
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

З А К О Н 

 

за изменение и допълнение на Закона за движението  

по пътищата 

 

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

бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105  

от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от  

2007 г. и бр. 36 и 43 от 2008 г.) 

 

§ 1. В чл. 91, ал. 3 след думите „към министъра на отбраната” се поставя 

запетая и се добавя „обозначените автомобили на Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация” към министъра на транспорта”. 

§ 2. В чл. 141 се създава ал. 3: 

„(3) Декларацията при изгубване, кражба или унищожаване на част втора 

на свидетелството за регистрация на пътно превозно средство може да бъде подадена 

по електронен път, подписана с универсален електронен подпис.” 

§ 3. В чл. 145 се създава ал. 4: 

„(4) Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост с 

данните на лицата по ал. 1 и 2 може да бъде предоставено от всяко от лицата по 

електронен път като сканирано изображение във формат, установен с Наредбата за 

електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на 

Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и подписано с универсален 

електронен подпис.” 

§ 4. Член 160 се изменя така: 

„Чл. 160. (1) Дубликат на свидетелство за управление или на контролен 

талон към него се издава, когато свидетелството или контролният талон е изгубен, 

откраднат, повреден или унищожен, за което притежателят подписва декларация. 

(2) Декларацията за обстоятелствата по ал. 1 може да бъде подадена по 

електронен път, подписана с универсален електронен подпис. 

(3) Дубликат на свидетелство за управление или контролен талон към него 

не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 5. В случаите, предвидени в закона, електронната обработка и подаването 

на заявления и декларации по електронен път се прилага след създаване на 

техническите и организационните условия и програмните средства. 

§ 6. В Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 

1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г.,  
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бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 

г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г. и бр. 29, 46 и 52 от 2007 

г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 8: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) При загубване, кражба, повреждане или унищожаване на български 

документ за самоличност лицето е длъжно в срок до 3 дни да заяви това пред най-

близката служба на Министерството на вътрешните работи.”; 

б) създава се нова ал. 3: 

„(3) В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване на 

български документ за самоличност лицето в срок до 3 дни може да подаде декларация 

относно тези обстоятелства по електронен път по реда, определен с Правилника за 

издаване на българските документи за самоличност, приет с Постановление № 61 на 

Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 14 и 76 от 

2000 г., бр. 15 и 49 от  

2004 г., бр. 59 и 96 от 2005 г., бр. 83 от 2006 г. и бр. 38, 40 и 49 от 2007 г.).”; 

в) досегашната ал. 3 става ал. 4. 

2. Създава се чл. 18а: 

„18а. (1) В случаите, при условията и по реда, определени с Правилника за 

издаване на българските документи за самоличност, заявление за издаване на 

български документ за самоличност може да се подава по електронен път, когато 

гражданинът притежава: 

1. български документ за самоличност, издаден до две години преди датата 

на подаване на заявлението; 

2. валидно удостоверение за универсален електронен подпис. 

(2) При подаване на заявлението по електронен път гражданинът го 

подписва с универсален електронен подпис. 

(3) Не се допуска подаване на заявление за издаване на български документ 

за самоличност по електронен път: 

1. при промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството 

или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето; 

2. когато българският документ за самоличност по ал. 1, т. 1 е издаден по 

заявление, подадено по електронен път.” 

(4) Допуска се подаване на заявление за издаване на свидетелство за 

управление на моторно превозно средство по електронен път в случаите на промяна на 

името, ако на гражданина вече е била издадена лична карта с промененото име. 

(5) Когато заявлението за издаване на български документ за самоличност е 

подадено по електронен път, документът се получава лично.” 

3. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 9в: 
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„§ 9в. В случаите, предвидени в закона, електронната обработка и 

подаването на заявления и декларации по електронен път се прилага след създаване на 

техническите и организационните условия и програмните средства.” 

 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 

 



 

 

М  О  Т  И  В  И 

 

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

пътищата 

 

С Решение № 886 на Министерския съвет от 2002 г. е приета Стратегия за 

електронно правителство и е създаден Междуведомствен съвет за координиране на 

дейностите по подобряване на административното обслужване на гражданите. В 

стратегията се посочва важността на електронното правителство за обществото и се 

определят стратегическите цели за изпълнението на електронно правителство в 

България. През 2007 г. по проект на Програма ФАР 2004 е разработен проект на нова 

Стратегия за електронно правителство/електронно управление. 

Реализирането на електронното правителство е инструмент за 

модернизация на публичната администрация. Изпълнението на Стратегията за 

електронно правителство е в съответствие с приоритетите, залегнали в Националния 

план за икономическо развитие: 

- подобряване конкурентоспособността на българската икономика; 

- управление на човешките ресурси; 

- подобряване на базовата инфраструктура; 

- балансирано и устойчиво регионално развитие. 

Дейностите, които ще допринесат за постигане на стратегическите цели на 

Стратегията за електронно правителство, са: 

- предоставяне на достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса с 

високо качество; 

- разширяване на обхвата и техническия капацитет на гражданите и бизнеса 

за участие в управлението на държавата; 

- създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за 

ефективно и прозрачно функциониране на публичната администрация в съответствие с 

принципите, стандартите и най-добрите практики на Европейския съюз. 

В изпълнение на проект по Програма ФАР BG2004/016-711.10.01 

„Укрепване на капацитета на българската публична администрация за изпълнението 

на Стратегията за електронно правителство” е разработена интернет базирана 

автоматизирана информационна система „Електронни услуги на МВР”, включваща 

основните административни услуги по издаване на документи за самоличност, 

регистрация на превозни средства и подаване на заявления до полицията за извършени 

престъпления. 

 

Автоматизираната информационна система „Електронни услуги на МВР” 

след нейното внедряване в експлоатация ще даде възможност за извършване на редица 

административни услуги - подуслуги на основните, по електронен път чрез интернет, 

включително използване на електронно разплащане - подаване на заявления за 

издаване на документ за самоличност, на дубликат на свидетелство за регистрация на 

пътно превозно средство (ППС) поради изгубване, унищожаване или кражба; 

обявяване за невалиден на български документ за самоличност; подаване на заявления 

за издаване на удостоверения, разрешения; подаване на уведомления за различни 
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обстоятелства по регистрация на ППС; проверка за валидност на регистрационни 

табели, на свидетелство за регистрация на ППС; изпращане на съобщение до органите 

на полицията за извършено престъпление. 

Внедряването в експлоатация на автоматизираната информационна система 

„Електронни услуги на МВР” ще облекчи административното обслужване на 

гражданите и бизнеса и ще даде възможност за преминаване на още административни 

услуги на Министерството на вътрешните работи към електронни услуги. 

За внедряването в експлоатация на автоматизираната информационна 

система „Електронни услуги на МВР” е необходимо да се направят и промени в 

нормативната уредба. 

Освен в Закона за движението по пътищата се предлагат изменения и 

допълнения и в Закона за българските документи за самоличност. Законопроектът 

предвижда подаването на заявления за издаване на документи за самоличност да се 

извършва по електронен път чрез удостоверение за електронен подпис, като готовият 

документ ще се получава лично от заявителя. Посочени са изчерпателно 

предпоставките, при които гражданите могат да поискат по електронен път издаване 

на документ за самоличност, като не се допуска подаване на заявление по електронен 

път в случаите на първоначално издаване на такъв документ, при настъпили трайни 

физически промени, както и при промяна в единния граждански номер, името, пола 

или гражданството на заявителя. Предлага се срокът за подаване на заявление за 

издаване на документи за самоличност по електронен път да бъде ограничен до две 

години след датата на издаване на предишен документ за самоличност, издаден не по 

електронен път. Практиката показа, че няма пречки документ за самоличност да бъде 

издаден със снимка, направена преди повече от 6 месеца, по-конкретно до две години. 

Предвидена е възможност за подаване на декларации по електронен път в 

случаите, когато документът за самоличност е загубен, откраднат или унищожен. 

В законопроекта е направено допълнение и в чл. 91, ал. 3 от Закона за 

движението по пътищата, като към службите, чиито моторни превозни средства 

ползват специален режим на движение, се добавят и обозначените автомобили на 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към министъра на транспорта 

във връзка с осъществяване на нейните функции. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Сергей Станишев) 
 

 

 


