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Лиценз № 3177/13.11.2013 
 

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
В сила от 01.09.1999 г. 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016г., 

в сила от 21.01.2017г. 

Глава шеста. 
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

 
Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - 

ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по 
пътищата и за преустановяване на административните нарушения се 
прилагат следните принудителни административни мерки: 

1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно 
превозно средство на водач: 

а) за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или 
психологическите изисквания - до отпадане на основанието за това; 

б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в 
сила от 21.01.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с 
концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с 
медицинско изследване или с техническо средство, определящо 
съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания 
въздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни 
аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или 
да даде кръв за медицинско изследване - до решаване на въпроса за 
отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на 
медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 
установените стойности са определящи; 

в) който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на 
правилата за движение - до успешното полагане на проверочен изпит; 

г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 
85 от 2004 г.) който извършва обществен превоз на пътници или товари 
с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или 
удостоверение за регистрация - до решаване на въпроса за 
отговорността му, но за не повече от един месец; 
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д) (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в 
сила от 21.01.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с 
наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно 
заплащане - до заплащане на дължимата глоба; 

е) (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно 
средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 
- до предоставяне на сключена валидна застраховка. 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) временно спиране от движение на 
пътно превозно средство: 

а) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) до отстраняване на неизправността, 
когато пътното превозно средство е технически неизправно, 
включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите 
газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е 
изменена без съответното разрешение; 

б) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) до отстраняване на несъответствието, 
когато пътното превозно средство превозва опасен товар, но не 
отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар; 

в) (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) на собственик, 
който няма задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на 
автомобилистите, до сключването ?; 

г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 
85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) 

д) (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) което е обозначено с опознавателни 
знаци за извършване на таксиметрови превози, но не е включено в 
списък към издаден лиценз или издадено удостоверение за регистрация 
или не отговаря на изискванията, определени в нормативен акт; 

е) (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) когато моторното превозно средство е 
със снети шумозаглушители; 

ж) (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 
22.12.2015 г.) когато не е заплатена съответната такса, определена в 
Закона за пътищата или е залепен невалиден винетен стикер; 

з) (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., отм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 

и) (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който 
допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на 
лице, което не притежава съответното свидетелство за управление 
и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, 
наркотични вещества или техни аналози - за срок до един месец; 

к) (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на 
собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено 
наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до 
заплащане на дължимата глоба; 
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л) (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на 
собственик, който при управление на моторно превозно средство 
превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h 
- за срок един месец; 

м) (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на 
собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на 
моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани 
състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги 
ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за 
превоз на хора и товари - за срок три месеца; 

2а. (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на 
собственик, който управлява моторно превозно средство, без да 
притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил 
алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични 
вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена 
проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол 
и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни 
предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол 
в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни 
аналози - за срок от 6 месеца до една година; 

3. задържане на отговорно пазене, до установяване на собствеността, 
на регистрирано или подлежащо на регистриране пътно превозно 
средство, на което идентификационният номер на рамата (шасито), 
поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване 
или е променен; 

4. изземване на свидетелството за управление на лице, което не е 
изпълнило задължението си по чл. 157, ал. 4; 

5. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на 
неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато 
превозното средство е: 

а) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) паркирано правилно, но 
обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото 
местоположение на превозното средство се уведомява районното 
управление на Министерството на вътрешните работи, а разходите, 
направени във връзка с преместването на превозното средство, са за 
сметка на лицето или организацията, поискала преместването; 

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - 
ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) паркирано в 
нарушение на правилата за движение на места, обозначени с 
неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване 
на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или 
прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в 
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този случай лицата по чл. 168 уведомяват районното управление на 
Министерството на вътрешните работи, от територията на което е 
преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното 
средство; разходите, направени във връзка с преместването на 
превозното средство, са за сметка на собственика на превозното 
средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, 
а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява 
от момента на уведомяването на районното управление на 
Министерството на вътрешните работи; 

в) (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 
01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. - 
ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) без табели с 
регистрационен номер, поставени на определените за това места или са 
изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за 
регистрация на пътното превозно средство. 

6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) временно 
спиране на дейността на лицата, получили разрешение по реда на чл. 
148, чл. 152, ал. 1, т. 3 и чл. 157, ал. 3 - до отстраняване на 
констатираните нарушения. 

7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) временно 
спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за 
регистрация по реда на чл. 153в - до отстраняване на нарушенията. 

