
ПРОЕКТ! 

 

ЗАКОН 
 

 

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, 82, 
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г. и  

бр. 36, 43, 69 и 88 от 2008 г.) 

 

§ 1. В чл. 80 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1.  

2. Създава се ал. 2: 

“(2) При движение през нощта водачът на велосипед е 
длъжен да носи светлоотразителна жилетка.” 

§ 2. В чл. 91, ал. 3 думите “Министерството на 

държавната политика при бедствия и аварии” се заменят с 
“Министерството на извънредните ситуации”. 

§ 3. В чл. 105 ал. 2 се изменя така: 

“(2) Освен в случаите по ал. 1 ограничаване на 
видимостта или намаляване на прозрачността на стъклата се 
допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете 
страни на автомобила.” 

§ 4. В чл. 110 накрая се поставя запетая и се добавя 

“а през нощта да носят светлоотразителни жилетки.” 

§ 5. В чл. 137е думите “мотоциклети и мотопеди” се 

заменят с “моторни превозни средства от категория L и 
велосипеди”. 

§ 6. Създава се чл. 137ж: 

“Чл. 137ж. Водачите на моторни превозни средства са 
длъжни да осигурят използването от пътниците на обезопасителни 
колани, защитни каски или системи за обезопасяване на деца.” 

§ 7. Член 138 се изменя така: 

“Чл. 138. (1) На пътищата, отворени за обществено 
ползване, се допускат превозни средства, които отговарят на 
изискванията на този закон и на издадените въз основа на него 
подзаконови актове. 

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация” е компетентният орган за 
одобряването на типа на нови превозни средства, системи, 
компоненти и отделни технически възли по смисъла на: 



 

 

 

1. Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за 
одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, 
както и на системи, компоненти и отделни технически възли, 
предназначени за такива превозни средства  
(ОВ, L 263/2007 г.), наричана по-нататък „Директива 
2007/46/ЕО”; 

2. Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- 
и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на 
Директива 92/61/ЕИО на Съвета  
(ОВ, L 124/2002 г., специално издание на български език, 
глава 13, том 35, стр. 245-287), наричана по-нататък 
„Директива 2002/24/ЕО”; 

3. Правилата на Икономическата комисия за Европа към 
Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН), приложени към 
Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за 
колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да 
бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни 
средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, 
издавани на основата на тези предписания, съставена в Женева 
на 20 март 1958 г. (ДВ, бр. 1 от 2000 г.), ратифицирана със 
Закона за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви 
технически предписания за колесни превозни средства, 
оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или 
използвани на колесни превозни средства, и на условия за 
взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези 
предписания (ДВ, бр. 95 от 1999 г.), наричана по-нататък 
„Женевската спогодба от 1958 г.”. 

(3) Одобряването на типа на нови колесни и верижни 
трактори за селското и горското стопанство, на ремаркетата за 
тях и на сменяемата прикачна техника се извършва по реда на 
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 
техника.  

(4) Министърът на транспорта издава наредби за 
условията и реда за одобряване на типа на нови превозни 
средства. 

(5) Съответствието на превозните средства с 
приложимите към тях технически изисквания се установява чрез 
извършването на процедури за: 

1. ЕО одобряване на типа на нови превозни средства, 
което може да бъде: 

а) поетапно одобряване на типа; 

б) едноетапно одобряване на типа; 

в) смесено одобряване на типа; 

г) многоетапно одобряване на типа; 



 

 

 

2. одобряване на типа на нови превозни средства, 
произвеждани в малки серии, което може да бъде: 

а) ЕО одобряване на типа на превозни средства; 

б) национално одобряване на тип превозни средства; 

3. индивидуално одобряване на превозни средства; 

4. изменение в конструкцията на регистрираните 
превозни средства. 

(6) Министърът на икономиката съгласувано с министъра 
на транспорта определя с наредба реда за създаване и начините 
за нанасяне на идентификационен номер (VIN-код) на превозните 
средства, произведени в Република България.” 

§ 8. Създават се чл. 138a – 138ф: 

“Чл. 138a. (1) При одобряване на типа на нови 
превозни средства и на системи, компоненти и отделни 
технически възли за нови  превозни средства се прилагат 
процедурите и техническите изисквания, определени в наредбите 
по чл. 138, ал. 4. 

(2) За одобряване на типа на превозни средства, 
система, компонент или отделен технически възел 
производителят подава заявление до изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, към което 
прилага документите, определени в наредбите по чл. 138, ал. 
4. 

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава сертификати или съобщения 
за одобряване на типа на нови  превозни средства, системи, 
компоненти, отделни технически възли, когато е налице 
съответствието им с техническите изисквания и изискванията за 
съответствие на производството на превозните средства, 
системите, компонентите или отделните технически възли с 
одобрения тип и са представени всички документи, предвидени в 
наредбите по чл. 138, ал. 4. 

(4) В 30-дневен срок от представяне на документите, 
посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4, изпълнителният 
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
издава сертификати или съобщения за одобряване на типа на 
нови превозни средства, системи, компоненти, отделни 
технически възли.  

(5) Преди да пристъпи към одобряване типа на моторно 
превозно средство, изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация” взема всички необходими 
мерки, за да се увери, при необходимост в сътрудничество с 
компетентните органи на държавата член, в която се 
осъществява производството или вносът в Общността, че мерките 
за осигуряване на съответствие на продукцията, предвидени в 
наредбите по чл. 138, ал. 4, са изпълнени. 



 

 

 

(6) Мерките по ал. 5 включват проверка за наличие на 
документирани планове за провеждане на периодични изпитвания 
и проверки, необходими за установяване на непрекъснато 
съответствие с одобрения тип моторно превозно средство, 
включително тези, определени в наредбите по чл. 138, ал. 4.  

(7) Сертификатите за одобряване на типа са 
административни актове и съдържат информация за: 

1. одобряване на типа, или 

2. разширение на типовото одобряване, или 

3. отказ за издаване на типово одобряване, или 

4. отнемане на типово одобряване. 

(8) Съобщенията за одобряване на типа са 
административни актове и съдържат информация за: 

1.  одобряване на типа, или 

2. разширение на типовото одобряване, или 

3. отказ за издаване на типово одобряване, или 

4. отнемане на типово одобряване, или 

5. окончателно спиране на производството. 

(9) Процедурите по ал. 1 включват изпитвания и 
проверки за установяване на съответствието с техническите 
изисквания и изискванията за съответствие на производството 
на превозни средства, системи, компоненти или отделни 
технически възли с одобрения тип, които се извършват от 
техническите служби по чл. 138м, ал. 2. 

(10) Образците на ЕО сертификатите за одобряване на 
типа са определени в приложимите наредби по чл. 138, ал. 4 
или в директно приложим акт на ЕО. Образците на съобщенията 
за одобряване на типа са определени в правилата на ИКЕ-ООН 
към Женевската спогодба от 1958 г. 

Чл. 138б. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация” издава сертификат или 
съобщение, с които отказва одобряването на типа на  превозни 
средства, когато: 

1. превозното средство не съответства на 
изискванията, определени в Директива 2007/46/ЕО или в 
Директива 2002/24/ЕО; 

2. установи, че дадено превозно средство, въпреки че 
съответства на изискванията на Директива 2007/46/ЕО или на 
Директива 2002/24/ЕО, представлява сериозен риск за 
безопасността на движението по пътищата. 

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация” издава сертификат или съобщение, 
с които отказва одобряването на типа система, компонент или 
отделен технически възел, когато: 



 

 

 

1. системата, компонентът или отделният технически 
възел не съответстват на приложения IV и XI на Директива 
2007/46/ЕО или приложение I на Директива 2002/24/ЕО.  

2. установи, че система, компонент или отделен 
технически възел, въпреки че съответстват на изискванията на 
приложения IV и XI на Директива 2007/46/ЕО или приложение I 
на Директива 2002/24/ЕО, представляват сериозен риск за 
безопасността на движението по пътищата. 

(3) Отказите по ал. 1 и 2 се мотивират и подлежат на 
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” уведомява незабавно другите 
държави –членки на Европейския съюз, както и Европейската 
комисия за извършването на отказите по ал. 1 и 2, като им 
изпраща информация, съдържаща мотивите и доказателствата, въз 
основа на които е извършен отказът. 

Чл. 138в. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация” издава сертификат или 
съобщение за отнемане на типовото одобряване, когато 
превозното средство, система, компонент или отделен 
технически възел не съответства на одобрения тип поради 
наличието на различия спрямо данните в сертификата за 
одобряване на типа или в техническите им досиета, които са 
извън допустимите граници, определени с нормативните актове, 
посочени в приложения IV и XI на Директива 2007/46/ЕО или в 
приложение I на Директива 2002/24/ЕО, и не са изпълнени 
предписанията за възстановяване на съответствията на 
продукцията с одобрения тип в определения за това срок. 

(2) Сертификатът и съобщението по ал. 1 се мотивират 
и подлежат на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 138г. (1) Сертификатът за одобряване на типа на 
превозното средство престава да бъде валиден в следните 
случаи: 

1. при влизане в сила на нови изисквания за 
регистрация, продажба или пускане в употреба на нови превозни 
средства, предвидени в действащ нормативен акт или в 
правилата на ИКЕ-ООН, приложими към одобрения тип превозно 
средство, когато е невъзможно съответното одобряване да бъде 
приведено в съответствие с новите изисквания; 

2. при доброволно окончателно прекратяване на 
производството на одобрен тип превозно средство; 

3. при изтичане срока на валидност на одобряването по 
силата на специално ограничение. 

(2) В случаите по ал. 1, когато само един вариант на 
даден тип превозно средство или само една версия от даден 
вариант загуби валидност, типовото одобряване за превозно 



 

 

 

средство губи валидност само по отношение на конкретния 
вариант или версия. 

(3) При настъпване на някое от основанията по ал. 1 
производителят уведомява изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: 

1. че сертификатът за одобряване на типа на 
превозното средство ще загуби валидността си; 

2. за окончателното прекратяване на производството. 

(4) Уведомлението по ал. 3 съдържа датата на 
производство и идентификационния номер на последното 
произведено превозно средство. В срок 20 работни дни от 
получаване на уведомлението от производителя изпълнителният 
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
уведомява органите по одобряването на типа на другите държави 
– членки на Европейския съюз, като им предоставя цялата 
информация, съдържаща се в уведомлението от производителя. 

Чл. 138д. (1) При извършване на ЕО одобряване на типа 
на превозни средства, произвеждани в малки серии, се прилагат 
количествените ограничения, посочени в приложение ХІІ, част 
А, раздел 1 от Директива 2007/46/ЕО. 

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава сертификат за ЕО 
одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки 
серии, след прилагане на процедура за смесено одобряване на 
типа, така както е определена в съответната наредба по чл. 
138, ал. 4, ако превозните средства отговарят на техническите 
изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в 
допълнението към приложение ІV, част І на Директива 
2007/46/ЕО. 

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за 
превозни средства със специално предназначение. 

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава сертификата по ал. 2 в 30-
дневен срок от приключване на процедурата за смесено 
одобряване на типа на превозните средства. 

Чл. 138е. (1) При национално одобряване на типа на 
превозни средства, произвеждани в малки серии, се прилагат 
техническите изисквания, посочени в Директива 2007/46/ЕО или 
в Директива 2002/24/ЕО. 

(2) При одобряване на типа на превозни средства по 
ал. 1 може да не се прилагат една или няколко от разпоредбите 
на Директива 2007/46/ЕО, или на един или повече от 
нормативните актове, посочени в Директива 2007/46/ЕО или в 
Директива 2002/24/ЕО, или на един или повече от нормативните 
актове, посочени в Директива 2002/24/ЕО, при условие че бъдат 
приложени алтернативни изисквания, предвидени в наредбата по  
чл. 138, ал. 4. 



 

 

 

(3) Процедурите за национално одобряване на типа на 
превозни средства, произвеждани в малки серии, се прилагат 
при спазване на количествените ограничения, посочени в 
приложение ХІІ, част А, раздел 2 на Директива 2007/46/ЕО и в 
приложение VІІІ, част А на Директива 2002/24/ЕО. 

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава сертификат за национално 
одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки 
серии, в 30-дневен срок от представяне на документите, 
посочени в наредбата по чл. 138, ал. 4. 

(5) При извършване на национално одобряване на типа 
на превозни средства, произвеждани в малки серии, 
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация” признава ЕО сертификати за одобряване на типа 
или съобщения за одобряване типа на системи, компоненти или 
отделни технически възли. 

(6) Валидността на националното одобряване на типа за 
малка серия се ограничава до територията на Република 
България. По искане на производителя изпълнителният директор 
на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” изпраща 
копие на сертификата за национално одобряване на типа на 
превозните средства, произвеждани в малки серии, както и 
приложенията към него на органите по одобряването на другите 
държави – членки на Европейския съюз. 

(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” се произнася със заповед относно 
признаването на сертификат за национално одобряване на типа 
на превозни средства, произвеждани в малки серии, издаден от 
орган по одобряването на друга държава – членка на 
Европейския съюз, в срок до 60 дни от датата на получаване на 
сертификата и съобщава решението си на органа по 
одобряването, който го е издал. 

(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” признава сертификата за 
национално одобряване на типа за малки серии превозни 
средства, издаден от друга държава – членка на Европейския 
съюз, ако одобряването на типа е извършено: 

1. въз основа на технически изисквания, които са 
еквивалентни на алтернативните изисквания, предвидени в 
наредбата по чл. 138, ал. 4, или 

2. въз основа на техническите изисквания, предвидени 
в нормативните актове, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 
4. 

(9) По искане на производител или собственик на 
превозно средство изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация” изпраща копие на 
издадения от него сертификат за национално одобряване на типа 
за малки серии превозни средства, както и информационния 
пакет, свързан с одобряването, в държавата – членка на 



 

 

 

Европейския съюз, в която ще се продава, регистрира или пуска 
в движение превозното средство. 

