Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври
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. бр. 66 от
2003 г, бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014
г., бр. 37 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г. и бр.72 от 2018 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта:
В „Държавен вестник“ бр. 12 от 2019 г. е обнародвано изменение и допълнение на
Закона за българските лични документи (ЗБЛД), с което е направена промяна в чл. 51, ал. 5 от
ЗБЛД, предвиждаща че срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни
превозни средства (СУМПС) на лица с трайни увреждания за категория АМ, А1, А, В, В1 и ВЕ
е до 10 години, а за категории, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и T е до 5 години .
В тази връзка, разпоредбата на чл. 12, ал. 2, т. 3 от Наредба № І-157 от 1 октомври 2002
г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни
средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Наредба № І-157/2002 г.) следва да бъде
приведена в съответствие с предвиденото в закона, предвид че в сега действащата разпоредба
от Наредба № І-157/2002 г., срокът на валидност на СУМПС на лица с трайни увреждания е до
5 години.
На следващо място, в изпълнение на Решение № 704/03.10.2018 г. на Министерския
съвет, за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с
цел премахване на излишна административна тежест при подаване на документи от страна на
гражданите се достигна до извода, че е необходимо да бъде изменен чл. 14, ал. 1 от Наредба №
І-157 от 1 октомври 2002 г., като при придобиване на нова категория от водача, да се премахнат
изискванията за предоставяне на документа по чл. 13, ал. 1, т. 7 от наредбата.
Също така, издаването на дубликат на СУМПС в случаите по чл. 16, ал. 1 от Наредба №
І-157/2002 г. не е обвързано със срок на валидност, в който може да бъде издадено СУМПС с
нов срок на валидност. В тази връзка е необходимо да се регламентира срок на валидност на
СУМПС, при който може да бъде издадено СУМПС с нов срок.
2. Цели, които се поставят:
С проекта се цели подобряване на нормативната уредба, привеждането й в съответствие
с горепосоченото изменение и допълнение на ЗБЛД, ограничаване на административната
тежест и подобряване на административното обслужване, чрез отпадане на изисквания за
предоставяне на документи.
Проектът цели отпадане на изискването при придобиване на нова категория, или при
допълнително вписване в СУМПС на код по чл. 7, ал. 3 от Наредба № І-157/2002 г., за издаване
на ново СУМПС водачът да представя копие от документ за завършен най-малко първи
гимназиален етап на средно образование.
Цели се също създаване на възможност за случаите, в които се издава дубликат на
СУМПС поради повреждане, унищожаване, изгубване или кражба, когато срокът на валидност
на СУМПС изтича в срок до 24 месеца, водачът да може да подмени свидетелството си с нов
срок на валидност.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Подобряване на нормативната уредба, ограничаване на административната тежест и
подобряване на административното обслужване.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се въвеждат изисквания, произтичащи от актове на Европейския съюз,
предвид което не е изготвена справка за съответствието.

