МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№..............................................,
…..................2017 г.
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на
свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната
дисциплина (Обн. ДВ. бр. 97 от 2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66 от 2003 г., бр. 93 от 2006 г. бр.
46 и бр. 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г. и бр. 37 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ограничителните условия за ползване на свидетелството по чл. 53, ал. 1, т. 11 от
ЗБЛД се изписват с кодове и имат следните значения:
„ВОДАЧ (Медицински причини)
01. Корекция и/или защита на зрението
01.01. Очила
01.02. Контактна(и) леща(и)
01.05. Очна превръзка
01.06. Очила или контактни лещи
01.07. Специфично оптично помощно средство
02. Слухов апарат/говорен апарат
03. Протеза/ортопедичен апарат на крайниците
03.01. Протеза/ортопедичен апарат на горните крайници
03.02. Протеза/ортопедичен апарат на долните крайници
АДАПТАЦИИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
10. Модифициран предавателен механизъм
10.02. Автоматичен избор на предавателно отношение
10.04. Адаптирано устройство за управление на предавателния механизъм
15. Модифициран съединител
15.01. Адаптиран педал на съединителя
15.02. Съединител с ръчно задействане
15.03. Автоматичен съединител
15.04. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на
съединителя
20. Модифицирани спирачни уредби
20.01. Адаптиран спирачен педал
20.03. Спирачен педал, подходящ за използване с ляв крак
20.04. Плъзгащ спирачен педал
20.05. Наклонен спирачен педал
20.06. Спирачка с ръчно задействане

20.07. Задействане на спирачката с максимално усилие от … N(*) (например
„20.07(300N)“)
20.09. Адаптирана ръчна спирачка за паркиране
20.12. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на спирачния
педал
20.13. Спирачка, задействана с коляно
20.14. Задействане на спирачната уредба, подпомагано от външна сила
25. Модифицирани уредби за подаване на газ
25.01. Адаптиран педал на газта
25.03. Наклонен педал на газта
25.04. Устройство за подаване на газ с ръчно задействане 25.4.2015 г. L 107/70
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25.05. Устройство за подаване на газ, задействано с коляно
25.06. Задействане на подаването на газта, подпомагано от външна сила
25.08. Педал на газта отляво
25.09. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на газта
31. Адаптации на педали и защити за педали
31.01. Допълнителен комплект паралелни педали
31.02. Педали на (или почти на) едно и също ниво
31.03. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на газта
и спирачния педал, когато педалите не се задействат с крак
31.04. Повдигнат под
32. Комбинирани уредби от помощна спирачка и устройство за подаване на газ
32.01. Устройство за подаване на газ и помощна спирачка като комбинирана уредба,
задействана с една ръка
32.02. Устройство за подаване на газ и помощна спирачка като комбинирана уредба,
задействана чрез външна сила
33. Комбинирани уредби от помощна спирачка, устройство за подаване на газ и
кормилно управление
33.01. Устройство за подаване на газ, помощна спирачка и кормилно управление като
комбинирана уредба — задействане чрез външна сила с една ръка
33.02. Устройство за подаване на газ, помощна спирачка и кормилно управление като
комбинирана уредба — задействане чрез външна сила с две ръце
35. Модифицирано контролно табло (Ключове за светлини, стъклочистачки/пръскач
на течност за чистачки, клаксон, мигачи и др.)
35.02. Контролни устройства, използваеми без освобождаване на кормилния
механизъм
35.03. Контролни устройства, използваеми без освобождаване на кормилния
механизъм с лявата ръка
35.04. Контролни устройства, използваеми без освобождаване на кормилния
механизъм с дясната ръка
35.05. Контролни устройства, използваеми без освобождаване на кормилния
механизъм и механизмите за подаване на газ и за спиране
40. Модифицирано кормилно управление
40.01. Кормилно управление с максимално усилие за задействане … N(*) (например
„40.01(140N)“)
40.05. Адаптиран волан (по-широка и/или дебела секция на волана, волан с намален
диаметър и т.н.)

