Необходими документи при регистрация и промяна в
регистрацията на МПС

Необходими документи за промяна на рег.№
1. Заявление за регистрация - издава се на гишета от 54 до 64;
2. Застраховка “Гражданска отговорност”;
3. Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София,
или упълномощено лице, ако е за фирми;
4. Табелите с регистрационни номера и свидетелство за регистрация;
5. Превозното средство се представя за идентификация;
6. Новите свидетелства за регистрация се получават на гишета от 51 до 53.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава
попълнена декларация за табели неотговарящи на БДС/стари табели/. При липса на два
броя регистрационни табели същите се обявяват за издирване от РПУ.

Необходими документи за промяна на собственост
1. Заявление за регистрация - издава се на гишета 42, 43, 44, 45 и 46;
2. Договор – копие и оригинал;
3. Застраховка “Гражданска отговорност”;
4. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено
пълномощно;
5. Свидетелство за регистрация на МПС;
6. Новите свидетелства за регистрация се получават на гишета 40 и 41.
ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят

Необходими документи за прекратяване на регистрация на ППС
1. Издаването на заявление за прекратяване на регистрацията
и
прекратяването на регистрация се извършва на гишета 3, 5 и 6;
2.
Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. Документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския
субект - собственик на ПС;
4. Свидетелство за регистрация на ПС;
5. Табелите с регистрационните номера;

Към горните документи се прилага и един от следните документи:
6. Изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до
съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална
щета;
7. Писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната;
8. Документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
9. Декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот;
10. Документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или
природно бедствие;
11. Копие на документ за регистрация в друга държава или на друг
документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в
друга държава;
12. Документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на
друга държава;

13. След уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или
Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната
държава се предоставят и табелите с регистрационните номера;
ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа
на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на
информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).
В случаите на представяне на копие на документ за регистрация в друга държава или на
друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в
друга държава, или документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза
на друга държава не се изисква свидетелство за регистрация на ПС, издадено от
българските компетентни органи.

Необходими документи за регистрация на ППС от друг регион в гр.
София
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление за регистрация - издава се нагишета от 54 до 64;
Документ за собственост – оригинал и копие;
Застаховка “Гражданска отговорност”;
Табели с регистрационни номера;
Свидетелство за регистрация на МПС;
Превозното средство се представя за идентификация;
Новите свидетелства за регистрация се получават на гишета от 51 до 53.

Необходими документи за издаване на дубликат на
Свидетелство за регистрация на ППС
1. Заявление за регистрация - издава се на гишета от 42, 43, 44, 45 и 46;
2. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно
свидетелство;
3. Документи за самоличност на собствениците;
4. Свидетелство за регистрация част І;
5. Застраховка “Гражданска отговорност”;
6. Новите свидетелства за регистрация се получават на гишета 40 и 41.

Необходими документи за първоначална регистрация на МПС с рег.
№ ХХ на чуждестранно физическо лице със срок на пребиваване в
Р.Б. над 3 години
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление за регистрация - издава се на гишета от 54 до 64;
Документ за собственост на ППС;
Застраховка “Гражданска отговорност”;
Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице;
Превозното средство се представя за идентификация;
Заявление и документи се подават на гише 4;
Свидетелство за регистрация се получава на гишета 40 и 41.

Необходими документи за първоначална регистрация на ново
превозно средство
1. Писмено заявление за регистрация за ПС, за които се изисква
идентификация - издава се на гишета от 54 до 64;
2. За превозни средства от категории М, N, O, L - валиден ЕО сертификат за
съответствие, издаден от производителя (сертификатът за съответствие се
издава или се придружава от легализиран превод на български език);
3. Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация
на превозното средство;

4. Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за
създаване и за код Булстат;
5. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и
двустранен констативен протокол за ПТП;
6. Митнически документ за оформен внос на територията на европейския
съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
7. Табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
8. Документи за платена продуктова такса за ПС от категориите L2, L4, L5,
L5E, М1 и N1.
9. Превозното средство за идентификация с изключение на ПС от категория
М1;
10.За ПС категория М1 заявление и документи се подават на гишета 49 и
50;
11.За ПС категория М1 свидетелства за регистрация се получават на гишета
40 и 41;
12.За ПС категория N, L, O свидетелства за регистрация се получават на
гишета 51, 52, 53.
ЗАБЕЛЕЖКА: За превозни средства от категории M, N и О без валиден сертификат за
съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено
от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", или
индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС,
ЕИП, или Конфедерация Швейцария и признато за валидно на територията на Република
България, съгласно Наредба № 60 от 2009г.

Необходими документи за регистрация на превозно средство с
регистрация в държава членка на ЕС, ЕИП или Конфедерация
Швейцария
1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път - издава
се на гишета от 54 до 64;
2. Свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени
от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или
Конфедерация Швейцария;
3. Документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от
държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация
на превозното средство;
5. Декларация за придобиване на собствеността;
6. Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато
превозното средство се внася от държава извън ЕС;
7. Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код Булстат;
8. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и
двустранен констативен протокол за ПТП;
9. Табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
10.Документи за платена продуктова такса за МПС от категориите L2, L4, L5,
L5E, М1 и N1.
11.Превозното средство за идентификация;
12.Свидетелство за регистрация се получава на гишета 51, 52, 53;
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз,
ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на
превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени свидетелство
за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), се представя официален документ от

съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни
на ПС, позволяващи идентификацията му.
В случаите, когато заявителят не представи документ за преминат преглед за техническа
изправност или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва
преглед за техническа изправност и окомплектоване.

Необходими документи за регистрация на превозно средство с
регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация
Швейцария
За първоначална регистрация на превозно средство с валидна
регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария
собственикът представя:
1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път - издава
се на гишета от 54 до 64;
2. За ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила
изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за
валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
3. За ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила
изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за
индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП
/Наредба Н-3 на МТИТС/;
4. Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация
на превозното средство;
5. Декларация за придобиване на собствеността;
6. Чуждестранните регистрационни документи;
7. Митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се
внася от държава извън ЕС;
8. Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
9. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и
двустранен констативен протокол за ПТП;
10. Табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. Документи за платена продуктова такса за МПС от категориите L2, L4,
L5, L5e, М1 и N1.
12. Превозното средство за идентификация, преглед за техническа
изправност и окомплектоване;
13. Свидетелство за регистрация се получава на гишета 51, 52, 53;
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато за ПС не може да се представи доказателство за валидно към датата
на тяхното производство ЕО одобряване на типа, се представя удостоверение за
индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП /Наредба
Н-3 на МТИТС/.

Необходими документи за пускане на превозното средство в
движение
За пускане в
представя:

движение на превозно средство собственикът

1. Писмено заявление - издава се на гишета 3, 5 и 6;
2. Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

3. Застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен
протокол за ПТП;
4. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт;
5. Част II на свидетелството за регистрация се получава на гише 3, 5 и 6.
ЗАБЕЛЕЖКА: Временно спрените превозни средства се пускат в движение след
отстраняване на причините, поради които са били спрени,
и извършване на преглед за
техническа изправност. Преглед за техническа изправност не се извършва на временно
спрени превозни средства по чл. 171, т. 2, букви "в", "ж", "з" и "и" от ЗДвП и по чл. 40, ал.
1, т. 2 от Наредба I-45/2000г., ако се представи валиден документ за преминат преглед за
техническа изправност.

Необходими документи за транзитна регистрация на превозно
средство
Транзитна регистрация се извършва: в случаи на придвижване на
нерегистрирани превозни средства в страната; при износ на превозни средства от
страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или
на закупени в страната нерегистрирани ППС - след митническо оформяне на вноса
и износа им; при изгубена или открадната постоянна табела, след обявяването й
за издирване.

За транзитна регистрация собственикът на превозното средство
представя:
1. Писмено заявление за транзитна регистрация - издава се на гише 47;
2. Документ за собственост и произход на превозното средство;
3. Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
4. Застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен
протокол за ПТП;
5. Транзитните регистрационни табели се получават на гише 47.
ЗАБЕЛЕЖКА: За транзитна регистрация при износ на превозни средства от страната след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в
страната нерегистрирани ППС - след митническо оформяне на вноса и износа им се
представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен
износ.

Необходими документи при възстановяване на регистрация на
превозно средство
1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път - издава
се на гишета от 54 до 64;
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
2. Документ
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. Свидетелството за регистрация;
4. Документ за собственост;
5. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
6. Протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна
агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА");
7. Превозното средство за идентифициране;
8. Свидетелство за регистрация се получава на гишета 51, 52, 53.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възстановяване на прекратена регистрация се извършва само за ПС, чиято
регистрация е прекратена, поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот,
кражба или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия
БДС 15980 и БДС ISO 7591.
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство, поради кражба се
извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е
изплатена тотална щета.

Необходими документи за спиране на превозното средство от
движение
За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение
по искане на собственика се представят:
1. Писмено заявление издадено по - служебен път издава се на гишета 3, 5
и 6;
2. Молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство
от движение;
3. Част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
4. Документ
за
самоличност
за
физическите
лица;
единен
идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават
ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
5. Заявление и документи се подават на гише 3, 5 и 6.

