение.номер на
рапорта от регистратора].
Управляващ МПС, както е посочено в този рапорт, бях аз, което потвърждавам със саморъчен подпис.
Във връзка с по-горното, като бях уведомен(а) за правото си да не приема глобата1, изразявам съгласие и я приемам – за
нарушение според чл. 92а от Кодекса на нарушенията (превишаване на скоростта) – в размер на [размер на глобата 1] злоти. [За
описаното нарушение правилникът предвижда наказателни точки [точки]]2. (Моля на обратната страна попълнете част В и се
подпишете отдолу.)

1.

2.

Бях уведомен(a) за правото си и заявявам, че отказвам да приема глобата. Съгласно полските закони, в случай на отказ да се
приеме глобата, органът препраща делото на съда. (Моля на обратната страна попълнете част В и се подпишете отдолу.)

……………………………………………
/населено място/

….……………………………
/дата/

……………………………………………………………
/четлив подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ № 2
попълва собственикът / притежателят3 на МПС, който посочва, кому е предоставил МПС за управление
или ползване в посоченото време
Информиран(a) за съдържанието на чл. 78, ал. 4 и 5 на закона от 20 юни 1997 г. „Закон за движение по пътищата“ декларирам, че в
момента на пътното събитие, описано в рапорта № [приложение.номер на рапорта на регистратора], не съм разполагал(а) с МПС и
в част В посочвам лицето, на което го бях поверил(а). (Моля на обратната страна попълнете част В и се подпишете отдолу.)

……………………………………………
/ населено място /

….……………………………
/ дата /

……………………………………………………………
/ четлив подпис на собственика (на притежателя)/

1

Внимание: Глоба не може да бъде наложена на „фирма“. Наказание може да понесе единствено физическо лице, т.е. собственик, представител на
фирмата, лице отговорно за транспортния парк и т.н. Трябва да бъде попълнена част В и да се впишат подробни лични данни.
2

Наказателните точки се отнасят за водач, който е полски гражданин и/или има право на постоянно местоживеене.

3

Ненужното да се задраска.
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Част B (данните по-долу се отнасят за причинителя на нарушението / за лицето, на което е било поверено или което е
разполагало с МПС3)
Подробни данни:
Фамилия (наим. на единицата
само в сл. на преотстъпв. на МПС):

sПърво име:
Второ име:
Име на майката:
Име на бащата:
PESEL (ЕГН)4:

Пол (M/Ж):

Дата на раждане (год.-мес.-ден):

−

−

Гражданство:
Документ за самоличност (ако се отнася):
Вид на документа (1-лична карта, 2-паспорт, 3-друг документ за самоличност):
Серия и номер:

Страна на издаване на док.:

Адресна регистрация:
Страна:
Община5:
Улица:
№ на сградата:

№ на жилището:

Населено място:
Пощенски код:
Поща:
Адрес за кореспонденция (ако се различава от адресната регистрация):
Наим. на фирмата:
Страна:
Община5:
Улица:
№ на сградата:

№ на жилището:

Населено място:
Пощенски код:
Поща:
Вид шофьорска книжка (необходимо само в случаи, когато се попълва декларация № 1):
Номер на шофьорската книжка:
Дата на издаване:

−

−

Дата на получ. на правоспособност:

−

−

Категория:

Орган, който е издал шофьорската книжка:

Страна на издаване на док.:

……………………………………………………………
/четлив подпис на лицето, което попълва/
4

Отнася се за лица, които притежават полски номер PESEL (отговаря на бълг. ЕГН – заб. от преводача).
Или съответна за дадената страна административна единица, която е една степен по-високо от населено място, например графство, префектура,
провинция, район или друга подобна.
5
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