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С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

ОТНОСНО: становище и предложение за съдържанието на предлагания текст на чл. 

139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 

Сигнатура 554-01-162, Дата на постъпване 08/10/2015, касаещ задължителното 

използване на гуми, предназначени за зимни условия. 

 

 

 

Уважаеми народни представители, 

 

СНЦ АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И 

ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ, гр. СОФИЯ, като организация, имаща пряко отношение 

по въпросите, касаещи обезпечаване АДЕКВАТНОТО НИВО НА СИГУРНОСТ НА 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, подкрепя усилията Ви за 

законодателни промени, целящи подобряване сигурността при движение по пътищата на 

страната ни. 

 

Автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на БЕЗОПАСНОСТТА при 

ДВИЖЕНИЕТО на ППС, респективно - безопасността на останалите участници в 

движението по пътищата. 

 

Не случайно, законодателството на Република България и на Европейския съюз обръща 

специално внимание на техническите изисквания към гумите както и към съблюдаването на 

ОСНОВНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ - ДЪЛБОЧИНАТА НА ПРОТЕКТОРА, при 

експлоатацията им при движение на ППС по пътищата. 

 

В този смисъл, предлаганият от Вас законопроект е изключително необходим и отговаря на 

една обективна необходимост за вземане на адекватни законодателни мерки, завишаващи 

НИВОТО НА СИГУРНОСТ, при движение на ППС по пътната мрежа в страната ни, като 

отговаря и на достигнатото ниво в тази връзка в законодателствата на другите държави, 

членки на Европейския съюз. 
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В този смисъл, законопроектът кореспондира с провежданата последователна 

законодателна политика за синхронизация на законодателството ни с това на държавите 

членки на ЕС, в т.ч. съобразява разпоредбите на ДИРЕКТИВА 89/459/ЕИО НА СЪВЕТА от 

18 юли 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по 

отношение на дълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни 

средства и техните ремаркета, както и Правило № 117 на Икономическата комисия за Европа 

на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) — Единни разпоредби относно 

одобряването на гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, и СЦЕПЛЕНИЕ 

ВЪРХУ ВЛАЖНА ПОВЪРХНОСТ. 

Т.е. така визираните нормативно уредени въпроси, касаят СЦЕПЛЕНИЕТО, което гумите 

имат с пътя, което има ПРЯКА ВРЪЗКА СЪС СПИРАЧНИЯ ПЪТ на ППС, при спиране, 

както и със СТАБИЛНОСТТА на ППС, при движението им върху пътя. 

 

СЦЕПЛЕНИЕТО, което гумите имат с пътя, е ФУНКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГУМАТА И ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ, определящи състоянието на 

пътната настилка. 

 

Досега, нормативната уредба в Република България основно бе намерила разрешение на 

изискванията към гумите, предназначени за ЛЕТНИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ.  

Последните обективно се явяват обичайните условия, за движение на ППС в 

преобладаващата част от географските региони на света, при което напълно естествено, 

исторически първоначално се е наложило масовото използване на пневматични гуми, 

адекватни на летните пътни условия, при което и нормативната уредба първоначално 

обхваща този вид гуми. 

 

При географските особености и климата в Република България, обективно през месеците от 

НОЕМВРИ ДО МАРТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НИ СА НАЛИЦЕ ЗИМНИ 

ПЪТНИ УСЛОВИЯ, при което технически характеристики на летните пневматични гуми се 

оказват неадекватни за този период от годината. 

 

Всички производители на пневматични гуми са установили, че при ТЕМПЕРАТУРА ПОД 

7 °С, поради спецификата на използваната каучукова смес ЛЕТНИТЕ ПНЕВМАТИЧНИ 

ГУМИ ГУБЯТ СВОЯТА ЕЛАСТИЧНОСТ, при което СЕ ВЛОШАВА ТЯХНОТО ЗА 

СЦЕПЛЕНИЕ С ПЪТЯ, респективно същите вече имат ПО - ГОЛЯМ СПИРАЧЕН ПЪТ И 

ОСИГУРЯВАТ ПО – МАЛКА СТАБИЛНОСТ. 

 

Съответно, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СНЕЖНА ПОКРИВКА ИЛИ ЛЕД, ЛЕТНИТЕ 

ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ СТАВАТ АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНИ на пътните условия и 

носят РИСК ЗА СИГУРНОСТТА НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО по 

пътищата. 

 

Този несъмнен и безспорен факт се подкрепя и от печалната статистика, която сочи 

увеличаване на броя на ПТП, настъпили при зимни пътни условия, вследствие използването 

на гуми, предназначени за летни пътни условия. 

 

С оглед на това, резонен е въпросът за вземане на съответните законодателни мерки за 

въвеждането на задължително изискване за оборудването на ППС с гуми, технически 

адекватни за зимния период от годината, когато са налице зимни експлоатационни условия, 

както и за регламентиране на съответните административно наказателни санкции, при 

нарушаването на тези изисквания. 
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Считаме, че от съществено значение са някои технически детайли, които следва да 

намерят отражение в предлаганата законодателна промяна: 
 

1. По отношение на периода, в който са налице зимни условия, следва да се обърне 

внимание, че с оглед на географските условия в страната ни, периодът, в който средните 

температури са около и под 7 градуса по Целзий, това е времето от 01-ви Декември до 

01-ви Март. 
 

Във връзка с установяване на горното съществено обстоятелство, представяме на 

вниманието Ви приложената справка за средномесечни температури в България през месец 

Октомври, в сравнение с тези през месец Ноември - Приложение №1. 

 

В този смисъл, намираме за нецелесъобразно, въвеждане на нормативното изискване за 

ползване на гуми, предназначени за зимни условия, да се прилага още от месец Ноември, 

както и през целия месец Март. 

 

При положение, че средните температури в страната ни, през месец Ноември са над 7 

градуса по Целзий, то нормативното изискване за ползването на гуми, предназначени за 

зимни условия през този месец, ще доведе до няколко негативни последици: 

 

1.1. На практика, поради високите температури, гумите, предназначени за зимни условия 

не само, че ще бъдат подложени на завишено износване, но и няма да постигнат 

основната цел – обезпечаване на сигурността на пътя, тъй като при температури над 7 

градуса по Целзий, те ще имат по-лоши показатели при сцепление с пътя, респективно 

по – дълъг спирачен път. 

 

1.2. Отделно от това, обективно преобладаващите все още летни климатични условия през 

месец Октомври, ще мотивират собствениците и ползвателите на ППС да извършват 

смяната на гумите си в последния възможен момент - последните дни на месец Октомври.  

Това ще доведе до претоварване работата на сервизите за гуми, през тези последни дни 

на месец Октомври, което от своя страна ще създаде предпоставки за понижаване 

качеството на предоставяните технически услуги (демонтаж, монтаж и балансиране на 

гумите), при което ще се завиши риска от ПТП, резултат от некачествено извършена 

техническа дейност. 

 

От друга страна, обичайното влошаване на метеорологичните условия през месец  Ноември, 

в т.ч. понижаването на температурите, ще бъде естествен стимул, който ще подтикне 

собствениците и ползвателите на ППС да сменят своевременно гумите, без да чакат 

настъпването на началото на задължителния период – 1-ви Декември. 

 

2. Обръщаме внимание и на още един аспект, касаещ ефективността на използването на 

гумите, предназначени за зимни условия, а именно – ДЪЛБОЧИНАТА НА 

ПРОТЕКТОРА. 

 

Видно и от приложените официални становища на водещите производители на автомобилни 

гуми - CONTINENTAL, BRIDGESTONE, HANKOOK, дълбочината на протектора на 

използваните гуми, предназначени за зимни условия, за да отговаря на стандартите за 

безопасност при движението по пътищата, следва да не е по-малка от 4 мм /четири 

милиметра/. 
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В този смисъл, предлаганият от Вас законопроект, по отношение текста на чл. 139 от ЗДвП, 

следва да се допълни с изискването, дълбочината на протектора на използваните гуми, 

предназначени за зимни условия, да бъде не по – малка от 4 мм /четири милиметра/. 

 

С оглед на така изложеното, основавайки се изцяло на техническите специфики на гумите, 

предназначени за зимни условия, потвърдени и от нарочните становища на 

производителите, ПРЕДЛАГАМЕ текста на § 9. от Закона за изменение и допълнение на 

Закона за движението по пътищата, да добие следната редакция:  

       

§ 9. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4: 

„4. през периода от 1-ви Декември до 1-ви Март, с гуми, предназначени за зимни 

условия, с дълбочина на протектора не по – малка от четири милиметра.”. 

 

При съобразяване на така сочените техническите специфики на гумите, предназначени за 

зимни условия, предлаганият законопроект в пълна мяра, ще постигне преследваната от 

законодателя основната цел на законопроекта, за въвеждане на мерки за подобряване на 

пътната обстановка в страната, ограничаване и намаляване броя на 

пътнотранспортните произшествия, на загиналите и ранените при пътни инциденти. 

По този начин, неминуемо ще се повиши сигурността на участниците в движението по 

пътищата, при зимни пътни условия, като на практика ще се редуцира броя на ПТП,  

настъпили при посочените условия, причина за които са неадекватните на пътните условия 

гуми, използвани от собствениците и ползвателите на ППС.    

 

С уважение, 

 

 

инж. Иван Панчов, 

Председател на УС на СНЦ АСОЦИАЦИЯТА  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ,  

ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ. 

 

Прилагаме: 

1. Справка за средномесечни температури в България през м. Октомври, в сравнение с тези 

през м. Ноември - Приложение №1. 

2. Становища на основните и най-реномирани производители на автомобилни гуми - 

CONTINENTAL, BRIDGESTONE, HANKOOK.   


