РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53,
54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 99а, ал. 1 след думата „община“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
§ 2. В чл. 148, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване
на ЕИК или копие на документ, удостоверяващ, регистрацията на заявителя по
законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по
регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел;“
2. Точки 2 и 3 се отменят.
§ 3. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. с наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за
допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1, както и условията и реда за регистрация на лицата, извършващи
обучението, и за издаване на удостоверение за регистрация;“
2. Алинеи 3 – 21 се изменят така:
(3) Дейността по извършване на обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или допълнително
обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на
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броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 се
извършва от регистрирано по този закон лице, което:
1. е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или е регистрирано по
законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не
е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или
2. е професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж,
средно общообразователно училище с професионални паралелки, акредитирано по реда
на Закона за висшето образование висше училище, и
3. има учебен център, състоящ се от учебен кабинет, учебна площадка, офис и
пътни превозни средства за извършване на дейността, отговарящи на изискванията на
наредбата по ал. 1, т. 3, както и преподаватели, ръководител на учебната дейност и
технически сътрудник с образование, професионална квалификация и стаж съгласно
изискванията, определени в същата наредба.
(4) Регистрацията на лицата по ал. 3 се извършва от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно
лице чрез вписване в регистър на лицата, извършващи обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или
допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1. Регистърът е публичен.
(5) На вписаните в регистъра по ал. 4 лица министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно
лице издава удостоверение за регистрация.
(6) Удостоверението за регистрация се издава за извършване на следните
дейности:
1. извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
2. извършване на допълнително обучение на водачите на моторни превозни
средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет на
извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1;
3. извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и на
допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1.
(7) Удостоверение за регистрация се издава на лицата по ал. 3 за всеки учебен
център поотделно.
(8) За вписване в регистъра по ал. 4 лицата по ал. 3 подават заявление по
образец до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
към което прилагат:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на
ЕИК или копие на документ, удостоверяващ, регистрацията на заявителя по
законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по
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регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел, а за лицата на бюджетна
издръжка – копие на акта на органа за тяхното създаване;
2. списък по образец, съдържащ данни за местоположението на учебния
център, оборудването му, учебните пътни превозни средства, преподавателите и
ръководителят на учебната дейност;
3. списък по образец, съдържащ данни за преподавателите и ръководителя на
учебната дейност, за образованието, професионалната им квалификация и стажа им;
4. копие на акта за собственост на помещенията в учебния център и учебната
площадка или копие на договора за наем, или на друг документ, от който произтича
правото на заявителя да ползва помещенията и учебната площадка за извършване на
дейността;
5. копия на документите, удостоверяващи съответствието с изискванията към
учебния център, преподавателите и ръководителя на учебната дейност, определени с
наредбата по ал. 1, т. 3;
6. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифа
№ 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(9) Звеното с функции по методическо ръководство и контрол на дейността по
провеждане на обучението от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
разглежда заявленията по ал. 8 с приложените към тях документи в 30-дневен срок от
постъпването им и прави предложение до министъра на транспорта или до
оправомощено от него длъжностно лице за извършване на регистрацията или за отказ
за извършването й.
(10) При непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 9
или когато представените документи не удостоверяват съответствието с изискванията,
определени в наредбата по ал. 1, т. 3, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ в срок до 10 дни от установяването на непълнотата и/или
нередовността, или на несъответствието уведомява заявителя и определя 14-дневен
срок за отстраняването им. Срокът по ал. 9 спира да тече до датата на отстраняване на
непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието.
(11) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на звеното
по ал. 9 извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация.
(12) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на
регистрация, когато:
1. непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с изискванията не
са отстранени в срока по ал. 10;
2. заявлението за извършване на регистрация и издаване на удостоверение е
подадено преди изтичането на една година от прекратяването на предишна регистрация
на основание ал. 8, т. 4, 5, 8, 9 или 10.
(13) Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на оспорване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) Регистърът съдържа:
1. наименование на регистрираното лице;
2. единен идентификационен код или БУЛСТАТ;
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3. адрес на учебния център;
4. данни за учебните пътни превозни средства,
5. имената на преподавателя и единният му граждански номер;
6. датата на вписване в регистъра;
7. образованието и квалификацията на преподавателя;
8. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава
правоспособност за управление;
9. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или
специализация;
10. учебните центрове, за които преподавателят има издадени удостоверения;
11. данни за влезли в сила наказателни постановления за извършени
нарушения на условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или за извършени
нарушения на условията и реда за допълнително обучение на водачите на моторни
превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет
на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1;
12. дата на вписване и на заличаване от регистъра.
(15) Регистрацията е безсрочна. Правата по регистрацията не могат да се
прехвърлят или преотстъпват освен, когато регистрираното лице се е преобразувало
чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при
прехвърляне на търговското предприятие или наследяване, ако лицето, на което се
прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.
(16) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по
ал. 14 се открива по заявление по образец, което се подава в 14-дневен срок от
настъпване на промяната до министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, към което се прилагат:
1. договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за
прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно
съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или
поемането им;
2. други документи от значение за отразяване на промяната в обстоятелствата,
определени с наредбата по ал. 1, т. 3.
(17) При настъпване на промени в обстоятелствата извън случаите по ал. 14
лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените за вписване в
регистъра по ал. 4 и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение
и/или допълване на регистъра и/или удостоверението се подава заявление до министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от
него длъжностно лице и документи, удостоверяващи промяната.
(18) Разглеждането на заявлението и вписването на промените в регистъра и
издаването на удостоверение за регистрация, когато е необходимо, се извършват по
реда на ал. 9 и 13.
(19) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на звеното по ал. 9 със
заповед прекратява регистрацията:
1. по писмено искане на регистрираното лице;
4

2. при смърт на физическото лице – едноличен търговец, по заявление на
наследниците му;
3. при прекратяване на юридическото лице;
4. ако регистрираното лице е представило неверни данни или документ с
невярно съдържание, които са послужили като основание за извършване на
регистрацията или за вписване на промени в нея;
5. ако са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на отразяване в
регистъра и/или в удостоверението за регистрация, и регистрираното лице не е подало
заявление в срока по ал. 14;
6. ако регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
7. когато в 6-месечен срок от издаването на удостоверението за регистрация
лицето не започне дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността
си;
8. при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно
съдържание, когато това е установено по съдебен ред;
9. регистрираното лице не спазва приложената му принудителна
административна мярка временно спиране на дейността на учебния център, когато
учебният кабинет, учебната площадка, офисът, учебното пътно превозно средство или
преподавателите са престанали да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3;
10. регистрираното лице или преподавателите, или ръководителят на учебната
дейност са извършили повторно нарушение на условията и реда за извършване на
обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни
превозни средства и/или на условията и реда за допълнително обучение на водачите на
моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки
за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1.
(20) Заличаването на преподаватели от регистъра се извършва от министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него
длъжностно лице със заповед по предложение на звеното по ал. 9:
1. по молба на преподавателя;
2. при прекратяване на правата, произтичащи от удостоверенията за
регистрация в списъците, към които е включен като преподавател;
3. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на
обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни
превозни средства и/или на условията и реда за допълнително обучение на водачите на
моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки
за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 от преподавателя;
4. когато преподавателят престане да отговаря на изискванията на наредбата
по ал. 1, т. 3.
(21) Заповедите по ал. 19 и 20 подлежат на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
3. Създават се ал. 22 – 26:
„(22) Лице, чиято регистрация е прекратена на основание ал. 19, т. 4, 5, 8, 9 или
10, може да кандидатства за извършване на нова регистрация и издаване на ново
удостоверение за регистрация не по-рано от една година от датата на прекратяване на
предишната регистрация.
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(23) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 20, т. 3, не може да
бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години.
(24) Преподавателите подлежат на периодично обучение за усъвършенстване
на познанията им с продължителност не по-малка от 32 учебни часа на всеки 4 години.
След завършване на обучението се издава удостоверение за допълнително обучение
или специализация.
(25) Обучението по ал. 24 се извършва в курсове, организирани от висши
училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебна
документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
(26) Професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните
колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и
висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащат
такса за извършване на регистрация и за издаване на удостоверение за регистрация.“
§ 4. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и за допълнително обучение на водачите на моторни
превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет
на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 5. В чл. 157, ал. 3 след думата „нарушение“ запетаята и думите „както и
условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение“
се заличават.
§ 6. В чл. 165, ал. 1 т. 10 се заличава.
§ 7. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. състоянието на материалната база и изпълнението на учебната
документация в учебните центрове за придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство и/или за допълнително обучение на водачите на моторни
превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет
на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1, получили удостоверение за регистрация
по реда на чл. 152, ал. 1, т. 3;“
2. В ал. 2, т. 3:
а) след думата „подготовка“ се добавя „и/или допълнително обучение“;
б) изречение второ се заличава.
§ 8. В чл. 171, т. 6 след думата „разрешение се добавя „или удостоверение за
регистрация“ и думите „чл. 148, чл. 152, ал. 1, т. 3 и чл. 157, ал. 3“ се заменят с „чл. 148
и чл. 152, ал. 1, т. 3“.
§ 9. В чл. 177, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 10. В чл. 178, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 11. В чл. 178б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „средство“ се добавя „и/или допълнително обучение на
водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на
контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1.
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2. В ал. 2 накрая се добавя „и/или на допълнително обучение на водачите на
моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки
за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1“.
3. В ал. 3 думата „разрешение“ се заменя с „удостоверение за регистрация“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думата „разрешение“ се заменя с „удостоверение за
регистрация“;
б) в т. 1 след думата „правоспособност“ се добавя „и/или на водачите на
моторни превозни средства, подлежащи на допълнително обучение за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1“;
в) в т. 2 след думата „средство“ се добавя „и/или на водачите на моторни
превозни средства, подлежащи на допълнително обучение за частично възстановяване
на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1“.
5. В ал. 5:
а) в основния текст след думата „средство“ се добавя „и/или за допълнително
обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на
броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1“;
б) в т. 1 думите „за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност“ се заличават.
6. В ал. 6:
а) в основния текст след думата „средство“ се добавя „и/или на водачите на
моторни превозни средства, подлежащи на допълнително обучение за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1“;
б) в т. 1 думите „за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност“ се заличават.
7. В ал. 7 след думата „средство“ се добавя „и/или за провеждане на
допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1,“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 12. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерството
на вътрешните работи предава на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ документите във връзка с издадените и валидни към деня на влизането
в сила на този закон разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачите
на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните
точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1.
§ 13. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице регистрира лицата,
притежаващи валидни разрешения за извършване на теоретично и практическо
обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство, както и лицата, притежаващи валидни разрешения за провеждане на
7

допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично
възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по
чл. 157, ал. 1, и им издава удостоверения за регистрация в срок до 6 месеца от
влизането в сила на този закон.
(2) Регистрацията по ал. 2 се извършва въз основа на подадено от
притежателите на разрешенията заявление. За извършване на регистрацията по ал. 2 не
се дължи държавна такса.
§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на ……………...…............ г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Михаил Миков)

8

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
е подготвен в изпълнение на Решение № 484 на Министерския съвет от 2013 г. за одобряване на
Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.
Мярка № 1 от пакета от мерки предвижда обединяване на регулаторните режими за
провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно
превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни
превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет на
извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
Досега действащите разпоредби на Закона за движението по пътищата предвиждат
разрешението за провеждането на обучение за придобиване на правоспособност за управление
на МПС да се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, а разрешението за провеждането на допълнително обучение за частично
възстановяване на точките от контролния талон към свидетелството за управление да се издава
от министъра на вътрешните работи.
Предвид това, че дейностите по обученията са сходни по същество, изискванията
към лицата, на които се предоставя правото също, както и в голяма част от случаите лицата,
които имат разрешение за извършване на едното обучение, притежават разрешение и за другото
обучение, с измененията, които се предвиждат в ЗИД на ЗДП ще отпадне необходимостта едни
и същи лица да доказват съответствието си с едни и същи изисквания пред двете министерства
и задължението им да плащат две такси.
Обединяването на режимите ще доведе от една страна, до намаляване на
административната тежест за лицата, извършващи обучение, както и до намаляване на
разходите им за извършване на дейността, от друга страна ще има положителен ефект и върху
държавната администрация, тъй като за администрирането на един режим ще бъдат необходими
по-малко служители, а ще се намалят и разходите за извършването на последващ контрол.
Със ЗИД на ЗДП досега действащите два регистрационни режима не само, че ще се
обединят в един, но основната цел е режимът от разрешителен да премине в регистрационен.
Предвид общия принцип при административното регулиране да не се налагат ограничения и
тежести върху бизнеса, които не са необходими за постигане на целите на закона, целите на
регулирането на дейностите по провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство и по провеждане на допълнително обучение на
водачи на моторно превозно средство могат да бъдат постигнати чрез въвеждането на
регистрационен режим.
Удостоверението за регистрация ще бъде безсрочно за разлика от разрешението за
извършване на дейностите по обучението в момента, което се издава за срок 5 години. В
момента с изтичането на този срок лицата, притежаващи разрешения, следва отново да
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доказват, че отговарят на изискванията със съответни документи и чрез извършването на
съответни огледи на учебните им центрове, както и да заплащат редица такси за извършването
на административните услуги, съпътстващи издаването на разрешението. Занапред
съответствието с изискванията ще бъде проверявано при първоначалното извършване на
регистрацията, след което единствено чрез извършването на текущ контрол.
Предлага се регистрационният режим за извършване на обученията да бъде
администриран от Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, тъй като дейността по провеждането на обучение за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство и изпитите и към настоящия
момент се регулира и контролира от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
която е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Орешарски)
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