Чл. 172. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 
2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила 
от 21.01.2017 г.) Принудителните административни мерки по чл. 171, 
т. 1, 2, 2а, 4, т. 5, буква "а", т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от 
ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно 
тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Налагането 
на принудителните административни мерки от ръководителите на 
службите за контрол се извършва чрез: 

1. недопускане управлението на моторното превозно средство; 
2. спиране от движение на моторното превозно средство; 
3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 

отнемане на документите по чл. 165, ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1, 
както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 
2; 

4. поставяне на стикер по образец, определен от министъра на 
вътрешните работи, върху предното стъкло на моторното превозно 
средство, при временно спиране от движение по чл. 171, т. 2; 

5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) преместване и предоставяне за 
отговорно пазене на моторни превозни средства, временно спрени от 
движение на основание чл. 171, т. 2, като разходите по преместването и 
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заплащането на таксите за отговорно пазене са за сметка на 
собственика на превозното средство; 

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) отнемане на индивидуалните печати за 
заверка на документите, издавани при извършването на периодични 
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни 
средства. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в 
сила от 21.01.2017 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, букви "б" и "е" 
свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача 
се изземва със съставянето на акта за установяване на 
административното нарушение. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) В случаите по чл. 
171, т. 2, букви "в", "и", "к", "л", "м" и т. 2а свидетелството за 
регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето 
на акта за установяване на административното нарушение на лицето, 
управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а 
се изземват и табелите с регистрационен номер. Редът за връщане на 
свидетелството за регистрация на моторното превозно средство на 
собственика на превозното средство в случаите по чл. 171, т. 2, букви 
"в", "и", "к", "л" и "м" се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2. 

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., 
изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, 
бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 
07.08.2012 г.) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс. 

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., 
предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 60 от 
2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Подадената жалба не спира 
изпълнението на приложената административна мярка. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) При 
отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 
2а, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно 
превозно средство в случаите по чл. 171, т. 1, букви "б" и "е" моторното 
превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен 
водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в 
срок до 12 часа от установяване на нарушението. 
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Глава седма. 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно 
превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на 
алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с 
техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта 
чрез измерването му в издишвания въздух: 

1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително - за срок от 6 
месеца и глоба 500 лв.; 

2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - за срок от 12 
месеца и глоба 1000 лв. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е 
лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай 
или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 
2000 лв. 

(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна 
машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо 
средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични 
вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за 
медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или 
наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от 
право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна 
машина за срок от две години и глоба 2000 лв. 

(4) Редът, по който се установява употребата на алкохол и/или 
наркотични вещества или техни аналози, се определя с наредба на 
министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и 
министъра на правосъдието. 

Чл. 175. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) 
Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, 
който: 

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
управлява моторно превозно средство, на което табелите с 
регистрационния номер не са поставени на определените за това места; 

 (3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, 
който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по 
надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен 
номер. 
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(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За 
повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се 
управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и 
глоба от 600 до 1500 лв.  

Чл. 175а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който организира 
или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за 
обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие 
с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. 

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право 
да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и 
глоба 5000 лв. 

Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) 
Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.: 

1. който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от 
това право по съдебен или административен ред; 

2. който управлява моторно превозно средство, без да притежава 
съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 
171, т. 1 или 4; 

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя 
управлението на моторно превозно средство на лице, което не 
притежава съответното свидетелство за управление, употребило е 
алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози; 

Чл. 178ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) 
(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в 
платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е 
лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 
месеца и глоба 4000 лв. 

Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила 
от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 
г.) Наказва се с глоба в размер 150 лв.: 

1. водач, който не е означил по установения начин принудително 
спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел 
мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от 
платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност 
за движението; 

2. който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или 
вещества, които създават опасност за движението; 
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3. собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по 
пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без 
съответното за това разрешение; 

4. който управлява технически неизправно моторно превозно 
средство, на което поради характера на неизправността е забранено 
движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване; 

5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 
60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) който не спазва предписанието на 
пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за 
сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за 
изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена 
непосредствена опасност за движението; 

6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно 
средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен 
сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Който поради 
движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или 
нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се 
наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява 
престъпление. 

Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши 
разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както 
следва: 

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.; 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.; 

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 
100 лв.; 

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 
до 40 km/h - с глоба 400 лв.; 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 40 
km/h - с глоба 600 лв.; 

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., 
изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване 
над 50 km/h - с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява 
моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване 
над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. 

(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, 
се наказва, както следва: 
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1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.; 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.; 

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 100 лв.; 

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 
до 40 km/h - с глоба 300 лв.; 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 
101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 
km/h - с глоба 400 лв.; 

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 
101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с 
глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h 
глобата се увеличава с 50 лв. 

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на 
пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се 
наказва, както следва: 

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.; 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.; 

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за 
превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 150 лв.; 

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 
101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 
km/h - с глоба 500 лв.; 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 
до 50 km/h - с глоба 800 лв.; 

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. 
- ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 
50 km/h - с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява 
моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване 
над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато 
нарушението по ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 5 е повторно, наказанието 
е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за 
повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 - предвидената за 
съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се 
управлява моторно превозно средство за срок три месеца. 
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(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 - 6, ал. 
2, т. 4 - 6 и ал. 3, т. 4 - 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за 
съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да 
управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца. 

Чл. 184. (1) Наказва се с глоба до 30 лв.: 
1. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач 

на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни 
животни или на стада, който наруши правилата за движението по 
пътищата; 

2. водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или 
вещества, които замърсяват пътя; 

3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което е 
отнето издаденото в Република България национално свидетелство за 
управление на моторно превозно средство и не е върнало международното 
си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните 
работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане; 

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което при 
пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за 
управление на моторно превозно средство, издадено в Република България, 
и не е уведомило за това съответната служба на Министерството на 
вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането си в страната; 

5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 
01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. 
- ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) собственик на пътно 
превозно средство, което е паркирано на пътя 30 дни след датата на 
отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното 
превозно средство. 

6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 
07.08.2012 г.) 

(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се 
наказва пешеходец, който: 

1. преминава през огражденията от парапети или вериги; 
2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на 

регулировчика. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 2, 

изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 20 лв. се 
наказва пешеходец, който наруши правилата за движение извън случаите 
по ал. 2. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 
от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 
г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се наказва пътник, който не 
изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на 
каска. 
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(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 4, 
изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 
2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Когато в резултат на нарушения по ал. 
1, т. 1 и 2 и ал. 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на 
пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба в размер 100 
лв. 

Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него 
нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните 
се наказват с глоба до 20 лв. 

Чл. 186. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - 
ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 
01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., 
изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За 
административни нарушения, които са установени в момента на 
извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право 
да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, 
на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в 
минималния размер, или в размера, посочен в 
административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. 
Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: 
за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на 
нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно 
средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за 
размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното ? 
заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от 
нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на 
фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в 
нея са на български и английски език. 

(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера 
на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Фиш за 
неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в 
отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на 
моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се 
изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата 
за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в 
което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно 
средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, 
размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното ? 
заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно 
средство се смята за връчване на фиша. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в 
сила от 21.01.2017 г.) При нарушения, установени с техническо средство 
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или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението 
и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика, 
на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на 
юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано 
писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в 
едномесечен срок от получаването ?, за да му бъде издаден фиш или за да 
посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното 
превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в 
определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е 
предоставено управлението на моторното превозно средство, на 
собственика или на управителя на юридическото лице - собственик на 
моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се 
смята за връчен от датата на издаване на фиша. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) На лице, посочено с декларация от 
собственика на моторното превозно средство, с което е извършено 
нарушението, или от управителя на юридическото лице, когато моторното 
превозно средство е собственост на юридическо лице, че му е предоставено 
управлението на моторното превозно средство, се издава фиш по реда на 
ал. 4. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) 
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, 

бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 
от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Издаден фиш, глобата по който не е 
платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята 
за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на 
публичния изпълнител. 

Чл. 187. Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно 
допусне негов подчинен да извърши нарушение по този закон, се наказва с 
наказанието, предвидено за извършеното нарушение. 

Чл. 188. (1) (Предишен текст на чл. 188 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) 
Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно 
средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се 
наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не 
посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено при 
управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо 
лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен 
представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил 
управлението на моторното превозно средство. 

Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, 
се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в 
този закон. 
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(2) Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила 
до доказване на противното. 