Чл. 138ж. (1) Условията и редът за индивидуално 
одобряване на превозни средства и условията и редът за 
изменение в конструкцията на регистрирани превозни средства 
се определят с наредба на министъра на транспорта. 

(2) При индивидуално одобряване на ново превозно 
средство се прилагат техническите изисквания, посочени в 
Директива 2007/46/ЕО или в Директива 2002/24/ЕО. 

(3) При индивидуално одобряване на превозно средство, 
независимо от това дали е единствено по рода си или не, 
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация” може да позволи изключение от прилагането на 
една или няколко от разпоредбите, посочени в съответните 
наредби по чл. 138, ал. 4, при условие че бъдат приложени 
алтернативни изисквания, предвидени в наредбата по ал. 1. 

(4) Изпитванията за извършване на процедурите за 
индивидуално одобряване се извършват от техническите служби 
по чл. 138м, ал. 2, т. 1 и 2. 

(5) Техническите служби извършват изпитванията и 
проверките за установяване на съответствието с техническите 
изисквания на превозните средства, без разрушителни 
изпитвания. При прилагане на алтернативни изисквания 
установяването на съответствието на превозните средства с 
изискванията се извършва въз основа на информацията, 
предоставена от лицата по ал. 3 и 4. 

(6) При наличие на ЕО одобряване на типа на система, 
компонент или отделни технически възли за тях не се прилагат 
алтернативни изисквания.  

(7) За издаване на сертификат за индивидуално 
одобряване на ново превозно средство производителят или 
собственикът на превозното средство подава заявление до 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация”, към което прилага документите, определени с 
наредбата по ал. 1. 

(8) Заявлението по ал. 7 може да бъде подадено от 
лице, действащо от името на производителя или собственика на 
превозното средство, само ако е установено на територията на 
Общността. 

(9) В 14-дневен срок от получаване на заявлението по 
ал. 7 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава сертификат за индивидуално 
одобряване на превозното средство, когато то съответства на 
техническите характеристики от техническата документация, 
приложена към заявлението, както и на съответните технически 
изисквания. 



 

 

 

(10) Конструкцията на превозните средства се изменя 
при условията и по реда за извършване на индивидуално 
одобряване. 

Чл. 138з. (1) На сертификата за индивидуално 
одобряване се нанася идентификационният номер на съответното 
превозно средство. 

(2) Валидността на сертификата за индивидуално 
одобряване на превозно средство, издаден от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, 
се ограничава до територията на Република България. 

(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
създава и поддържа база данни с информация за издадените от 
изпълнителния директор сертификати за индивидуално 
одобряване. 

(4) Когато производителят или собственикът на 
превозно средство го продава, регистрира или пуска в действие 
в друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният 
директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 
предоставя информация за техническите изисквания, въз основа 
на които е извършено одобряването. 

(5) Превозно средство, за което има издаден 
сертификат за индивидуално одобряване от друга държава – 
членка на Европейския съюз, може да бъде продадено, 
регистрирано или пуснато в употреба на територията на 
Република България, ако индивидуалното одобряване е 
извършено: 

1. въз основа на алтернативни изисквания, които са 
еквивалентни на алтернативните изисквания, предвидени в 
наредбата по чл. 138ж, ал. 1, или 

2. въз основа на техническите изисквания, предвидени 
в нормативните актове, посочени в Директива 2007/46/ЕО и в 
Директива 2002/24/ЕО. 

Чл. 138и. (1) За превозни средства, за които е 
започнала процедура за многоетапно одобряване на типа, може 
да се приложи процедура за индивидуално одобряване след 
приключване на всеки от етапите на процедурата за многоетапно 
одобряване. 

(2) Първият и всеки от междинните етапи от 
процедурата за многоетапно одобряване на типа на превозни 
средства не може да бъде заместен от процедура за 
индивидуално одобряване. Започналата процедура по 
индивидуално одобряване не може да бъде продължена като 
процедура за многоетапно одобряване на типа на превозни 
средства.  

Чл. 138к. (1) Съответствието с техническите 
изисквания по чл. 138a, ал. 1, чл. 138д, ал. 2, чл. 138е, ал. 
1 и чл. 138ж, ал. 2 се доказва с изпитвания, извършвани от 
технически служби. 



 

 

 

(2) Процедурите за изпитванията, специалното 
оборудване и инструментите, необходими за извършване на 
изпитванията по ал. 1, са посочени в Директива 2007/46/ЕО и в 
Директива 2002/24/ЕО. 

Чл. 138л. (1) Преди и след издаването на сертификат 
за одобряване на типа техническата служба извършва проверка 
за съответствие на производството на превозни средства, 
системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения 
тип. С проверката се удостоверява, че са създадени и се 
спазват условията, гарантиращи съответствието на 
произведените превозни средства, системи, компоненти или 
отделни технически възли с одобрения тип. 

(2) Специфичните изисквания към проверките по ал. 1 
се определят в съответната наредба по чл. 138, ал. 4. 

Чл. 138м. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация” определя и нотифицира 
техническите служби, които извършват или контролират 
извършването на изпитванията, необходими за одобряването и 
извършването на проверки за установяване на съответствието с 
техническите изисквания и с изискванията за съответствие на 
производството на превозни средства, системи, компоненти или 
отделни технически възли с одобрения тип. 

(2) В зависимост от областта на компетентност 
техническите служби извършват една или повече от следните 
категории дейности: 

1. категория “A” - технически служби, извършващи със 
собствено оборудване, персонал и средства изпитванията във 
връзка с одобряване типа на: 

а) превозни средства, посочени в Директива 
2007/46/ЕО; 

б) системи, компоненти и отделни технически възли, 
посочени в нормативните актове по приложения IV и XI на 
Директива 2007/46/ЕО и в Правилата на ИКЕ-ООН; 

в) превозни средства, посочени в Директива 
2002/24/ЕО; 

г) системи, компоненти и отделни технически възли, 
посочени в нормативните актове по приложение I на Директива 
2002/24/ЕО и в Правилата на ИКЕ-ООН; 

2. категория “B” - технически служби, които с 
оборудване, персонал и средства на производителя или на трети 
лица контролират извършването на изпитванията във връзка с 
одобряване типа на: 

а) превозни средства, посочени в Директива 
2007/46/ЕО; 

б) системи, компоненти и отделни технически възли, 
посочени в нормативните актове по приложения IV и XI на 
Директива 2007/46/ЕО и в Правилата на ИКЕ-ООН; 



 

 

 

в) превозни средства, посочени в Директива 
2002/24/ЕО; 

г) системи, компоненти и отделни технически възли, 
посочени в нормативните актове по приложение I на Директива 
2002/24/ЕО и в Правилата на ИКЕ-ООН. 

3. категория “C” – технически служби, извършващи 
регулярна оценка и наблюдение на използваните от 
производителя процедури за контрол на съответствието на 
продукцията (превозни средства, системи, компоненти или 
отделни технически възли) с одобрения тип; 

4. категория “D” – технически служби, извършващи 
наблюдение или извършващи изпитвания или проверки в рамките 
на контрола за съответствие на продукцията (превозни 
средства, системи, компоненти или отделни технически възли) с 
одобрения тип. 

(3) По смисъла на ал. 2, т. 1 към собствено 
оборудване се приравнява и това, което е лизинговано, наето 
за повече от 3 години или включено в друга правно допустима 
дейност на ползване.  

(4) Техническа служба, определена за дейности от 
категория „А”, може да извършва или да контролира 
извършването на изпитванията, описани в нормативните актове 
по ал. 2, т. 1, за които е била определена, с оборудване, 
персонал и средства на производителя или на трети лица.  

(5) Техническа служба, определена за дейности от 
категория „В”, преди да извършва или контролира извършването 
на изпитванията с оборудване, персонал и средства на 
производителя или на трети лица, трябва да провери дали 
оборудването, техническите средства за изпитване и измерване 
отговарят на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи 
изисквания относно компетентността на лабораториите за 
изпитване и калибриране” (EN ISO/IEC 17025). 

(6) Производителят или подизпълнителите, действащи от 
негово име, могат да бъдат определени за техническа служба от 
категория „А” по отношение на изпитванията за съответствие с 
техническите изисквания, посочени в нормативните актове по 
приложение XV на Директива 2007/46/ЕО, както и когато това е 
предвидено в нормативен акт по приложение I на Директива 
2002/24/ЕО. 

Чл. 138н. (1) Техническите служби извършват или 
контролират изпитванията или проверките за одобряването на 
типа, посочени в Директива 2007/46/ЕО и в Директива 
2002/24/ЕО, както и тези, посочени в нормативни актове по 
приложения IV и XI на Директива 2007/46/ЕО и по приложение I 
на Директива 2002/24/ЕО, освен когато в нормативен акт е 
предвидено изрично, че могат да бъдат проведени алтернативни 
процедури. 



 

 

 

(2) Техническите служби извършват изпитвания или 
проверки, за които са надлежно определени и нотифицирани. 

(3) Не се нотифицират технически служби, които са 
кандидатствали и са получили разрешение от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 
да извършват изпитвания и/или проверки във връзка с 
индивидуално одобряване, изменения в конструкцията на 
превозните средства и национално одобряване на типа за малка 
серия превозни средства.   

Чл. 138о. (1) Техническите служби са юридически лица 
или еднолични търговци, които: 

1. притежават необходимите капацитет, специализирани 
технически познания и доказан опит в специфичните области от 
приложното поле на Директива 2007/46/ЕО, Директива 
2002/24/ЕО, нормативните актове по приложения IV и XI на 
Директива 2007/46/ЕО и нормативните актове по приложение I на 
Директива 2002/24/ЕО; 

2. отговарят на изискванията на стандартите, 
приложими към извършваните от тях дейности, посочени в 
наредбите по чл. 138, ал. 4. 

(2) Съответствието с изискванията на ал. 1 се 
удостоверява с оценъчен доклад и сертификат за акредитация по 
стандартите, посочени в ал. 1, т. 2.  

(3) Оценъчният доклад по ал. 2: 

1. се изготвя от Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация” в резултат на проведена процедура за 
оценка на техническа служба при спазване на изискванията, 
определени в наредбите по чл. 138,  
ал. 4; 

2. се издава за дейностите, за които техническата 
служба кандидатства да извършва, и с обхват, в който да са 
включени методите за изпитване и/или проверки, определени в 
Директива 2007/46/ЕО, в Директива 2002/24/ЕО, в нормативните 
актове по приложения IV и XI на Директива 2007/46/ЕО и в 
нормативните актове по приложение I на Директива 2002/24/ЕО. 

(4) Сертификатът за акредитация по ал. 2 трябва да е 
издаден от национален орган по акредитация на държава – 
членка на Европейския съюз. 

(5) Изискването на ал. 1, т. 2 не се прилага за 
последния етап от процедура за многоетапно одобряване на типа 
съгласно чл. 138и, ал. 1.  

(6) Оценъчният доклад се преразглежда от 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация” най-късно след период от 3 години. 

Чл. 138п. (1) Кандидат за определяне като техническа 
служба подава заявление до изпълнителния директор на 



 

 

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” с приложени 
към него документите, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4. 

(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” провежда процедура по оценка на техническата 
компетентност на кандидата и на съответствието му с 
приложимите изисквания след получаване на заявлението и 
документите по служебен път от Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация”. Докладът от оценката се 
предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация”. 

(3) При положителна оценка в доклада по ал. 2 и за 
обхвата, предложен в него, изпълнителният директор на 
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” издава 
удостоверение за определяне на техническата служба със срок 
на валидност 3 години. Съдържанието на удостоверението се 
определя в наредбите по чл. 138, ал. 4. 

(4) В 14-дневен срок от издаване на удостоверението 
по ал. 3 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” уведомява (нотифицира) 
Европейската комисия за определянето на техническата служба. 
Нотификацията съдържа: 

1. наименованието на техническата служба и нейния 
адрес, включително електронен адрес; 

2. имената на лицата, отговарящи за съответствието на 
извършваните от техническата службата дейности с приложимите 
за тях изисквания; 

3. категорията на дейностите, за които е определена 
техническата служба; 

4. нормативните актове и/или частите от тях, по които 
определената техническа служба може да извършва дейности 
(контрол, изпитвания и проверки). 

(5) Техническа служба, която е определена и 
нотифицирана от друга държава – членка на Европейския съюз, 
може да бъде нотифицирана от изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” пред 
Европейската комисия. Нотификацията се извършва въз основа на 
предоставено в Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация” заявление и копие от оценъчния доклад на 
техническата служба, издаден от орган на друга държава – 
членка на Европейския съюз, определен за компетентен по чл. 
42 от Директива 2007/46/ЕО. 

(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация” предоставя при поискване 
оценъчния доклад на Европейската комисия.  

(7) Техническите служби от държави, които не са 
членки на Европейския съюз, с изключение на техническите 
служби по чл. 138м, ал. 3, могат да бъдат нотифицирани по 



 

 

 

реда на този закон, когато това е предвидено в двустранно 
споразумение между Общността и държавата, от която са. 

(8) Когато в Директива 2007/46/ЕО, в Директива 
2002/24/ЕО, в нормативните актове по приложения IV и XI на 
Директива 2007/46/ЕО и в нормативните актове по приложение I 
на Директива 2002/24/ЕО се предвижда извършването на 
определени дейности (контрол, изпитвания и проверки), които 
не са в обхвата на дейностите по чл. 138м, ал. 2, процедурите 
по определянето и нотифицирането на техническите служби се 
извършват по реда на този закон. 

(9) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 3 
се продължава за нови 3 години или обхватът на 
удостоверението се разширява след извършване на преоценка от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” при 
условия и по ред, определени в наредбите по чл. 138, ал. 4 и 
в процедурата за оценка на технически служби на Изпълнителна 
агенция „Българска служба за акредитация”. 

(10) Техническите служби подлежат на периодичен 
надзор от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” при условия и по ред, определени в наредбите по 
чл. 138, ал. 4 и в процедурата за оценка на технически служби 
на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”. 

(11) Когато при извършване на надзорна проверка или 
преоценка се установят несъответствия с определените 
изисквания към техническата служба, Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация” определя коригиращи 
действия за отстраняване на несъответствията и уведомява 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация”, който със заповед: 

1. ограничава обхвата на удостоверението, когато 
техническата служба е в невъзможност да извършва част от 
дейностите, за които е определена, и те не влияят на нейните 
възможности да извършва дейността си по останалата част от 
обхвата или когато за определена част от обхвата наруши 
изискванията, при които е предоставено удостоверението; 

2. временно за срок 6 месеца ограничава обхвата на 
удостоверението, когато техническата служба временно е в 
невъзможност да извършва част от дейностите, за които е 
определена, и те не влияят на нейните възможности да извършва 
дейността си по останалата част от обхвата; 

3. спира за 6 месеца действието на удостоверението, 
когато техническата служба временно е в невъзможност да 
извършва дейностите, за които е определена; 

4. отнема удостоверението за определяне, когато 
техническата служба: 

а) е в невъзможност да извършва дейностите, за които 
е определена; 



 

 

 

б) наруши изискванията, при които е предоставено 
удостоверението за целия обхват; 

в) извършва дейности по чл. 138м, ал. 2, които не са 
включени в обхвата на удостоверението. 

(12) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” уведомява Европейската комисия за 
обстоятелствата по ал. 11. 

(13) При отнемане на удостоверението за определяне 
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация” предприема всички необходими мерки, за да 
осигури непрекъснатост на вече предприетите от техническата 
служба дейности. 

(14) Заповедта по ал. 11 се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

(15) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” поддържа на страницата на 
агенцията в интернет актуален списък на издадените 
удостоверения за определяне на технически служби, в който се 
отбелязват обстоятелствата по ал. 11. 

(16) За дейностите по оценка, надзор и преоценка на 
технически служби Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” събира такси в размер, определен с тарифа, 
приета от Министерския съвет. 

Чл. 138р. (1) Производителят – притежател на 
сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, 
издава сертификат за съответствие на всяко превозно средство, 
независимо от това дали то е комплектувано, некомплектувано 
или напълно комплектувано, ако то е произведено в 
съответствие с одобрения тип превозно средство. 

(2) Производителят на компоненти или отделни 
технически възли, независимо от това дали те представляват 
част от система или не, обозначава всеки компонент или възел, 
произведени в съответствие с одобрения тип, с маркировка за 
ЕО одобряване на типа. 

(3) Изискванията към сертификатите и маркировките по 
ал. 1 и 2 са определени в актовете, посочени в Директива 
2007/46/ЕО, в Директива 2002/24/ЕО и в Правилата на ИКЕ-ООН. 

Чл. 138с. (1) Пускането на пазара на нови превозни 
средства, за които се изисква сертификат за одобряване на 
типа, се извършва въз основа на валиден сертификат за 
съответствие с одобрения тип. 

(2) Компоненти или отделни технически възли, 
подлежащи на одобряване на типа, се пускат на пазара или се 
пускат в употреба, когато отговарят на изискванията на 
приложимите наредби по чл. 138, ал. 4 или на Правилата на 
ИКЕ-ООН и съответствието им е удостоверено по реда на  
чл. 138р. 



 

 

 

(3) Системи, компоненти или отделни технически възли, 
подлежащи на одобряване на типа, се монтират на превозни 
средства, когато отговарят на изискванията на приложимите 
наредби по чл. 138, ал. 4 или на Правилата на ИКЕ-ООН и 
съответствието им е удостоверено по реда на чл. 138р. 

(4) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за компоненти 
или отделни технически възли, специално произведени или 
проектирани за нови превозни средства, които не са в обхвата 
на Директива 2007/46/ЕО или на Директива 2002/24/ЕО. 

(5) Допуска се продажбата или пускането в употреба на 
компоненти или отделни технически възли, освободени от 
изискванията на една или няколко от разпоредбите, отнасящи се 
за тях, във връзка с прилагането на нови технологии и 
концепции или предназначени за монтиране в превозни средства, 
одобрени по процедурите на чл. 138д, 138е, или 138ж, ако 
одобренията се отнасят за тези одобрения или възли. 

(6) Допуска се продажбата и пускането в употреба на 
компоненти или отделни технически възли, предназначени за 
монтиране на превозни средства, за които към датата на 
пускането им в употреба не е съществувало изискване за ЕО 
одобряване на типа, освен ако това е забранено по силата на 
нормативен акт, посочен в приложения IV и XI на Директива 
2007/46/ЕО или в приложение I на Директива 2002/24/ЕО. 

Чл. 138т. (1) Производителят предоставя на 
потребителите цялата необходима информация и съответните 
инструкции, описващи всички специални условия или 
ограничения, свързани с употребата на превозното средство, 
компонент или отделен технически възел, когато това е 
предвидено в приложимите нормативни актове. 

(2) Производителят няма право да предоставя 
техническа информация, свързана с одобряването на типа, която 
се различава от тази, одобрена от орган по одобряване на 
типа. 

(3) Със съгласието на органа по одобряването на типа 
информацията по ал. 1 се предоставя на официалните езици на 
Европейската общност на подходящ документ.  

Чл. 138у. (1) Производителят на превозно средство 
предоставя на производителите на компоненти или отделни 
технически възли всички данни и, когато е необходимо, 
чертежи, посочени в съответните актове по приложения IV и XI 
на Директива 2007/46/ЕО, приложение I на Директива 2002/24/ЕО 
и Правилата на ИКЕ-ООН, необходими за одобряване на типа на 
компоненти или отделни технически възли или необходими за 
получаване на разрешение за продажба на части или оборудване, 
които могат да създадат значителен риск за правилното 
функциониране на основни системи. 

(2) Производителят на превозното средство може да 
изисква от производителите на компоненти или отделни 
технически възли сключването на споразумение относно 



 

 

 

конфиденциалния характер на предоставената информация и 
правата на интелектуална собственост. 

(3) Производителят на компоненти или отделни 
технически възли в качеството си на притежател на сертификат 
за ЕО одобряване на типа, който съдържа ограничения по 
отношение на употребата или специални условия за монтаж или и 
двете, предоставя подробна информация за това на 
производителя на превозното средство. 

(4) Когато това е предвидено в приложимите нормативни 
актове, посочени приложения IV и XI на Директива 2007/46/ЕО, 
в приложение I на Директива 2002/24/ЕО и в Правилата на ИКЕ-
ООН, производителят на компоненти или отделни технически 
възли предоставя заедно с произведените компоненти или 
отделни технически възли инструкции за употребата или за 
специалните условия за монтиране, или и за двете. 

Чл. 138ф. (1) Части и оборудване, които могат да 
създадат значителен риск за правилното функциониране на 
основни системи, свързани с безопасността на превозните 
средства при движението им по пътищата или с техните 
екологични характеристики, се пускат на пазара, пускат се в 
употреба или се монтират на превозните средства, при условие 
че са одобрени от изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация” или от орган по 
одобряването на типа на друга държава – членка на Европейския 
съюз. 

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на: 

1. оригинални части и оборудване, които са в обхвата 
на издадено във връзка с определен тип превозно средство 
одобряване на типа на система; 

2. части и оборудване, които са получили одобряване 
на типа съгласно приложим нормативен акт, посочен в 
приложение IV на Директива 2007/46/ЕО, освен когато това 
одобряване на типа е свързано с характеристики, различни от 
посочените в ал. 1; 

3. части и оборудване за  превозни средства, 
предназначени за състезания, които не се допускат на 
пътищата, отворени за обществено ползване. 

(3) Частите или оборудването, които са предназначени 
едновременно за  превозни средства за състезания и за  
превозни средства за движение по пътищата, отворени за 
обществено ползване, се пускат в употреба за превозни 
средства за движение по пътищата след одобряването им по реда 
на този закон. 

(4) За издаване на сертификат за одобряване на части 
или оборудване производителят подава заявление до 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация”, към което прилага: 



 

 

 

1. протокол от изпитванията, издаден от техническа 
служба по  
чл. 138м, с който е удостоверено, че частите или оборудването 
съответстват на изискванията, и  

2. други документи, определени в съответната наредба 
по чл. 138, ал. 4. 

(5) Заявлението по ал. 4 съдържа данни за 
производителя на частите или оборудването, типа, 
индетификационните номера и номерата на частите или 
оборудването, за които се иска издаването на сертификат, 
както и наименованието на производителя на превозното 
средство, типа на превозното средство и годините на 
производството му или други данни, позволяващи 
идентифицирането на превозното средство, за което е 
предназначен монтажът на такива части или оборудване. 

(6) Преди и след издаването на сертификат за 
одобряване на части или оборудване се извършва проверка за 
съответствието им с техническите изисквания. С проверката се 
удостоверява, че са създадени и се спазват подходящи мерки и 
процедури, които гарантират извършването на ефикасен контрол 
за осигуряване на съответствието на производството на части 
или оборудване с изискванията. 

(7) След приключване на процедурата, определена от 
Европейската комисия, и ако частите или оборудването 
отговарят на техническите изискванията, изпълнителният 
директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 
издава сертификат за одобряване. 

(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава заповед, с която отказва 
издаването на сертификат за одобряване, когато частите или 
оборудването не отговарят на техническите изискванията или 
когато производителят не е създал и не спазва подходящи мерки 
и процедури, които гарантират извършването на ефикасен 
контрол за осигуряване на съответствието на производството на 
части или оборудване с изискванията. 

(9) Производителят е отговорен за съответствието на 
производството на части или оборудване с изискванията. 

(10) Когато при извършване на проверка по ал. 6 бъде 
установено, че условията, при които е издаден сертификатът за 
одобряване, не се спазват, изпълнителният директор на 
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” издава 
предписания за отстраняване на несъответствията.  

(11) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” издава заповед, с която отнема 
сертификата за одобряване на части или оборудване, когато 
производителят не изпълни предписанията по ал. 10 в 
определения за това срок. 



 

 

 

(12) Заповедите по ал. 8 и 11 се мотивират и подлежат 
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(13) Когато изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация” е страна по спор с друг 
орган по одобряването на типа относно издаването на 
сертификати за одобряване на части или оборудване, той 
уведомява Европейската комисия за това.” 

§ 9. В чл. 140, ал. 2, изречение първо думата “Редът” 

се заменя с “Условията и редът” и в изречение второ думите 
“фабрично новите пътни превозни средства” се заменят с 
“новите моторни превозни средства”. 

§ 10. В чл. 143 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 5 се изменя така: 

“(5) Не се регистрират: 

1. нови моторни превозни средства и ремаркета с 
невалиден сертификат за съответствие по чл. 138, ал. 1; 

2. моторни превозни средства и ремаркета, които са 
били регистрирани в държава – членка на Европейския съюз или 
на Европейското икономическо пространство, ако не е 
представено валидно оригинално свидетелство за регистрация; 

3. моторни превозни средства и ремаркета, различни от 
тези по т. 1 и 2, ако не са представени доказателства за: 

а) валидно към датата на производството им одобряване 
на типа, извършено от компетентен орган на държава – членка 
на Европейския съюз или на Европейското икономическо 
пространство, или 

б) документ за индивидуално одобряване на моторното 
превозно средство или ремаркето; 

4.  превозни средства, които не са внесени по 
законоустановения ред; 

5.  превозни средства, обявени за издирване, до 
изясняване на въпроса за собствеността; 

6. превозни средства с изменения в конструкцията, 
които не отговарят на изискванията на наредбата по чл. 138ж, 
ал. 1.” 

2. Създават се нова ал. 9: 

“(9) Некомплектувано превозно средство не може да 
бъде постоянно регистрирано, докато не бъде напълно 
комплектувано.” 

3. Създават се ал. 10 и 11: 

„(10) Органите на МВР по регистрация поддържат 
актуална база данни във връзка с регистрацията на  превозни 
средства, която задължително съдържа най-малко информация за 



 

 

 

идентификационен номер (VIN), категория, марка и за 
категориите превозни средства, за които се изисква сертификат 
за одобряване на типа – тип, вариант, версия и номер на 
одобряване на типа. 

(11) При регистриране на превозни средства, излезли 
от серийно производство в рамките на разрешения брой или с 
индивидуално одобряване, базата данни по ал. 10 съдържа 
изричен запис за това.” 

4. Досегашната ал. 9 става ал. 12. 

§ 11. Създава се чл. 143а: 

“Чл. 143а. (1) Министърът на вътрешните работи или 
оправомощено от него длъжностно лице може да разреши 
регистрирането или пускането в движение на превозни средства, 
чийто сертификат за ЕО одобряване на типа е престанал да бъде 
валиден на основание чл. 138г, ал. 1, т. 1, при следните 
условия: 

1. приложени са ограниченията, предвидени в 
приложение ХІІ, раздел Б на Директива 2007/46/ЕО или в 
приложение VІІІ, раздел Б на Директива 2002/24/ЕО;  

2. превозните средства са на територията на 
Европейската общност и сертификатът за одобряването на типа 
им е бил валиден, когато са били произведени; 

3. превозните средства не са били регистрирани или 
пуснати в употреба, преди сертификатът за одобряването на 
типа да престане да бъде валиден. 

(2) Процедурата по регистрация или пускане в движение 
на превозни средства по ал. 1 се извършва за срок, не по-
дълъг от: 

1. дванадесет месеца от датата, на която сертификатът 
за ЕО одобряване на типа е престанал да бъде валиден – за 
превозни средства, които са комплектувани; 

2. осемнадесет месеца от датата, на която 
сертификатът за ЕО одобряване на типа е престанал да бъде 
валиден – за превозни средства, които са напълно 
комплектувани. 

(3) Регистрацията или пускането в употреба на 
превозни средства по ал. 1 се извършва след подаване на 
заявление от производителя до министъра на вътрешните работи, 
към което производителят прилага документите, определени в 
наредбата по чл. 140, ал. 2. Производителят посочва в 
заявлението си всички икономически или технически причини, 
поради които е станало невъзможно одобряването на типа на 
превозните средства да бъде приведено в съответствие с новите 
изисквания за регистрация, продажба или пускане в употреба. 

(4) В срок три месеца от получаване на заявлението от 
производителя министърът на вътрешните работи разрешава или 
мотивирано отказва да разреши извършването на регистрация или 



 

 

 

пускане в движение на превозните средства по ал. 1 и определя 
максималния брой на превозните средства, чиято регистрация 
или пускане в движение могат да бъдат извършени при условията 
на ал. 1 – 3. 

(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 се прилагат и когато 
сертификатът за национално одобряване на типа на превозните 
средства е престанал да бъде валиден при влизане в сила на 
съответното изискване за ЕО одобряване на типа.” 

§ 12. Член 146 се отменя.  

§ 13. В чл. 149 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 т. 4 се отменя. 

2. Алинея 4 се отменя. 

§ 14. В чл. 151 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 2 думите “Свидетелство за управление на 
моторни превозни средства се издава” се заменят с 
“Първоначалното издаване на свидетелство за управление на 
моторни превозни средства се извършва”, а след думата “лице” 
се поставя запетая и се добавя “установило обичайното си 
пребиваване в Република България”. 

2. Създават се нови ал. 3 и 4: 

“(3) Подмяна или издаване на дубликат на свидетелство 
за управление на моторно превозно средство, издадено от 
държава – членка на Европейския съюз или на Европейското 
икономическо пространство, когато свидетелството е било 
откраднато, изгубено, унищожено или повредено, се извършва на 
лице, установило обичайното си пребиваване в Република 
България, въз основа на валидно удостоверение от 
компетентните власти за наличието на права за управление на 
моторно превозно средство, документи за физическа и 
психологическа годност, когато е приложимо, а в случаите на 
изгубено, унищожено или повредено предишно валидно 
свидетелство – и на документ, с който се обявява 
невалидността на свидетелството, или декларация, че лицето не 
е притежател на друго валидно свидетелство. Удостоверението 
на компетентните власти за наличието на права за управление 
на моторно превозно средство може да се набави по служебен 
път чрез органите на Министерството на вътрешните работи. За 
граждани, за които информация за наличието на права за 
управление на моторно превозно средство се съдържа в 
информационните фондове на Министерството на вътрешните 
работи, удостоверение на се изисква. В случаите на издаване 
на дубликат на повредено свидетелство се представя и старото 
свидетелство. 

(4) Подмяна на стар с нов образец на българско 
свидетелство за управление на моторно превозно средство и 
подмяна и издаване на дубликат на свидетелство за управление 



 

 

 

на моторно превозно средство, издадено в трета страна, се 
извършва на лице, установило обичайното си пребиваване в 
Република България, при условия и по ред, определени с 
наредбата по  
чл. 159, ал. 1.” 

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6. 

§ 15. Създават се чл. 151б – 151к: 

“Чл. 151б. (1) Изпитите на кандидатите за придобиване 
на правоспособност за управление на моторно превозно 
средство, както и на лицата, на които временно е отнето 
свидетелството за управление по реда на чл. 171, т. 1, буква 
„в”, се извършват от лице, регистрирано като търговец, 
определено след провеждане на конкурс, при условията и по 
реда на този закон и на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4. 

(2) Въз основа на конкурса по ал. 1 се сключва писмен 
договор със срок до 10 години между министъра на транспорта и 
лицето, спечелило конкурса. С договора лицето, спечелило 
конкурса, се задължава да организира и провежда изпитите по 
ал. 1 качествено и при спазване на условията и реда, 
предвидени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4, срещу 
определена цена, платима от кандидатите за явяване на изпит. 
Цената може да бъде променяна само със съгласието на 
министъра на транспорта въз основа на приета финансова 
обосновка за необходимостта от промяната. 

(3) Лицето, спечелило конкурса, няма право да 
провежда обучение на кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на моторно превозно средство. 

(4) За предоставеното право за провеждане на изпити 
за придобиване на правоспособност за управление на моторно 
превозно средство се предвижда задължение на лицето, 
спечелило конкурса, да извършва плащане към държавния бюджет. 
Задължението за плащане се определя със заповедта за 
откриване на конкурса на базата на срока на договора и 
прогнозираните разходи и приходи от извършването на 
дейността. 

(5) В конкурса по ал. 1 не може да участва лице: 

1. което е обявено в несъстоятелност; 

2. което е в процедура по ликвидация; 

3. на което управител или член на управителния орган, 
а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – 
неговият представител в съответния управителен орган, е 
осъден с влязла в сила присъда за престъпления против 
собствеността, против стопанството, против финансовата, 
данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или 
измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), 
както и за престъпления, свързани с участие в престъпна 
група. 



 

 

 

(6) От участие в конкурса може да бъде отстранено 
лице, което: 

1. е в производство по несъстоятелност; 

2. има задължения за публични вземания на държавата 
или на община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване 
или отсрочване на задълженията; 

3. има просрочени парични задължения към работниците 
и служителите, на които е работодател; 

4. е виновно за професионални нарушения, за които 
комисията по провеждането на конкурса разполага с писмени 
доказателства, издадени от компетентен орган; 

5. не е представило цялата информация, изискваща се 
от участниците в конкурса, или предоставената от него 
информация е невярна или непълна. 

(7) Обстоятелствата по ал. 5, наличието на които е 
основание за отстраняване на участник, се определят със 
заповедта за откриване на конкурса. 

(8) Обстоятелствата по ал. 1, 4 и 5 се удостоверяват 
с документи и декларации по ред, определен с наредбата по чл. 
152, ал. 1, т. 4. 

Чл. 151в. (1) Конкурсната комисия извършва подбор на 
допуснатите до участие в конкурса лица по следните критерии: 

1. пригодност за изпълнение на професионална дейност; 

2. икономическо и финансово състояние; 

3. технически възможности и професионална 
квалификация. 

(2) Критерият пригодност за изпълнение на 
професионална дейност се доказва чрез опит в изпълнението на 
дейности, идентични или сходни с дейността – предмет на 
конкурса, в държава – членка на Европейския съюз, както и 
чрез притежаването на лицензи или разрешителни за извършване 
на дейността съгласно законодателството на държава – членка 
на Европейския съюз, в която кандидатът е установен. 

(3) Критерият икономическо и финансово състояние се 
доказва чрез: 

1. регистриран основен капитал на кандидата; 

2. балансова и/или пазарна стойност на активите на 
кандидата, която се удостоверява с годишния финансов отчет 
или със съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани 
оценители; 

3. годишни финансови отчети на кандидата за 
последните 3 години. 



 

 

 

(4) Критерият технически възможности и професионална 
квалификация се доказва чрез: 

1. организационен проект, който съдържа: 

а) вътрешни правила за организиране на дейността и 
изпълнение на предмета на договора, включващ функциите и 
отговорностите на лицата, които ще бъдат  ангажирани от 
кандидата при извършване на дейността, както и правата на 
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление 
на моторно превозно средство; 

б) описание на необходимата материалната база и 
техническото оборудване, осигуряващи качественото изпълнение 
на договора;  

в) данни за необходимата професионална квалификация 
на лицата, които ще провеждат изпитите, и на лицата, които ще 
отговарят за качественото изпълнение на договора, и 

2. сертификати за управление на качеството. 

(5) Кандидатите, които отговарят на критериите за 
подбор, се определят с решение на конкурсната комисия, което 
се утвърждава от министъра на транспорта, и могат да 
продължат участието си в конкурса, а останалите се 
отстраняват. 

(6) При влизането в сила на договора лицето, 
спечелило конкурса, е длъжно да разполага най-малко с един 
изпитен център във всеки от областните градове в страната, 
както и с техническо оборудване, осигуряващо качественото 
изпълнение на договора, и с квалифициран персонал.  

(7) Изискванията към материалната база, техническото 
оборудване и към професионалната квалификация на лицата, 
които ще провеждат изпитите, както и документите, с които се 
удостоверява съответствието с тези изисквания, се определят с 
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4. 

(8) В изпитните центрове не може да се провежда 
обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство. 

Чл. 151г. Комплексната оценка на предложенията в 
конкурса се извършва въз основа на икономически най-изгодното 
предложение. Икономически най-изгодното предложение се 
оценява въз основа на критерии, формиращи комплексната оценка 
на предложенията и определени в заповедта на министъра на 
транспорта за откриване на конкурса. 

Чл. 151д. (1) Критериите, които формират комплексната 
оценка на предложенията, са: 

1. свързани с предмета на конкурса, като: 

а) технически предимства, в т. ч. техническо 
оборудване и материално-техническа база; 



 

 

 

б) срок за организиране и провеждане на изпитите след 
постъпване на заявлението за явяване на изпит; 

2. срок на договора; 

3. размер на цената, платима от кандидатите за водачи 
на моторни превозни средства за явяване на изпит; 

4. размер на плащането, което лицето, спечелило 
конкурса, ще прави към държавния бюджет. 

(2) Участниците в конкурса дават подробно описание в 
предложенията си на начина на формиране на цената за явяване 
на изпит, платима от кандидатите за водачи на моторни 
превозни средства, като посочат компонентите, въз основа на 
които е формирана. 

(3) В заповедта за откриване на конкурса и в 
методиката за оценяване на предложенията се посочват 
критериите и относителната тежест на всеки от тях. Начинът за 
оценяване на отделните критерии се определя с методиката за 
оценяване, която е част от документацията за участие в 
конкурсната процедура.  

(4) Предложение, което не отговаря на критериите и на 
изискванията за тяхното удовлетворяване, не се оценява. 

Чл. 151е. (1) Конкурсът се открива със заповед на 
министъра на транспорта и се провежда от комисия, назначена 
от него. Заповедта за откриване на конкурса съдържа: 

1. предмета на конкурса; 

2. максималния срок на договора; 

3. изискванията за извършване на дейността по 
организиране и провеждане на изпити за придобиване на 
правоспособност за управление на моторно превозно средство; 

4. срока на валидност на предложенията; 

5. мястото на получаване, цената и начина на плащане 
на документацията за участие в конкурса; 

6. срока за получаване на документацията за участие в 
конкурса; 

7. мястото и срока за получаване на предложенията за 
участие в конкурса; 

8. мястото и датата на отваряне на предложенията; 

9. обстоятелствата по чл. 151б, ал. 1 и 4 и 
документите за удостоверяването им; 

10. обстоятелствата по чл. 151б, ал. 5, при наличието 
на които конкурсната комисия отстранява участник в конкурса, 
и начина за тяхното удостоверяване; 

11. критериите за подбор и документите за доказване 
на съответствието с тях; 



 

 

 

12. критериите, които формират комплексната оценка на 
предложенията, и тежестта на всеки от тях; 

13. основните права и задължения по договора; 

14. вида и размера на гаранциите за изпълнение на 
задълженията по договора; 

15. условията за извършване на плащане от лицето, 
спечелило конкурса, включително: 

а) размера на минималното годишно плащане за срока на 
договора; 

б) реда за извършване на плащането; 

16. реда и срока за обжалване на заповедта за 
конкурса. 

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в „Държавен 
вестник”. В тридневен срок от обнародването на заповедта 
министърът на транспорта публикува съобщение за конкурса в 
средствата за масово осведомяване и/или в интернет. 

Чл. 151ж. Съдържанието на документацията за участие и 
условията и редът за подаване на предложенията за участие в 
конкурса се определят в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4. 

Чл. 151з. (1) Лицето, определено да организира и 
провежда изпитите за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство, дължи годишна 
административна такса, чийто размер съответства на 
административните разходи, необходими за извършването на 
контрола по чл. 151и. 

(2) Размерът на таксата по ал. 1, сроковете и начинът 
на плащането й се определят с тарифа за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на транспорта, приета 
от Министерския съвет. 

Чл. 151и. (1) Министърът на транспорта осъществява 
контрола по изпълнението на договора чрез Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация”. Контролът се изразява 
във: 

1. фактически проверки – на място, за спазване на 
условията и реда за организиране и провеждане на изпитите, 
предвидени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4; 

2. проверки на цялата документация, свързана с 
организирането и провеждането на изпитите; 

3. анализ на резултатите от проведените изпити. 

(2) При констатиране на несъответствие с изискванията 
към материалната база, техническото оборудване или 
професионалната квалификация на лицата, които провеждат 
изпитите, както и при нарушаване на условията и реда за 
организиране и провеждане на изпитите изпълнителният директор 
на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” прави 



 

 

 

задължителни предписания и дава срок за отстраняването им, 
който не може да бъде по-дълъг от една седмица. 

Чл. 151к. Договорът за възлагане на организирането и 
провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство може да бъде 
прекратен: 

1. от министъра на транспорта – когато лицето, на 
което е възложено организирането и провеждането на изпитите, 
не изпълни задължителните предписания по чл. 151и, ал. 2; 

2. от лицето, на което е възложено организирането и 
провеждането на изпитите – с писмено предизвестие, отправено 
една година по-рано; 

3. на други основания, предвидени в договора.” 

§ 16. Създават се чл. 153б – 153д: 

“Чл. 153б. (1) Психологическите изследвания по чл. 
152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се организират и провеждат от 
търговци, които притежават удостоверение за регистрация. 

(2) Крайното за годината, трето, психологическо 
изследване, както и методическото ръководство и контролът на 
извършваните психологически изследвания се осъществяват от 
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. 

(3) Удостоверение за регистрация за извършване на 
психологически изследвания се издава на лицата по ал. 1 при 
следните условия: 

1. кабинетите и специализираното оборудване отговарят 
на изискванията и осигуряват извършването на изследването 
съгласно наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2; 

2. психолозите, които извършват изследванията, 
притежават необходимите образование и квалификация съгласно 
изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са 
включени в регистъра на психолозите по  
чл. 153в, ал. 1; 

3. изследването е организирано съгласно изискванията 
на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.  

Чл. 153в. (1) Регистрацията по чл. 153б, ал. 1 се 
извършва от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, 
където се води регистър. 

(2) За вписване в регистъра лицата по чл. 153б, ал. 1 
подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация”, комплектувано с 
документите, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2. 

(3) При непълноти на представените документи по ал. 2 
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация” или оправомощени от него длъжностни лица в 10-
дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомяват 
лицето и определят срок за отстраняването им. 



 

 

 

(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или 
от отстраняване на непълнотите по ал. 3 изпълнителният 
директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 
или оправомощени от него длъжностни лица извършват 
регистрацията и издават удостоверение за регистрация на 
лицата, които отговарят на изискванията на наредбата по  
чл. 152, ал. 1, т. 2 и са приложили документите по ал. 2. 

(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” мотивирано отказва извършването 
на регистрация на лице, което не отговаря на някое от 
изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 или не е 
приложило към заявлението документите по ал. 2. 

(6) Отказът да се извърши регистрация подлежи на 
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(7) Правото да се организират психологически 
изследвания се прекратява: 

1. по решение на органа, извършил регистрацията: 

а) когато регистрацията е извършена въз основа на 
неистински документ или на документ с невярно съдържание; 

б) при повторно извършени нарушения на условията и 
реда за извършване на изследванията; 

2. по молба на притежателя на удостоверението за 
регистрация; 

3. с прекратяването на дейността на регистрираното 
лице. 

Чл. 153г. (1) В регистъра по чл. 153в, ал. 1 се 
вписват: 

1. пореден номер и дата на вписване в регистъра; 

2. наименование, седалище и адрес на управление на 
регистрираното лице – за юридическите лица и едноличните 
търговци; 

3. номер на издаденото удостоверение за регистрация; 

4. данни за психолозите, които ще извършват 
изследванията: 

а) имената на психолога и единният му граждански 
номер;  

б) образованието и квалификацията на психолога; 

в) данни за влезли в сила наказателни постановления 
за извършени нарушения на условията и реда за извършване на 
психологическите изследвания; 

г) дата на заличаване на регистрацията и основанието 
за това.  



 

 

 

(2) Лицата, заличени от регистъра, могат да 
кандидатстват отново за вписване в регистъра не по-рано от 
една година от датата на заличаването им от регистъра  

(3) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в 
удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от 
промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.  

(4) Заличаването от регистъра се извършва със заповед 
на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация”, която подлежи на обжалване по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(5) Редът за регистрация и заличаване от регистъра се 
определя с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.  

Чл. 153д. Лицата, регистрирани за извършване на 
психологически изследвания, са длъжни: 

1. да извършват психологическите изследвания при 
спазване условията и реда, определени в наредбата по чл. 152, 
ал. 1, т. 2; 

2. да поддържат материалната база и специализираното 
оборудване в съответствие с изискванията, определени в 
наредбата по  
чл. 152, ал. 1, т. 2; 

3. да осигуряват на контролните органи по чл. 166 
достъп до провежданите психологически изследвания и 
възможност за проверка на материалната база и 
специализираното оборудване, както и да им предоставят за 
проверка цялата документация, свързана с извършването на 
психологическите изследвания. 

Чл. 153е. (1) Лице, регистрирано за извършване на 
психологически изследвания, дължи годишна административна 
такса, чийто размер съответства на административните разходи, 
необходими за извършването на контрола, изразяващ се във 
фактически проверки – на място, проверки на цялата 
документация, свързана с извършването на психологическите 
изследвания, и контрол върху резултатите от проведените 
психологически изследвания. 

(2) Размерът на таксата по ал. 1, сроковете и начинът 
на плащането й се определя с тарифа за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на транспорта, приета 
от Министерския съвет.” 

§ 17. Създава се чл. 158а: 

“Чл. 158а. (1) При издаване на свидетелство за 
управление на моторно превозно средство младият водач 
придобива 2/3 от контролните точки. 

(2) На младия водач на моторно превозно средство се 
забранява: 



 

 

 

1. да управлява моторно превозно средство с двигател с 
вътрешно горене с работен обем над 1600 куб. см; 

2. да превозва пътници на възраст до 18 години, освен 
в присъствието на правоспособен водач на моторно превозно  
средство, който не е млад водач.” 

§ 18. В чл. 165, ал. 2 т. 7 се изменя така: 

„7. обозначават места за контрол по спазването на 
правилата за движение от всички участници в движението, като 
поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение; в случаите, 
когато се използва техника за видеонаблюдение, контролът се 
осъществява само в нейния обхват.”  

§ 19. В чл. 166 се правят следните допълнения:  

1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5: 

“4. състоянието на материалната база и спазването на 
условията и реда за извършване на психологическите 
изследвания от лицата по чл. 153б; 

5. съответствието с изискванията към техническите 
служби по  
чл. 138м.” 

2. В ал. 2 се създават т. 9 и 10: 

“9. дават задължителни предписания във връзка със 
състоянието на материалната база и спазването на условията и 
реда за извършване на психологически изследвания от лицата по 
чл. 153б; 

10. дават задължителни предписания за отстраняване на 
несъответствия с изискванията към техническите служби по чл. 
138м.”  

§ 20. В чл. 166а се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

“(1) Комисията за защита на потребителите към 
министъра на икономиката и енергетиката, нейните регионални 
звена и звената за защита на потребителите към общинската 
администрация контролират спазването на изискванията за: 

1. валиден сертификат за съответствие с одобрен тип 
по чл. 138с, ал. 1 на пуснатите на пазара нови моторни 
превозни средства и ремаркета; 

2. обозначения на пуснатите на пазара нови компоненти 
или отделни технически възли за моторни превозни средства и 
ремаркета; 

3.  предоставяне на информация по чл. 138т; 



 

 

 

4. осигуряване изпълнението на мерките, свързани с 
провеждането на кампании по изтегляне от пазара по чл. 173б и 
173в; 

5. контролиране спазването на изискванията на чл. 
138ф за пускането на пазара и търговията с одобрени части и 
оборудване, които могат да създадат значителен риск за 
правилното функциониране на основни системи, свързани с 
безопасността на превозните средства при движението им по 
пътищата или с техните екологични характеристики.” 

2. В ал. 2: 

а) в т. 1 думите „се пускат” се заменят със „са 
пуснати”, а думата „системи” се заличава; 

 

б) в т. 2 накрая се добавя „по чл. 138с, ал. 1”; 

в) в т. 3 накрая се добавя „и ремаркета”; 

г) в т. 4 думата „системи” се заличава. 

3. В ал. 3: 

а) в т. 3 и 4 думата “системи” се заличава; 

б) в т. 5 думата “системи” се заличава, а след думите 
“превозни средства” се добавя “и ремаркета”. 

§ 21. В чл. 170а, ал. 1 се създават т. 4 и 5: 

“4. да премахват или обезопасяват всяко препятствие в 
непосредствена близост до пътното платно; 

5. да сигнализират всеки участък от пътната мрежа 
извън населените места с информационни табели, които съдържат 
данни за отговорника по поддържане на участъка, адреса, 
телефонния номер и други необходими данни за участниците в 
движението и контролните органи.” 

§ 22. В чл. 171 се правят следните допълнения: 

1. В т. 1 се създават букви “ж” и “з”: 

“ж) който поради неспазване на правилата за движение 
напусне пътя и причини пътнотранспортно произшествие извън 
него - до успешно полагане на проверочен изпит; 

з) който не е заплатил наложена глоба за извършено 
нарушение по този закон в 3-месечен срок от влизането в сила 
на наказателното постановление – до заплащане на дължимата 
глоба.” 

2. В т. 2 се създава буква “з”: 

“з) което е било предоставено за управление от 
неправоспособен водач - за срок от 1 до 3 месеца.” 

3. Създава се т. 7: 



 

 

 

“7. временно спиране на дейността на лицата по чл. 
153б – до отстраняване на констатираните нарушения.” 

§ 23. Създава се чл. 172а: 

“Чл. 172а. По искане на орган на съдебната власт или 
на съдебен изпълнител моторното превозно средство се спира от 
движение чрез въвеждане на ограничението в националния 
регистър на пътните превозни средства.” 

§ 24. Създават се чл. 173б и 173в:  

“Чл. 173б. (1) Когато поради недостатъци в съответния 
нормативен акт или поради неправилното прилагане на 
съответните изисквания нови превозни средства, системи, 
компоненти или отделни технически възли, отговарящи на 
съответните изисквания или надлежно маркирани, представляват 
значителен риск за безопасността на движението по пътищата, 
вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве: 

1. министърът на вътрешните работи или оправомощено 
от него длъжностно лице отказва регистрацията на такива 
превозни средства; 

2. председателят на Комисията за защита на 
потребителите разпорежда изтеглянето от пазара на територията 
на Република България на такива компоненти или отделни 
технически възли. 

(2) Министърът на вътрешните работи, съответно 
председателят на Комисията за защита на потребителите, 
незабавно уведомява производителя, другите държави – членки 
на Европейския съюз, и Европейската комисия за причините за 
прилагане на временните мерки по ал. 1. 

(3) Временните мерки по ал. 1 се прилагат до 
произнасяне на Европейската комисия с решение по чл. 29 от 
Директива 2007/46/ЕО относно отстраняването на недостатъците 
в съответния нормативен акт или на неправилното му прилагане, 
но за не повече от 6 месеца. 

Чл. 173в. (1) Когато една или повече системи, отделни 
технически възли или компоненти, независимо от това дали са 
били надлежно одобрени или не, представляват сериозен риск за 
безопасността на движението, общественото здраве или 
опазването на околната среда, се провежда кампания за 
изтеглянето им от пазара. 

(2) Кампанията за изтегляне от пазара се извършва от 
Комисията за защита на потребителите в съответствие с 
изискванията на приложимите нормативни актове или на Закона 
за защита на потребителите. 

(3) Производителят, за когото възникне задължение за 
провеждане на кампания по изтегляне от пазара на продадени, 
регистрирани или пуснати в движение превозни средства, 
уведомява за това изпълнителния директор на Изпълнителна 



 

 

 

агенция “Автомобилна администрация”, ако той е издал 
сертификата за одобряване на типа. 

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” уведомява министъра на вътрешните 
работи и председателя на Комисията за защита на 
потребителите, когато: 

1. са налице обстоятелствата по ал. 3; 

2. получи информация от орган за одобряване на типа 
на друга държава – членка на Европейския съюз, че на нейната 
територия се провежда кампания по изтегляне от пазара на 
превозни средства, които представляват сериозен риск за 
безопасността на движението по пътищата, общественото здраве 
или опазването на околната среда. 

(5) Министърът на вътрешните работи предоставя на 
председателя на Комисията за защита на потребителите 
необходимата информация във връзка с провеждането на кампания 
по изтегляне от пазара на превозни средства, които 
представляват сериозен риск за безопасността на движението по 
пътищата, общественото здраве или опазването на околната 
среда. 

(6) При възникване на задължение за провеждане на 
кампания за изтегляне от пазара, производителят предлага на 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация” комплекс от подходящи мерки с цел премахване 
на риска по ал. 1.  

(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация” незабавно уведомява органите за 
одобряване на типа на другите държави – членки на Европейския 
съюз, както и председателя на Комисията за защита на 
потребителите за предложените от производителя мерки. 

(8) В случай че изпълнителният директор на 
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” не е 
удовлетворен от мерките, предприети от производителя, или 
получи информация от компетентен орган на друга държава – 
членка на Европейския съюз, че мерките са недостатъчни, 
изисква от производителя да предприеме коригиращи мерки. 

(9) Когато производителят не приложи ефективни 
коригиращи мерки, изпълнителният директор на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация” издава сертификат за 
отнемане одобряването на типа. В срок 20 работни дни 
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация” уведомява Европейската комисия и другите 
държави – членки на Европейския съюз, за отнетото одобряване 
на типа.  

(10) Разпоредбите на ал. 1 – 9 се прилагат и за 
части, за които няма изисквания в  приложимите нормативни 
актове.” 

 



 

 

 

§ 25. В чл. 174 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думите “над 0,5 на хиляда до 1,2 на 
хиляда включително” се поставя запетая и се добавя “а ако е 
млад водач –  
с концентрация на алкохол в кръвта над 0,2 на хиляда до 1,2 на 
хиляда включително”. 

2. В ал. 2 след думите “наказанието е” се добавя 
“безвъзмезден труд в полза на обществото от 80 до 160 часа” и 
се поставя запетая. 

§ 26. В чл. 175 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1:  

а) числата “50” и “200” се заменят съответно със “100” 
и “300”; 

б) създават се т. 7 и 8: 

“7. наруши правилата за преминаване през железопътен 
прелез, престоява върху релсовия път и възпрепятства 
движението на релсово превозно средство; 

8. движи се на заден ход или завива в обратна посока 
на автомагистрала.” 

2. Алинея 2 се изменя така:  

“(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и собственик, 
длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя 
управлението на моторно превозно средство на лице, което не 
притежава съответното свидетелство за управление или е 
употребило алкохол или друго упойващо вещество.” 

3. Създава се ал. 3: 

“(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е 
лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за 
срок от 3 месеца до една година и глоба от 300 до 600 лв.” 

§ 27. В чл. 176, ал. 2 числата “300” и “400” се 

заменят съответно с “500” и “1000”. 

§ 28. Член 177 се изменя така: 

“Чл. 177. (1) Наказва се с глоба от 200 до 600 лв. и 
безвъзмезден труд в полза на обществото до 80 часа водач, 
който: 

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

2. управлява моторно превозно средство, без да 
притежава съответното свидетелство за управление или то е 
отнето по реда на чл. 171,  
т. 1 или 4, или е загубил правоспособността си по смисъла на 
чл. 157, ал. 4. 



 

 

 

(2) Наказва се с глоба от 200 до 600 лв.: 

1. който управлява моторно превозно средство, спряно 
от движение, без разрешение на службата за контрол по този 
закон; 

2. който без съответното разрешение провежда курсове 
за подготовка или допълнително обучение на водачи; 

3. който постави върху пътните знаци, пътните 
светофари и другите средства за сигнализиране предмети или 
устройства, които нямат отношение към средствата за 
сигнализиране и към целта, за която се използват; 

4. който постави плакати, агитационни материали, 
светещи тела, както и други средства за привличане на 
вниманието, които наподобяват пътни знаци или други средства 
за регулиране на движението, намаляват видимостта или 
ефективността на пътните знаци и другите средства за 
регулиране на движението или заслепяват участниците в 
движението; 

5. който с превозно средство прегради път с цел да 
попречи на нормалното движение по него или на манифестация, 
процесия, състезание и други подобни; 

6. който постави пътни знаци или други средства за 
сигнализиране в нарушение на реда, определен с наредбата по 
чл. 3, ал. 3; 

7. длъжностно лице, което е предупредено и не 
предприеме незабавно мерки за обезопасяване и отстраняване на 
препятствие от пътя, застрашаващо движението; 

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

9. който управлява пътно превозно средство с размери, 
маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, 
установени от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, без да спазва установения за това ред; 

10. който премахне, премести и повреди или унищожи 
поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за 
живота или имуществото на трети лица. 

(3) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 и 2 е извършено 
повторно, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието 
е безвъзмезден труд в полза на обществото от 80 до 160 часа и 
глоба от 1000 до 2000 лв. 

(4) Когато нарушението по ал. 2, т. 9 и 10 е извършено 
повторно, наказанието е глоба от 500 до 1500 лв.” 



 

 

 

§ 29. В чл. 178 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 11: 

“11. който наруши условията или реда за извършване на 
психологически изследвания.” 

2. В ал. 2 думите “ал. 1, т. 5 и 6 и 10” се заменят с 
“ал. 1, т. 5, 6, 10 и 11” и накрая се добавя “или 
удостоверението за регистрация”. 

§ 30. Създава се чл. 178а: 

“Чл. 178а. (1) Който пуска на пазара превозно 
средство в нарушение на чл. 138с, ал. 1 или на директно 
приложим акт на Европейския съюз в областта на одобряването 
на типа на превозни средства, се наказва с глоба 2500 лв. 

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който 
извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция 
5000 лв. 

(3) Който пуска на пазара компоненти или отделни 
технически възли в нарушение на чл. 138с, ал. 2 или на 
директно приложим акт на Европейския съюз в областта на 
одобряването на типа на превозни средства, се наказва с глоба 
2000 лв. 

(4) На юридическо лице или едноличен търговец, който 
извърши нарушението по ал. 3, се налага имуществена санкция 
4000 лв.” 

§ 31. В чл. 179, ал. 2 числата “100” и “200” се 

заменят съответно с “200” и “500”. 

§ 32. В чл. 180, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В основния текст думите “глоба от 20” се заменят с 
“глоба от 50”. 

2. Точка 3 се изменя така: 

“3. превозва пътници над определения брой места.” 

§ 33. В чл. 181 т. 7 се отменя. 

§ 34. 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 думите “30 лв.” се заменят с “50 лв.”; 

в) в т. 5 думите “над 41 км/ч” се заменят с “над 40 
км/ч”; 

г) в т. 6 думите “над 51 км/ч” се заменят с “над 50 
км/ч” и накрая се добавя “и за всеки следващи 5 км/ч 
превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.”. 



 

 

 

2. В ал. 2: 

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

б) в т. 6 думите “над 51 км/ч” се заменят с “над 50 
км/ч” и накрая се добавя “и за всеки следващи 5 км/ч 
превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.”. 

3. В ал. 3: 

а) в т. 1 думите “10 лв.” се заменят с “50 лв.”; 

б) в т. 2 думите “30 лв.” се заменят с “80 лв.”; 

в) в т. 6 думите “над 51 км/ч” се заменят с “над 50 
км/ч” и накрая се добавя “и за всеки следващи 5 км/ч 
превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.”. 

4. В ал. 4 думите “над 31 км/ч” се заменят с “над 30 
км/ч”. 

§ 35. В чл. 183 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В основния текст на ал. 1 думите “10 лв.” се 
заменят с “20 лв.”. 

2. Алинея 2 се изменя така:  

“(2) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който: 

1. неправилно престоява или е паркирал неправилно; 

2. нарушава правилата за разположение на пътно 
превозно средство върху платното за движение; 

3. не спира на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се 
по пътя с предимство!", неправилно се включва в движението, 
неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва 
предимството на друг участник в движението; 

4. управлява превозно средство с неукрепен товар, с 
което се създава опасност за други участници в движението; 

5. управлява превозно средство с необозначен по 
определения ред товар, който излиза отстрани на превозното 
средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече 
от 1 метър; 

6. управлява моторно превозно средство по "ВUS" лента, 
без да има право на това; 

7. нарушава правилата за движение назад; 

8. неправилно паркира върху тротоара; 

9. навлиза след знак, забраняващ влизането на 
съответното пътно превозно средство, или се движи в 
забранената посока на еднопосочен път; 

10. изпреварва неправилно, без да създава опасност за 
движението; 



 

 

 

11. управлява превозно средство с неизправности или 
повреди, които могат да застрашат сигурността на движението; 

12. управлява пътно превозно средство, което не е 
моторно, без необходимите светлоотразителни елементи; 

13. управлява моторно превозно средство с износени или 
разкъсани гуми; 

14. използва мобилен телефон по време на управление на 
превозното средство, освен при наличие на устройство, 
позволяващо използването на телефона без участието на ръцете 
му; 

15. престоява или паркира като втори ред в активна 
лента за движение до спрели моторни превозни средства по 
посока на движението; 

16. не изпълнява задължението за носене на каска; 

17. превозва деца в нарушение на изискванията на глава 
втора, раздел ХХV; 

18. управлява превозно средство с нечетлив или закрит 
по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително в 
нарушение на чл. 100,  
ал. 4, т. 1.” 

3. Алинея 3 се изменя така: 

 

“(3) Наказва се с глоба 80 лв. водач, който: 

1. неправилно преминава през пешеходна пътека; 

2. неправилно преминава покрай спирка на превозни 
средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или 
спрял автобус; 

3. неправилно престоява или паркира в зоната на 
пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или 
кръстовище; 

4. преминава при сигнал на светофара, който не 
разрешава преминаването.” 

4. Алинея 4 се отменя. 

§ 36. Създава се чл. 183а: 

“Чл. 183а. (1) Водач или пътник, който не използва 
обезопасителен колан, се наказва с глоба 50 лв. 

(2) За неизпълнение на задължението по чл. 137ж 
водачът се наказва с глоба 30 лв. за всеки пътник.” 

§ 37. Създава се чл. 184б: 

“Чл. 184б. (1) Млад водач на моторно превозно 
средство, който наруши разпоредбите на чл. 158а, ал. 2, се 
наказва с глоба 100 лв. и с лишаване от право да управлява 



 

 

 

моторно превозно средство за срок един месец. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, 
както и при всяко следващо нарушение младият водач се наказва 
с глоба 200 лв. и с лишаване от право да управлява моторно 
превозно средство за срок два месеца.” 

§ 38. 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 100 
лв. Данните, които съдържа фишът и 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. В ал. 4 думите “до 50 лв.” се заменят с “до 100 
лв.” 

3. В ал. 7 думите “и се изпраща за събиране на 
публичния изпълнител” се заличават. Създава се изречение 
второ: 

“В този случай се отнемат и контролни точки по реда на 
наредбата по чл. 157, ал. 3.”  

§ 39. В чл. 189 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 5 числото “50” се заменя със “100”. 

2. Създава се нова ал. 6: 

“(6) Не подлежат на обжалване наказателни 
постановления, издадени по актове за установяване на 
административни нарушения, съставени  въз основа на изготвени 
веществени доказателствени средства от технически средства или 
системи за явно видеонаблюдение, чрез които се установяват 
данни за нарушението, дата, място, час на извършване на 
нарушението и регистрационният номер на моторното превозно 
средство. Наказанието се налага на собственика, на когото е 
регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на 
юридическо лице - на управителя му, освен ако те не посочат с 
декларация лицето, на което е било предоставено управлението 
на моторното превозно средство.” 

3. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 
и 9. 

§ 40.  Създава се чл. 190а: 

“Чл. 190а. (1) За административни нарушения по този 
закон могат да се предвиждат и налагат следните 
административни наказания: 

1. глоба; 



 

 

 

2. лишаване от право да се управлява моторно превозно 
средство; 

3. безвъзмезден труд в полза на обществото. 

(2) Наказанието по ал. 1, т. 3 се изразява в полагане 
на труд без възнаграждение в обществен интерес и се налага по 
ред и начин, определени в този закон.”  

§ 41. Създава се чл. 190б: 

“Чл. 190б. (1) В срок не по-късно от 24 часа от 
съставянето на акта за установяване на нарушения, за които е 
предвидено налагане на наказанието  безвъзмезден труд в полза 
на обществото, началникът на районното управление на 
областната дирекция на МВР по местоизвършване на нарушението 
или определено от него длъжностно лице, а за нарушения, 
извършени от водачи на военни превозни средства – директорът 
на служба “Военна полиция” към министъра на отбраната или 
определено от него длъжностно лице: 

1. внася преписката за решаване в съответния районен 
съд; 

2. изпраща материалите на съответния прокурор за 
образуване на наказателно производство, когато са налице 
достатъчно данни за извършено престъпление; 

3. прекратява преписката, когато констатира, че няма 
извършено нарушение. 

(2) Районният съд в състав само от съдия разглежда 
преписката в открито съдебно заседание не по-късно от 24 часа 
от получаването й. Преписката се разглежда в присъствието на 
нарушителя. Когато нарушителят, редовно призован, не се яви по 
неуважителни причини, преписката се разглежда в негово 
отсъствие, ако това няма да попречи за разкриването на 
обективната истина.  

(3) Нарушителят има право на адвокатска защита. 

(4) При разглеждане на преписка срещу непълнолетен 
нарушител на възраст от 16 до 18 години се призовават неговите 
родители, съответно попечители. Неявяването им не е пречка за 
разглеждане на делото, освен ако съдията намери участието им 
за необходимо. 

(5) Въз основа на събраните доказателства съдът 
постановява решение, с което: 

1. налага наказание; 

2. изпраща материалите на съответния прокурор за 
образуване на наказателно производство, когато са налице 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер; 

3. прекратява производството, когато няма извършено 
нарушение.  

(6) Решението на съда е окончателно. 



 

 

 

(7) Препис от решението за наложеното наказание  
безвъзмезден труд в полза на обществото се изпраща на кмета на 
общината, на чиято територия е постановено да се изтърпи 
наказанието. 

(8) Изпълнението на наказанието безвъзмезден труд в 
полза на обществото се осигурява от кмета на общината. 

(9) Работата, която трябва да бъде извършена, редът и 
начинът за нейното извършване се определят от кмета, като се 
вземат предвид възрастта, образованието, професията, семейното 
положение, здравословното състояние, работното време на 
нарушителя и други обстоятелства, които са от значение за 
изпълнението на наказанието. При възможност се определя 
работа, свързана с отстраняване на последици от 
пътнотранспортни произшествия или необходима във връзка с 
осигуряване безопасността на движението.” 

§ 42. В § 6 от Допълнителните разпоредби се създават 

т. 62 – 67: 

“62. “Алтернативни изисквания” са административни 
разпоредби и технически изисквания, с които се осигурява ниво 
на безопасност на движението по пътищата и на опазване на 
околната среда, което е равностойно до практически възможна 
степен на нивото, осигурявано от приложими наредби по чл. 
138, ал. 4 или пряко приложими актове на Европейския съюз. 

63. “Индивидуално одобрение” означава процедура, с 
която се удостоверява, че дадено превозно средство, 
независимо от това дали е уникално или не, отговаря на 
съответните разпоредби. 

64. „Поетапно типово одобрение“ означава процедура за 
одобрение на превозно средство, състояща се от поетапно 
издаване на цялата поредица от ЕО сертификати за одобряване 
на типа на системи, компоненти и отделни технически възли, 
свързани с превозното средство, водещо на последния етап до 
одобрение на превозното средство като цяло. 

65. „Едноетапно типово одобрение“ означава процедура 
за одобрение, състояща се от одобрение на превозното средство 
като цяло в рамките на един процес. 

66. „Смесено типово одобрение“ означава поетапна 
процедура за одобряване на типа, при която се извършват едно 
или няколко одобрения на системи по време на последния етап 
на одобрение на превозното средство като цяло, без да е 
необходимо да се издават ЕО сертификати за одобряване на типа 
на тези системи. 

67. “Млад водач на моторно превозно средство” е 
водач, който е придобил свидетелство за управление на моторно 
превозно средство от категория В преди 25-годишна възраст, до 
изтичане на една година от неговото издаване. При изчисляване 
на този срок не се взема предвид времето, през което водачът 
е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство.” 



 

 

 

 

§ 43. В Преходните и заключителните разпоредби са 

създава  
§ 12б: 

“§ 12б. (1) Моторните превозни средства от категории 
N2 и N3, които нямат одобряване на типа или индивидуално 
одобряване съгласно изискванията на Директива 2003/97/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите членки относно 
типовото одобрение на устройства за непряко виждане и на 
превозните средства, оборудвани с такива устройства, за 
изменение на Директива 70/156/ЕИО и за отмяна на Директива 
71/127/ЕИО (ОВ, L 25/2004 г., специално издание на български 
език, глава 13, том 43, стр. 233-277), наричана по-нататък 
„Директива 2003/97/ЕО”, се оборудват от страната на пътника с 
широкоъгълни огледала и с огледала за виждане в 
непосредствена близост, които отговарят съответно на 
изисквания за огледала от клас IV и клас V, определени в 
Директива 2003/97/ЕО. 

(2) Съответствие с изискванията на ал. 1 е налице, 
когато моторните превозни средства са оборудвани от страната 
на пътника с широкоъгълни огледала и с огледала за виждане в 
непосредствена близост, при които комбинацията от полетата на 
видимост обхваща не по-малко от  
95 на сто от полето на видимост на нивото на земната 
повърхност при огледала от клас IV и не по-малко от 85 на сто 
от полето на видимост на нивото на земната повърхност при 
огледала от клас V съгласно Директива 2003/97/ЕО. 

(3) Моторните превозни средства, посочени в ал. 1, 
които поради липса на достъпни и икономически приемливи 
технически решения не могат да бъдат оборудвани с огледала, 
отговарящи на изискванията, посочени в ал. 1 или 2, се 
оборудват с допълнителни огледала и/или други устройства за 
непряко виждане, така че комбинацията от техните полета на 
видимост да обхваща не по-малко от 95 на сто от полето на 
видимост на нивото на земната повърхност при огледала от клас 
IV и не по-малко от 85 на сто от полето на видимост на нивото 
на земната повърхност при огледала от клас V съгласно 
Директива 2003/97/ЕО. 

(4) Изискванията на ал. 1 – 3 не се прилагат по 
отношение на: 

1. моторни превозни средства от категории N2 и N3, 
регистрирани преди 1 януари 2000 г.; 

2. моторни превозни средства от категория N2 с 
допустима максимална маса, която не надвишава 7,5 тона, и 
които е невъзможно да се оборудват с огледало от клас V така, 
че да се изпълнят следните изисквания: 

а) нито една част от огледалото да не се намира на 



 

 

 

разстояние  
по-малко от 2 m (може да се прилага отклонение до 10 cm) от 
земната повърхност, независимо от тяхната позиция след 
регулиране, когато превозното средство е в натоварено 
състояние, съответстващо на технически допустимата максимална 
маса, и 

б) огледалото да е напълно видимо от мястото за 
управление; 

3. моторни превозни средства от категории N2 и N3, 
които преди датите за въвеждане на Директива 2003/97/ЕО са 
били оборудвани от страната на пътника с други устройства за 
непряко виждане, които покриват не по-малко от 95 на сто от 
общото поле на видимост на нивото на земната повърхност за 
огледала от клас IV и клас V съгласно изискванията на 
Директива 2003/97/ЕО. 

(5) Изпълнението на изискванията на ал. 1-3 се 
установява с удостоверение по смисъла на чл. 3 от Директива 
96/96/ЕО, издадено от държава – членка на Европейския съюз.” 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 44. Този закон въвежда изискванията на Директива 

2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 
септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на 
моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на 
системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени 
за такива превозни средства (ОВ, L 263/2007 г.), Директива 
2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 
2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни 
моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО 
на Съвета (ОВ, L 124/2002 г., специално издание на български 
език, глава 13, том 35, стр. 245-287) и Директива 2007/38/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. 
относно последващо оборудване с огледала на тежки превозни 
средства, регистрирани в Общността (ОВ, L 184/2007 г.). 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 45. Съобщенията по Правилата на ИКЕ-ООН към 

Женевската спогодба от 1958 г., издадени от компетентен орган 
по одобряването на договаряща страна по съответното правило, 
се признават в Република България. 

§ 46. До влизането в сила на договора, сключен с 

участника, спечелил конкурса за организиране и провеждане на 
изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство, както и на лицата, 
на които временно е отнето свидетелството за управление по 
реда на чл. 171, т. 1, буква „в”, изпитите се организират и 



 

 

 

провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
по досегашния ред.  

§ 47. Разпоредбите на § 7 относно чл. 138 и на § 8 

относно  
чл. 138а – 138у влизат в сила от 29 април 2009 г.  

§ 48. Изискването за издаване на сертификати за ЕО 

одобряване на типа на превозните средства влиза в сила на 
съответните дати, определени в колони 3 и 4 от таблицата в 
приложение ХIX на Директива 2007/46/ЕО. След 29 април 2009 г. 
могат да бъдат издавани сертификати за ЕО одобряване на типа 
на превозни средства по искане на производителя. 

§ 49. Изискването за издаване на сертификати за ЕО 

одобряване на нови типове на системи, компоненти и отделни 
технически възли влиза в сила от 29 април 2009 г.  

§ 50. Издадените преди 29 април 2009 г. сертификати 

за ЕО одобряване на типа на превозни средства от категория М1 
и на системи, компоненти и отделни технически възли запазват 
валидността си и след тази дата и могат да бъдат разширявани. 

§ 51. По искане на производителя изпълнителният 

директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 
издава сертификати за национално одобряване на типа като 
алтернатива на ЕО одобряване на типа на моторни превозни 
средства от категории M2 или M3, при условие че тези моторни 
превозни средства, техните системи, компоненти и отделни 
технически възли са били типово одобрени в съответствие с 
нормативните актове, посочени в част I от приложение IV на 
Директива 2007/46/ЕО, както следва: 

1. до 29 април 2010 г. – за некомплектувани и 
комплектувани превозни средства, и 

2. до 29 април 2011 г. – за напълно комплектувани 
превозни средства.  

§ 52. Разпоредбите на чл. 138ф относно частите и 

оборудването, които могат да създадат значителен риск за 
правилното функциониране на основни системи, свързани с 
безопасността на превозните средства при движение по пътищата 
или с неговите екологични характеристики, не се прилагат до 
определяне на изискванията към тях, които се посочват в 
приложение XIII на Директива 2007/46/ЕО. 

§ 53. Когато превозните средства отговарят на 

изискванията на Директива 2007/46/ЕО, изпълнителният директор 
на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” издава 
сертификати за:  

1. национално одобряване на типа на  превозни 
средства, които не попадат в обхвата на Директива 2007/46/ЕО 
– до влизане в сила на измененията в нормативните актове, 
посочени в Директива 2007/46/ЕО, и включването на тези 
превозни средства в обхвата им; 



 

 

 

2. одобряване на типа на превозни средства от 
категории, различни от М1, произвеждани в малки серии; 

3. индивидуално одобряване на превозни средства. 

§ 54. Моторните превозни средства от категории N2 и 

N3, които не отговарят на изискванията на Директива 2007/38/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. 
относно последващо оборудване с огледала на тежки превозни 
средства, регистрирани в Общността  
(ОВ, L 184/2007 г.), се привеждат в съответствие с тях не по-
късно от 31 март 2009 г. 

§ 55. Разпоредбата на § 15 относно чл. 153б – 153и 

влиза в сила шест месеца след датата на обнародване на този 
закон в “Държавен вестник”. 

 

 

 



 

 

М О Т И В И  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона 
за движението по пътищата  въвежда основните изисквания на: 

• Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за 
одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, 
както и на системи, компоненти и отделни технически възли, 
предназначени за такива превозни средства  
(ОВ, L 263/2007 г.);  

• Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и 
триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 
92/61/ЕИО на Съвета  
(ОВ, L 124/2002 г., специално издание на български език, 
глава 13, том 35, стр. 245-287), и 

• Директива 2007/38/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 юли 2007 г. относно последващо оборудване с 
огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в 
Общността. 

С промените се създават условия и ред за извеждане от 
държавната администрация на дейността по провеждане на 
изпитите за придобиване на правоспособност за управление на 
моторно превозно средство и на дейността по извършване на 
психологически изследвания. 

Към настоящия момент цялостната процедура за типово 
одобряване на Общността е ограничена и се прилага само за 
превозните средства от категория М1 (моторни превозни средства 
за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без 
мястото на водача, е не повече от 8). Предвид изграждането на 
вътрешен пазар и осигуряване на правилното му функциониране 
приложното поле на Директива 2007/46/ЕО е разширено, като е 
въведена задължителна система за типово одобряване на 
Общността за всички категории превозни средства.  

Предвидено е при одобряване на типа на системи, 
компоненти и отделни технически възли за нови пътни превозни 
средства да се прилагат процедурите и техническите изисквания, 
посочени в съответните директиви, като съответствието с 
техническите изисквания ще се доказва чрез подходящи 
изпитвания от определени за целта от органа по одобряване 
технически служби. Регламентиран е редът за издаване на 
сертификатите за одобряване на типа на нови пътни превозни 
средства, системи, компоненти и отделни технически възли, 
както и на съобщения за одобряване на типа на нови системи, 



 

 

компоненти, отделни технически възли или предприятия. 
Определени са основанията и редът, по който органът по 
одобряването отказва или отнема издадените от него сертификати 
за одобряване на типа на пътни превозни средства или на 
системи, компоненти или отделни технически възли. 
Сертификатите за типово одобряване на Общността ще се 
признават в Република България. 

Промените предвиждат сертификатът за одобряване на 
типа на превозното средство да престава да бъде валиден при 
влизане в сила на нови изисквания за регистрация, продажба или 
пускане в употреба, с които производството не може да бъде 
съобразено, както и когато производителят доброволно прекрати 
производството на превозни средства от одобрен тип или когато 
изтече срокът, за който е издаден сертификатът.  

Регламентирани са условията и редът за определяне на 
технически служби, които ще осъществяват дейностите в областта 
на одобряването на типа, свързани с проверка на съответствието 
с техническите изисквания към превозните средства. Определени 
са категориите технически служби съобразно дейностите, които 
ще извършват и за които могат да бъдат одобрени.  

Предлаганите разпоредби въвеждат изискванията, 
условията и реда за извършване на индивидуално одобряване на 
пътни превозни средства и за изменение в конструкцията на 
регистрирани превозни средства. Предвижда се изпитванията за 
извършване на процедурите за индивидуално одобряване на пътни 
превозни средства да се извършват от технически служби, които 
да установяват съответствието с техническите изисквания, 
предвидени в съответните нормативни актове, а изпълнителният 
директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 
да издава сертификат за индивидуално одобряване въз основа на 
заключенията на техническите служби. Създадено е основание 
сертификатите за индивидуално одобряване на превозни средства, 
издадени в други държави – членки на Европейския съюз, да 
бъдат признавани на територията на Република България при 
определени условия и ред. 

Въведени са изискванията, условията и редът за 
извършване на национално одобряване на типа на пътни превозни 
средства, произвеждани в малки серии. Предвижда се 
одобряването за малки серии превозни средства да се извършва 
при спазване на изискването за производството им в 
количествените ограничения, определени с Директива 2007/46/ЕО 
или с Директива 2002/24/ЕО, и при спазване на техническите 
изисквания, посочени в тях. Предвидени са и условията и редът 
за признаване на сертификати за национално одобряване на типа 
за малки серии превозни средства, издадени от други държави – 
членки на Европейския съюз. 

Условията и редът за признаване на национално 
одобряване на тип пътни превозни средства от малки серии ще 
бъдат определени с наредби на министъра на транспорта.  

Тъй като основната цел на законодателството в областта 
на типовото одобряване на превозните средства е да осигури 



 

 

висока степен на безопасност при движението по пътищата, както 
и на опазването на околната среда, предвиждат се мерки, които 
гарантират, че ако дадено превозно средство представлява 
значителен риск за потребителите, производителят е предприел 
необходимите мерки, включително изтеглянето от пазара на тези 
превозни средства. 

Създадени са задължения за производителите да 
предоставят на потребителите цялата необходима информация и 
съответните инструкции, описващи всички специални условия или 
ограничения, свързани с употребата на превозното средство, 
компонента или отделния технически възел, когато това е 
предвидено в нормативните актове.  

Предвидено е и изискване производителят на превозно 
средство да предоставя на производителите на компоненти или 
отделни технически възли всички данни, необходими за 
одобряване на типа на компонентите или отделните технически 
възли или необходими за получаването на разрешение за продажба 
на части или оборудване, които могат да създадат значителен 
риск за правилното функциониране на основни системи. 

Условията и редът за пускане на пазара и монтиране на 
системи, компоненти и отделни технически възли, подлежащи на 
одобряване, са уредени с разпоредбите на закона. 

Определени са условията и редът за одобряване на части 
и оборудване, които могат да създадат значителен риск за 
правилното функциониране на основни системи, свързани с 
безопасността на пътните превозни средства при движението им 
по пътищата или с техните екологични характеристики. 

Регламентирани са условията, при които министърът на 
вътрешните работи може временно да разреши извършването на 
регистрация и пускането в движение на превозни средства, 
сертификатът за одобряването на които е престанал да бъде 
валиден. Създадена е възможност превозни средства, 
произведени, преди сертификатът за одобряването на типа им  
да е изгубил валидността си поради влизане в сила на нови  
технически изисквания, да бъдат регистрирани или пускани в 
движение при определени условия и ред, за определен срок и с 
разрешение на органа по регистрацията – министърът на 
вътрешните работи. 

Предвидено е основание временно да бъде отказвано 
извършването на регистрация, пускането в продажба или 
пускането в употреба на превозни средства, системи, компоненти 
или отделни технически възли, които представляват сериозен 
риск за безопасността по пътищата или вредят сериозно на 
околната среда. 

Друга мярка, свързана със създаването на гаранции за 
безопасност и сигурност при движението по пътищата и 
опазването на околната среда, е изтеглянето на превозни 
средства от пазара. Тази мярка представлява създаване на 
задължение за производителя на превозни средства, за които има 
типово одобряване, но които са с една или повече одобрени или 



 

 

неодобрени системи, компоненти или отделни технически възли, 
представляващи сериозен риск за безопасността на движението, 
общественото здраве или за опазването на околната среда, да ги 
изтегли от пазара. 

С промените в Закона за движението по пътищата се 
предлага създаването на нови разпоредби, с които се въвеждат 
изискванията на Директива 2007/38/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 юли  
2007 г. относно последващо оборудване с огледала на 
тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността.  

Въвежда се изискване за оборудване на тежкотоварните 
превозни средства, които са вече в движение, с устройства за 
непряко виждане с цел ограничаване на “невидимата зона” и 
съответно намаляване на броя на загиналите при 
пътнотранспортни произшествия. 

Редица пътнотранспортни произшествия се причиняват от 
водачи на тежкотоварни превозни средства, които не знаят, че 
непосредствено зад или до автомобила им има други участници в 
движението. Броят на загиналите всяка година при подобни 
обстоятелства в Европа е около 400 души, повечето от които са 
уязвими участници в движението, като велосипедисти, 
мотоциклетисти и пешеходци. 

Устройствата за непряко виждане, като например 
широкоъгълни огледала и огледала за непосредствена близост, 
камери, монитори или други типово одобрени системи за непряко 
виждане, подобряват зрителното поле на водача и повишават 
безопасността на превозните средства. 

Законопроектът предвижда да бъдат изведени от 
държавната администрация дейността по провеждане на изпити за 
придобиване на правоспособност за управление на моторно 
превозно средство и дейността по извършване на психологически 
изследвания. 

1. Извеждането от държавната администрация на 
дейността по организиране и провеждане на изпитите ще ограничи 
административното регулиране, осъществявано върху нея от 
държавните органи. 

Обект на извеждане извън държавната администрация ще 
бъдат дейностите по организиране и провеждане на изпитите и 
оценяване на резултатите от изпитите. 

Държавата ще запази функциите си по определяне на 
условията и реда за провеждането на изпитите; дейностите по 
изготвяне на изпитните въпроси и извършване на контрол при 
организирането, провеждането и оценяването на изпитите.  

Със законопроекта е предвидено дейността по 
организиране и провеждане на изпитите за придобиване на 
правоспособност за управление на моторно превозно средство да 
бъде възложена на лице, определено след провеждането на 



 

 

състезателна и публично оповестена процедура – конкурс, при 
условията и по реда, определени със закона. 

Макар възлагането на правото да бъдат организирани и 
провеждани изпити за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство на търговец да 
осъществява признаците на предмет на концесия, тази дейност е 
твърде специфична, за да бъдат приложени условията и редът, 
предвидени в Закона за концесиите. 

С предоставянето на дейността по провеждане на 
изпитите за придобиване на правоспособност за управление на 
моторно превозно средство държавата на практика предоставя 
правото на експлоатация върху услуга от обществен интерес на 
трето лице срещу задължението, което това лице поема, да 
управлява услугата на свой риск. С определеното за изпълнител 
лице ще бъде сключен дългосрочен договор. В тази връзка в 
законопроекта е предвидено задължението на спечелилия конкурса 
да прави плащане към държавата, като редът и сроковете на това 
плащане се определят в договора.  

Държавата си запазва инструментариума за недопускане 
на необосновани увеличения на цената за явяване на изпит. Тази 
цена ще бъде доказвана чрез представяне на нейните компоненти 
още на етапа кандидатстване за провеждане на дейността. Това 
ще бъде максимална цена, по-голяма от която изпълнителят на 
услугата, избран чрез конкурса, няма право да изисква или 
променя без съгласието на държавата.  

Предоставянето на дейността по организирането и 
провеждането на изпитите на трето лице извън държавната 
администрация безспорно означава и създаването на необходимите 
и подходящи форми на последващ контрол от страна на държавата 
за това, как се изпълнява тази услуга от обществен интерес. 
Основната цел на осъществяването на контрол от държавата върху 
дейността по провеждането на изпитите ще бъде повишаването на 
безопасността при движението по пътищата чрез създаване на 
условия изпитите да бъдат полагани успешно само от кандидати, 
които са усвоили необходимите знания и умения за управление на 
моторно превозно средство. Този контрол не следва да се 
ограничава само и единствено с това, дали и как се изпълняват 
разпоредбите на сключения договор. Контролът следва да се 
изразява във фактически проверки – на място, проверки на 
цялата документация, свързана с организирането и провеждането 
на изпитите, и не на последно място – контрол върху 
резултатите от проведените изпити. Възможността за издаване на 
задължителни предписания към лицето, провеждащо изпитите, ще 
позволи да се реализира контролната и регулаторната функция на 
държавата като инструмент за въздействие. Контрол ще бъде 
извършван върху резултатите от проведените изпити и извършване 
на обстойни анализи на успеваемостта чрез изследване на 
причините за положителните резултати. 

 

Към участниците в конкурса ще бъдат поставени 
изисквания за материална база и оборудване, наличие на 



 

 

възможности за провеждане на изпити най-малко в областните 
центрове, за квалифициран персонал, както и за финансови и 
икономически изисквания, които да гарантират качественото 
осъществяване на дейността по организирането и провеждането на 
изпитите. 

2. С въвеждането на регистрационен режим за лицата, 
които отговарят на определените в закона изисквания, да 
провеждат психологически изследвания, от държавната 
администрация ще бъде изведена една дейност, която е неприсъща 
за администрацията и по същество не представлява държавна или 
административна функция. 

В Закона за движението по пътищата е определен кръгът 
на лицата, които е необходимо да бъдат психологически годни и 
които  подлежат на психологически изследвания.  

Законопроектът предвижда регистрацията и 
удостоверението за регистрация да се издава от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. 
При този режим административният орган ще проверява наличието 
на изчерпателно установените нормативни изисквания и при 
установяване на съответствие ще разрешава, без право на 
преценка по целесъобразност, извършването на тази дейност.  

Запазва се третото психологическо изследване в 
дирекция „Професионална компетентност, психологически подбор и 
водачи” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, 
като дирекцията ще осъществява методическо ръководство върху 
лицата, получили право да извършват тази дейност. 

Администрацията ще продължи да изготвя бланковите 
методики за провеждане на изследванията с цел уеднаквяване на 
практиките на провеждане на изследванията от различните лица. 
Ще се запазят и указанията за апаратните методики за 
провеждане на психологическите изследвания, което ще позволи 
прилагането им от лица извън държавната администрация. 

В Закона за изменение и допълнение на Закона за 
движението по пътищата са регламентирани изискванията към 
лицата, които ще могат да извършват тази дейност, изискванията 
към квалификацията на лицата, провеждащи изследването, както и 
към материалната база – включително апаратите за изследване на 
психомоторната сфера. 

Със законопроекта се предлагат промени в действащата 
нормативна уредба, насочени към по-успешно регулиране на 
обществените отношения, свързани с безопасността на 
движението, с цел това реално да доведе до ограничаване на 
пътнотранспортните произшествия. 

В законопроекта се предвижда необжалваемост на 
наказателните постановления, издадени по актове за 
установяване на административни нарушения, съставени въз 
основа на изготвени веществени доказателствени средства от 
технически средства или системи за явно видеонаблюдение. 
Съгласно чл. 189, ал. 7 от Закона за движението по пътищата 



 

 

изготвените с технически средства или системи, заснемащи или 
записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния 
номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и 
разпечатки, са веществени доказателствени средства в 
административнонаказателния процес. Предвид обстоятелството, 
че способът за установяване на необходимите и достатъчни данни 
за нарушението пресъздава цялата фактическа обстановка без 
възможност за субективно тълкуване и интерпретиране на 
обстоятелствата, намираме, че оспорването им необосновано 
отлага във времето налагането на наказанието. По този начин ще 
се оптимизира процесът по реализиране на 

административнонаказателната отговорност. По статистически 
данни до септември на 2008 г. за нарушения, установени чрез 
автоматизирани системи за видеонаблюдение, са санкционирани 19 
695 водачи на моторни превозни средства, като по-голямата част 
от тези нарушения се изразяват в неспазване на ограниченията 
на скоростта. В около 45 на сто от настъпилите в страната 
тежки пътнотранспортни произшествия основната причина е 
движение с превишена или несъобразена скорост.  

Предлага се завишаване размера на глобата, която може 
да се налага с фиш - от 50 на 100 лв. Във връзка с 
разработването на система за електронно заплащане на тези 
глоби с цел улесняване на гражданите чрез предоставяне на 
избор между няколко начина и според възможностите на 
администрацията е промяната на чл. 184, ал. 1, съгласно която 
начинът за доброволно заплащане на глобата ще се определя с 
акт на министъра на вътрешните работи. 

Съгласно чл. 186, ал. 7 от действащия закон издаден 
фиш, глобата по който не е платена в 7-дневен срок от датата 
на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно 
постановление. Това дава възможност след изтичане на срока за 
доброволно изпълнение по него да се отнемат контролни точки, 
като очакванията са това да стимулира доброволното изпълнение 
на наложеното наказание. 

Във връзка със завишаване размера на глобата, която 
може да се налага с фиш, който не подлежи на обжалване, е и 
промяната, съгласно която се изключва възможността за 
обжалване на наказателни постановления, с които е наложена 
глоба до 100 лв.   

През последните години рязко нарасна броят на 
пътнотранспортните произшествия по вина на водачи с по-малко 
опит в управлението на моторно превозно средство, като се 
наблюдава и постоянна тенденция за увеличаване на жертвите 
сред тях и по тяхна вина. Поредицата от тези катастрофи не 
спира, а в същото време в действащото законодателство няма 
разпоредби, които да поставят специални изисквания пред т. 
нар. млади водачи с оглед на неопитността им и с цел опазване 
на техния живот, живота на техните спътници и случайните 
участници в пътното движение. По вина на такива водачи през 
2007 г. са пострадали 1710 души, 157 от които са загинали. Над 
2,5 пъти е по-висока аварийността и жертвите при 
пътнотранспортните произшествия по вина на водачите през 
първата година от получаване на свидетелството за управление. 



 

 

От друга страна, организацията по подготовка на младите водачи 
в редица европейски страни, както и законодателните изисквания 
спрямо тях съществено се различават от  тези в Република 
България. В Австрия например от 3 до 9 месеца след 
първоначално получаване на свидетелство за правоуправление на 
моторно превозно средство водачите са длъжни да преминават 
курс за практическо обучение на специален полигон. По 
отношение на тях съществуват специфични изисквания и  
ограничения. По тези причини в законопроекта е предвидено при 
издаването на свидетелство за управление на моторно превозно 
средство от категория В младият водач да придобива по-малък 
брой контролни точки, ограничение за превозване на млади хора 
освен в присъствието на по-опитен водач, забрана за 
управляване на моторно превозно средство с двигател с вътрешно 
горене с работен обем над  
1600 куб. см. С оглед неопитността на младите водачи и предвид 
разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 3 от закона, забраняваща да 
се управлява пътно превозно средство под въздействие на 
алкохол, наркотици или други упойващи вещества, в 
законопроекта по отношение на младите водачи са предвидени 
административнонаказателни разпоредби, определящи по-нисък 
праг на наличие на алкохол в кръвта, при което ще се счита, че 

е налице административно нарушение. Стремежът е новите 
текстове да окажат въздействие върху поведението на младите 
участници в пътното движение, а също така и да ангажират 
родителите и другите възрастни за по-голямо внимание и грижа 
към новите шофьори. 

С предлаганите промени се завишават размерите на 
налаганите санкции, като новите размери са съобразени с вида и 
тежестта на извършваните нарушения. Акцентът е върху 
нарушенията на неправоспособните водачи и на водачите, 
управляващи моторно превозно средство след употреба на 
алкохол. Очаква се завишаването на размерите на санкциите да 
има превантивно въздействие. Предлагат се и промени, насочени 
към оптимизиране на реда за налагане на административни мерки 
и отстраняване на последиците от нарушенията. Законопроектът 
въвежда и нов вид наказание – безвъзмезден труд в полза на 
обществото, което ще се налага от съдия от районния съд, като 
изпълнението му ще бъде осигурено от кмета на общината. 
Предлага се и подробна уредба на реда за налагането му.  

Предложен е нов механизъм за определяне на санкцията 
за управление на моторно превозно средство с превишена 
скорост. При превишение до 50 км/ч глобата е твърда сума, а 
след това размерът й нараства с 50 лв. за всеки 5 км/ч 
превишение с цел постигане на справедливост и съразмерност 
между нарушението и наказанието.  

С промените се въвежда задължение за носене на каски 
от водачите на велосипеди, а през нощта – и на 
светлоотразителни жилетки. Това изискване е обусловено от 
факта, че повече от 40 на сто от случаите на смърт на 
велосипедисти са в тъмната част от денонощието, а основна 
причина е невъзможността да бъдат забелязани от достатъчно 
разстояние. Носенето на светлоотразителни жилетки ще подобри 
рязко видимостта и ще намали нещастните случаи с 



 

 

велосипедисти. По същите причини е въведено изискването за 
носене на светлоотразителни жилетки и от пешеходците при 
движение извън населените места. 

Използването на обезопасителни колани води до 
съществено намаляване броя на загиналите и ранените вследствие 
на пътнотранспортни произшествия, така че това е въпрос не 
само на лична позиция, а и на обществена грижа. Затова в 
законопроекта е въведено задължение за водачите на моторните 
превозни средства да осигурят използването от превозваните 
пътници на обезопасителни колани, защитни каски и системи за 
обезопасяване на деца. За неизпълнение на това задължение е 
предвидена съответна санкция.  

Ежегодно в населените места се регистрират над 6000 
тежки пътнотранспортни произшествия, което отразява наличието 
на пропуски в организацията на движението. Всяка година над 
200 души загиват при удар на моторни превозни средства в 
препятствия (дървета, стълбове и др.), голяма част от които се 
намират в непосредствена близост до активната лента за 
движение и не са обезопасени. По тази причина на компетентните 
органи се вменява задължението да премахват или обезопасяват 
всяко препятствие в непосредствена близост до пътното платно, 
да сигнализират всеки участък от пътната мрежа извън 
населените места с информационни табели, които съдържат данни 
за отговорника по поддържане на участъка. 
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