40.06. Адаптирано положение на волана
40.09. Кормилно управление с крака
40.11. Подпомагащо устройство на волана
40.14. Алтернативна адаптирана уредба за кормилно управление, задействана с една
ръка
40.15. Алтернативна адаптирана уредба за кормилно управление, задействана с две
ръце
42. Модифицирани устройства за виждане назад/настрани
42.01. Адаптирано устройство за виждане назад
42.03. Допълнително вътрешно устройство, позволяващо виждане настрани
42.05. Устройство за виждане на участъка, закрит от водача на превозното средство
43. Място за сядане на водача на превозното средство
43.01. Височина на седалка на водача на превозното средство за добро наблюдение и
на нормално разстояние от волана и педалите
43.02. Седалка на водача на превозното средство, адаптирана към формата на тялото
43.03. Седалка на водача на превозното средство със странична опора за добра
стабилност в седнало положение
43.04. Седалка на водача на превозното средство с подлакътник
43.06. Адаптация на предпазните колани
43.07. Тип предпазен колан с опора за добра стабилност 25.4.2015 г. L 107/71
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44. Модификации за мотоциклети (използването на подкод е задължително)
44.01. Спирачка с единично задействане
44.02. Адаптирана спирачка за предно колело
44.03. Адаптирана спирачка за задно колело
44.04. Адаптирано устройство за подаване на газ
44.08. Височина на седалката, позволяваща на водача в седнало положение да постави
двата си крака едновременно на повърхността и да запази равновесие на мотоциклета, като
спре и застане в изправено положение.
44.09. Максимално усилие за задействане на спирачката за предното колело … N(*)
(например „44.09(140N)“)
44.10. Максимално усилие за задействане на спирачката за задното колело … N(*)
(например „44.10(240N)“)
44.11. Адаптирана опора за крака
44.12. Адаптирана ръкохватка
45. Мотоциклет само с кош
46. Само триколесни превозни средства
47. Ограничено до превозни средства с повече от две колела, които не изискват
запазване на равновесие от страна на водача за потегляне, спиране и стоене в изправено
положение
50. Ограничено до специфичен номер на превозното средство/шасито
(идентификационен номер на превозно средство, VIN)
Букви, използвани в съчетание с кодове от 01 до 44 за по-нататъшна спецификация:
a ляво
b дясно c ръка (до китката)
d крак
e среда
f ръка

g палец.
КОДОВЕ ЗА ОГРАНИЧЕНО ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ
61. Ограничено до дневни пътувания (например един час след изгрева на слънцето и
един час преди залез)
62. Ограничено до пътувания в рамките на радиус от … km от местопребиваването на
притежателя или само в града/региона
63. Управление без пътници
64. Ограничено до пътуване със скорост, не по-висока от … km/h
65. Управление, разрешено само когато водачът на превозното средство е
придружаван от притежател на свидетелство за управление за поне еквивалентна категория
66. Без ремарке
67. Без управление по магистрали
68. Без алкохол
69. Ограничено до превозни средства, оборудвани с блокиращо устройство при
употреба на алкохол в съответствие с EN 50436. Посочването на дата на изтичане на срока
на валидност е по избор (например „69“ или „69(1.1.2016 г.)“)
АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ
70. Смяна на свидетелство № …, издадено от … (отличителен знак на ЕС/ООН в
случай на трета държава; например „70.0123456789.NL“)
71. Дубликат на свидетелство № …, издадено от … (отличителен знак на ЕС/ООН в
случай на трета държава; например „70.0123456789.HR“)
73. Ограничено до превозни средства от категория В от вида на моторни
четириколесни моторни превозни средства от подкатегория В1 25.4.2015 г. L 107/72
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78. Ограничено до превозни средства с автоматично предаване
79. (…) Ограничено до превозни средства, които отговарят на посочените в скоби
спецификации за прилагането на член 13 от настоящата директива
79.01. Ограничено до двуколесно превозно средство с кош или без кош
79.02. Ограничено до триколесни или четириколесни моторни превозни средства от
категория АМ
79.03. Ограничено до триколесни превозни средства
79.04. Ограничено до триколесни превозни средства с ремарке, чиято максимално
допустима маса не превишава 750 kg
79.05. Мотоциклет от категория А1 с отношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg
79.06. Превозни средства от категория BE, когато максимално допустимата маса на
ремаркето на превишава 3 500 kg
80. Ограничено до притежателите на свидетелство за управление на триколесно
моторно превозно средство от категория А, които не са навършили 24 години
81. Ограничено до притежателите на свидетелство за управление на двуколесно
моторно превозно средство от категория А, които не са навършили 21 години
95. Водач на превозно средство, който притежава свидетелство за квалификация,
отговарящо на задължението за професионална пригодност, предвидено с Директива
2003/59/ЕО до … (например: „95(1.1.2012 г.)“)
96. Превозни средства от категория В в композиция с ремарке с максимално
допустима маса, която превишава 750 kg, когато максимално допустимата маса на такава
композиция превишава 3 500 kg, но не превишава 4 250 kg
97. Няма право да управлява превозно средство от категория С1, което попада в
приложното поле на Регламент (ЕИО) № 3821/85(**)