(3) Свидетел по акта може да бъде и служебно лице. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., изм. - ДВ, 

бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) При нарушение, установено 
и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието 
на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане 
на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният 
фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на 
вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, 
мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, 
регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на 
когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, 
нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за 
доброволното ? заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава 
от министъра на вътрешните работи. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, в сила от 21.01. г.) бр. 
101 от 2016 г., 2017  Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по 
чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез 
длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи 
служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 
14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или 
предоставя в съответната териториална структура на Министерството на 
вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило 
нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно 
превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и 
изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. 
Първоначално издаденият електронен фиш се анулира. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) В 7-дневен срок от получаването на 
електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора 
на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. 
Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-
дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, 
ако от събраните доказателства е установено, че: 

1. моторното превозно средство е било обявено за издирване; 
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален 

режим на движение. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция на 

Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на 
превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - 
неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от 
датата на анулирането, съответно - на отказа за анулиране на фиша. 
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(8) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2015 г.) 
Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния 
фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено 
възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за 
анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът 
на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на 
чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него 
лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като 
в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на 
обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с 
описание на мястото и географските координати, действащото ограничение 
на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, 
разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и 
данни за извършена метрологична проверка. 

(9) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При плащане на глобата, наложена с 
електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. 
Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от 
съда, се дължи в пълен размер. 

(10) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влизат в сила електронните фишове, 
които: 

1. не подлежат на обжалване; 
2. не са обжалвани в срока по ал. 8; 
3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда. 
(11) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влезлият в сила електронен фиш се 

смята за влязло в сила наказателно постановление. 
(12) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 

от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 
4 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Наказателните постановления се издават от 
министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете 
на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната 
компетентност. 

(13) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., нова - ДВ, бр. 51 
от 2007 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., обявена за 
противоконституционна с РКС № 1 от 2012 г. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Не 
подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, 
с които е наложена глоба до 50 лв. включително. 

(14) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 
2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За неуредените в този закон случаи по 
съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните 
постановления и фишове и по изпълнението на наложените наказания се 
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прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и 
наказания. 

(15) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) 
Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи 
датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното 
превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени 
доказателствени средства в административнонаказателния процес. 

(16) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) 
При връчване на наказателното постановление водачът задължително 
представя валидно свидетелство за управление на моторно превозно 
средство. 

Чл. 189а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2015 г.) (1) За нарушение, извършено с 
пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на 
Европейския съюз, когато нарушителят не е установен, се извършва 
автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на 
пътни превозни средства на съответната държава - членка на Европейския 
съюз, с цел установяване на собственика на пътното превозното средство, с 
което е извършено нарушението. 

(2) След установяване на собственика на пътното превозно средство, с 
което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по 
образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. 

(3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните 
данни: 

1. нарушението; 
2. дата, час и място на нарушението; 
3. правна квалификация на нарушението; 
4. предвидената санкция за нарушението; 
5. данни за уреда, с който е установено нарушението - в случаите, когато 

такъв е използван. 
(4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните 

езици на държавата - членка на Европейския съюз, където е регистрирано 
пътното превозно средство. 

(5) С уведомителното писмо по ал. 2 се определя срок на собственика до 
60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи 
данни за лицето, управлявало пътното превозно средство, с което е 
извършено нарушението. 

(6) На лицето по ал. 5, посочено от собственика, се изпраща 
уведомителното писмо по ал. 2 за извършеното нарушение. 

Чл. 189б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2015 г. (*)) Редът по чл. 189а се прилага 
при установяване на едно или няколко от следните нарушения: 

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) управление 
на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или 
наркотични вещества или техни аналози; 
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2. преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава 
преминаването; 

3. управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с 
поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на 
използването на пътната лента; 

4. управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана 
за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за 
обществен превоз на пътници, без да има право на това; 

5. превишаване на разрешената максимална скорост; 
6. движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да 

има право за това; 
7. използване на мобилен телефон по време на управление на пътното 

превозно средство освен чрез устройство, позволяващо използването на 
телефона без участието на ръцете; 

8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или 
носене на каска; 

9. превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на 
системите за обезопасяване. 

Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) След влизането в сила на 
наказателно постановление, с което се налага наказание на водач или 
собственик на моторно превозно средство, препис от него се предоставя на 
съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи, 
където се водят на отчет водачът и моторното превозно средство. Иззетите 
в този случай свидетелства за управление се изпращат на съответната 
служба на Министерството на вътрешните работи за съхранение и отчет. 

(2) Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно 
средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в 
сила от 21.01.2017 г.) Наложеното наказание "глоба" се заплаща в 
едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, 
електронен фиш или съдебното решение или определение на съда при 
обжалване. 

 
 

 

 

 


