СТРУКТУРА:
Отдел „Пътна полиция”, 03 сектор „Административно обслужване”, 02 група „Отчет на
водачи на МПС”
АДРЕС:
Отдел „Пътна полиция” – гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 4, тел. за връзка
02/9827295 и 02/9823585
РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ:
от 07:30 ч. до 17:00 ч. в работни дни
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
Гражданите се обслужват на първия етаж в административната сграда, на гишета от №
26 до № 37 след изтегляне на пореден номер за желаната от тях услуга от машината, находяща
се под „Информация”, в салона за обслужване на граждани. Повикването на гише става по
електронен път.
Буква „A” - за подаване на документи на водачи за СУМПС.
Буква „B” - за получаване на свидетелство за управление на МПС.
Буква „C” - за издаване на удостоверения за работа, за застраховател, за контролен талон
на водач без наказания, за Транспортна болница.
Услугите, които се извършват, са:
Приемане на заявления за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни
средства (СУМПС);
Издаване на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС;
Подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача;
Издаване на СУМПС при придобиване на нова категория;
Издаване на дубликат на СУМПС (при повреждане, загубване или кражба на оригинала);
Подмяна на чуждестранно национално СУМПС (отговарящо на приложение № 6);
Приемане на документи от водачи на МПС за частично възстановяване на отнети
контролни точки.
Връчване на готови СУМПС се извършва на гишета с номера 34, 35, 36 и 37, след изтеглен
номер с буква „В” от машината за управление на опашките. Към всяко свидетелство за
управление се издава контролен талон.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС:
Обикновена услуга до 30 дни /ОУ/, Бърза услуга до 10 работни дни /БУ/
Издаване на СУМПС на лица до 58 г. - 25 лв. за ОУ, 50 лв. за БУ
Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г. - 11 лв. на ОУ, 22 лв. за БУ
Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв. за ОУ, 6 лв. за БУ
Издаване на СУМПС на лица над 70 г. - без такса за ОУ и БУ
Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС - 2 лв. за ОУ, 2 лв. за БУ
Таксите за СУМПС съгласно тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
МВР по закона за държавните такси се заплащат по банков път в банковите гишета,
обслужващи СДВР и РУ ”Полиция” или в която и да е банка. Основанието е „За издаване на
СУМПС и контролен талон към СУМПС”.
Банкова сметка на СДВР BG97BNBG96613100157001, BIC – BNBGBGSD.

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ:
Адресират се до директора на СДВР.
НОРМАТИВНА УРЕДБА:
Административно-процесуален кодекс, Закон за движение по пътищата, Закон за
административните нарушения и наказания и Наредба № I – 157/2002г. (последна актуализация
29.04.2014 г.) на МВР за условията и реда на издаване на СУМПС и отчета на водачите и
тяхната дисциплина.

