Проект!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от
движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на
регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр.
105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.)
(обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г.,
бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.,
бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от
2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 и 97 от 2019 г., бр. 48 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите
табели трябва да отговарят на БДС 15980 и БДС ISO 7591. Изискванията за отличителния знак
на държавата-членка и европейското знаме са определени в Регламент (ЕО) № 2411/98 на
Съвета от 3 ноември 1998 година относно признаването във вътрешния трафик на Общността
на отличителния знак на държавата-членка, в която са регистрирани моторни превозни
средства и техните ремаркета (OB, L бр. 299 от 10 ноември 1998 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 2411/98“.
2. В ал. 9 думата „месторегистрация“ за заменя с думите „регистрация“.
§ 3. В чл. 12, ал. 1, т. 10 думите „по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.)“ се
заменят с „по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на
продуктова такса, приета с Постановление № 76 от 12 април 2016 г. (обн. ДВ, бр. 30 от 2016
г.)“.
§ 4. В чл. 16 се създава алинея 11:
„(11) Информационен обмен между информационната система на Нотариалната
камара и информационната система на МВР не се извършва в случаите на промяна на
собствеността, когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена.“.
§ 5. В чл. 18а, се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава т. 5:
„5. декларация за предстоящо прехвърляне на собствеността със запазване на
регистрационния номер; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се
отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация прехвърляне на собствеността със запазване на регистрационния номер“) и се връщат на

собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за
прекратяване на регистрацията.“
б) точки 5, 6 и 7 стават съответно точки 6, 7 и 8.
2. Създават се ал. 9, 10, 11, 12 и 13:
„(9) При подаване на заявление за прекратяване на регистрацията на моторно превозно
средство съгласно чл. 145а от ЗДвП собственикът на превозното средство може да заяви
запазване на табелите с регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на
друго превозно средство от същата категория, като заплати такса в размер, определен в
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси. Изречение първо не се прилага в случаите по чл. 10, ал. 8 и за
табели с регистрационен номер, които не отговарят на стандартите БДС 15980 и БДС ISO 7591.
(10) В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 9 заявителят има право да
регистрира друго моторно превозно средство със запазените табели с регистрационен номер
при условията и по реда на глава втора. Табелите с регистрационен номер се предават от
собственика за съхранение в съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(11) Когато в срока по ал. 10 не е регистрирано друго моторно превозно средство със
запазения регистрационен номер, табелите с регистрационния номер се унищожават от
съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(12) Регистрация на моторно превозно средство след изтичане на срока по ал. 10 може
да се извърши със запазения регистрационен номер, като се поставят нови табели. Поставянето
на нови табели се извършва от съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(13) Срокът за запазване на регистрационния номер е шест месеца от подаване на
заявлението по ал. 1. След изтичането на този срок запазеният регистрационен номер не може
да бъде използван.“.
§ 6. В чл. 19, ал. 1 думите „чл. 18а, ал. 2, т. 2, 3, 4, ал. 5 или ал. 8,“ се заменят с „чл. 18а,
ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, ал. 5, ал. 8 или 9“.
§ 7. В чл. 23, ал. 4 се изменя така:
„(4) Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които
се задвижват само с електрически двигател, се нанасят със зелен цвят на бял светлоотразителен
фон“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. буквен код за регистрация - една или комбинация от две букви“.
2. В ал. 2 думата „месторегистрация“ за заменят с „регистрация“.
§ 9. В параграф 7 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от
движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на
регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ, бр. 97 от 2019 г.)
думите „се издават след определянето им с БДС 15980“ се заменят с „се издават след влизането
в сила на измененията на БДС 15980 и БДС ISO 7591“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 10. В чл. 12а, ал. 1, т. 11, чл. 12б, ал. 1, т. 12 и чл. 12в, ал. 1, т. 11 думите „по чл. 3, ал.
1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци“ се заменят с „чл. 3,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса“.
§ 11. Параграфи 5 и 6 влизат в сила от 1 януари 2021 г.
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