100. Корекция на зрението и разрешен само за определено превозно средство (номер
на шаси) - комбинация от ограничения 01 и 50
103. (нов - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Водач на превозно средство,
който притежава право да управлява моторно превозно средство от категория D и право за
управление на тролейбус”
104. Ограничена валидност на свидетелството за управление на моторно превозно
средство по медицински причини.“.
2. В ал. 4 числото „51“ и запетаята след него се заличават.
3. В ал. 7 думите „или 51“ се заличават.
§ 2. В чл. 13, ал. 1, т. 7 думите „Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по
документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.)” се заменят с
„Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.).”.
§ 3. В чл. 16 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно
превозно средство може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната
информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето
квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по отчета
на водачите изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път.
(7) При изпратено потвърждение по ал. 6 лицето се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на съответната такса и може да бъде получен лично.“.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и т. 2 след думата „подписала” се добавя „и ратифицирала”.
2. Създава се нова ал. 10:
„(10) Свидетелство за управление на МПС не се издава, когато чуждестранното
национално свидетелство по ал. 1, т. 1 и 2 е изгубено или откраднато. При заявяване на
загуба или кражба на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС по ал.
1, т. 1 и 2, след издаване на българско свидетелство за управление на МПС, същото не се
връчва на лицето, а се унищожава.”.
3. Досегашните ал. 10 - 14 стават съответно ал. 11 - 15.
4. Създават се ал. 16 и 17:
„(16) Лице, установило обичайното си пребиваване в Република България, което е
притежавало българско свидетелство за управление на МПС и го е подменило с
чуждестранно такова по ал. 1, т. 3, но е изгубило правоспособност поради отнемане на
всички контролни точки, и чието свидетелство е отнето или обявено за отнемане може да
възстанови правоспособност на основание чл. 157, ал. 5 ЗДвП, като за това обстоятелство
представи официален документ с превод и легализация от компетентните чуждестранни
органи. На лицето се издава ново свидетелство по реда на чл. 14, ал. 1, като при връчване на
новото свидетелство за управление на МПС лицето връща чуждестранното свидетелство за
управление за изпращането му на държавата, която го е издала.
(17) В случаите по ал. 16, когато чуждестранното свидетелство за управление на
МПС не се представя, се уведомяват компетентните чуждестранни органи за издаденото
ново българско свидетелство за управление.”.
§ 5. В чл. 24, ал. 1, т. 5 се изменя така:

„5. изтичане на осемнадесет месечен срок от отнемане на свидетелството за
управление на моторно превозно средство на водач, въз основа на чл. 171, т. 1, б. „б” ЗДвП
или до решаване на въпроса за отговорността му.“.
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните по отчета за всеки водач се водят в централизирана автоматизирана
информационна система.“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 29, ал. 2 се изменя така:
„(2) За всяка папка ежедневно се изготвя опис от Национален автоматизиран
информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи” на
връчените свидетелства за управление.“.
§ 8. В чл. 31 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Заявления за издаване на удостоверение за водач могат да бъдат подавани по
електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на
МВР с притежавания от лицето квалифициран електронен подпис. При подадено заявление
по този ред органите по отчета на водачите изпращат потвърждение или отказ до лицето по
електронен път.
(7) При изпратено потвърждение по ал. 6 лицето се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на съответната такса.“.
Допълнителна разпоредба
§ 9. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/653 на Комисията от 24
април 2015 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства средства (ОВ, L 107 от 25
април 2015 г.).

МИНИСТЪР:

