МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ …..........................................
.........................................2017 г.
ПРОЕКТ!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № ІЗ-417 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР ПРИ
ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (Обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. и
доп., ДВ бр. 42 от 2010 г. и бр. 9 и 57 от 2011 г.)

Параграф единствен. Приложение № 3 към чл. 63, ал. 4 се изменя така:
„Приложение 3 към чл. 63, ал. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
от...................................................................................................... ЕГН/ЛНЧ/ЛН........................
(Три имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН )

........................................................................................................номер..................................
( Притежател на Български личен документ- вид и номер )
Издаден от ........................................., на дата ................... валиден до ..................................
Постоянен адрес………………………………………………………...…………………………
Във връзка с чл.151, ал.5 и ал.7 от Закона за движението по пътищата декларирам, че:
- обикновено съм живял/а повече от 185 (сто осемдесет и пет) дни през последните
12
(дванадесет) последователни месеца в Република България на следния адрес:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....,
поради лични/трудови връзки и по смисъла на § 6 т.46 от Закона за движението по пътищата
съм установил/а обичайното си пребиваване в Република България.
- не притежавам / притежавам свидетелство за управление на моторно превозно средство,
издадено от държава - членка на Европейския съюз, № ………………………., издадено
от…………………………………………………., на дата ……………………..,
което ще предам при получаване на българско свидетелство за управление на моторно
превозно средство. (невярното се зачертава)
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ..................
Гр……………….

Подпис: .............................

Забележка:
§ 6, т. 46 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата - "Обичайно пребиваване в
Република България" е мястото, където дадено лице обикновено живее повече от 185 дни през последните 12
последователни месеца поради лични или трудови връзки, или ако лицето няма трудови връзки- поради лични
връзки, които сочат тясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее.
За обичайно пребиваване на лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и което
вследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повече държави членки, се смята
мястото, където са личните му връзки, при условие че лицето редовно се връща там. Спазването на последното
условие не е необходимо, ако лицето пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена
продължителност. Следването в университет или в друго учебно заведение не се смята за смяна на обичайно
пребиваване.

МИНИСТЪР:

