Глава шеста
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
Чл. 68. (1) Дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни
средства може да се извършват от:
1. физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или
юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. лица, регистрирани по законодателството на държава членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
3. учебни заведения по Закона за професионалното образование и обучение и
Закона за висшето образование;
4. министерства и други ведомства – за техните служебни пътни превозни средства.
(2) Дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства
може да се извършват от субектите по ал. 1, след извършване на регистрация и издаване
на удостоверение за регистрация.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
определя с наредба условията и реда за регистрация на лицата, извършващи ремонт и
техническо обслужване на пътните превозни средства и изискванията към материалната
база и техническите специалисти за извършване на тези дейности.
Чл. 69. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава, води и
поддържа регистър на лицата, регистрирани за извършване на ремонт и техническо
обслужване на пътните превозни средства.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. наименование на регистрираното лице;
2. единен идентификационен код;
3. адреси на обектите, в които се извършват дейностите;
4. имената на техническите специалисти, образованието и квалификацията им;
5. датата на вписване в регистъра;
6. дейностите, за които е извършена регистрацията;
7. данни за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на
условията и реда за извършване на ремонт и техническо обслужване на пътни превозни
средства;
8. датата на заличаване от регистъра.
Чл. 70. (1) За извършване на регистрация, лицата по чл. 68, ал. 1 подават заявление
до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават в съответната териториална структура на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по местонахождение на обекта и
към тях се прилагат:
1.
копие на документ, удостоверяващ, регистрацията на заявителя по

законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство в случаите, когато лицето не е регистрирано като търговец в
Република България;
2.
списък на обектите, съоръженията, оборудването и уредите за
извършване на дейностите;
3.
списък на техническите специалисти, които ще извършват
дейностите, съдържащ информация за образованието, квалификацията и
професионалния им опит;
4.
документ за регистрация на търговския обект за извършване на
ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства, издаден от
съответната община;
5.
копия на документите, удостоверяващи съответствието с
изискванията към обектите и техническите специалисти, определени с наредбата
по чл. 68, ал. 3, заверени от управителя;
6.
документ за платена такса за разглеждане на документите в размер,
определен с акт на Министерския съвет.
(3) Регистрацията за извършване на ремонт и техническо обслужване на пътни
превозни средства се извършва при следните условия:
1.
обектите, съоръженията, оборудването и уредите за ремонт и
техническо обслужване отговарят на изискванията определени в наредбата
по чл. 68, ал. 3;
2.
техническите специалисти, притежават необходимите
образование, квалификация и професионален опит, съгласно изискванията
на наредбата по чл. 68, ал. 3;
3.
лицето по чл. 68, ал. 1 не е било заличавано от регистъра на
лицата, регистрирани за извършване на ремонт и техническо обслужване
на пътните превозни средства през последните 2 години и отговаря на
изискванията на наредбата по чл. 68, ал. 3.
(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисия, определена от
ръководителя на съответната териториална структура на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ извършва оглед на обектите, съоръженията,
оборудването, уредите и средствата за ремонт и техническо обслужване, посочени в
заявлението, за което се съставя протокол.
(5) След изготвяне на протокола по ал. 4 ръководителят на съответната
териториална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
изпраща протокола, заявлението и приложените документи на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(6) При констатиране на непълноти и/или нередовности в подадените документи,
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 30дневен срок от подаване на заявлението уведомява заявителя и му предоставя 14-дневен
срок за отстраняването им. Срокът започва да тече от получаване на уведомлението.
(7) В 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението, съответно от

отстраняване на непълнотите и/или нередовностите в подадените документи,
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице извършва или отказва извършването на
регистрация.
(8) На вписаните в регистъра лица министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощеното от него длъжностно лице издава
удостоверение за регистрация. Неразделна част от удостоверението за регистрация е
списък на техническите специалисти, които ще извършват дейностите и списък на
обектите, в които ще се извършват дейностите. Регистрацията за извършване на ремонт
и техническо обслужване на пътни превозни средства е безсрочна.
(9) Не се извършва регистрация по реда на този закон за ведомствените обекти, в
които се извършва ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства на
Въоръжените сили на Република България, Министерството на вътрешните работи,
Държавната агенция „Технически операции“ и Националната служба за охрана.
Чл. 71. (1) Удостоверението за регистрация за извършване на ремонт и техническо
обслужване на пътни превозни средства се издава за една или повече от следните
дейности:
1. механични ремонти и техническо обслужване на пътни превозни средства;
2. ремонт, възстановяване и подмяна на автомобилни гуми;
3. авторепаратура — каросерийни ремонти, възстановяване на покритията, смяна и
ремонт на автостъкла;
4. монтаж, ремонт и техническо обслужване на системите на втечнен нефтен газ и
сгъстен природен газ;
5. ремонтно-възстановителни работи на възли, агрегати и детайли;
6. диагностика и електро-ремонтни работи;
7. автоключарски дейности;
8. мобилна автосервизна дейност в допълнение на една от дейностите по т. 1, 2, 4,
5, 6 и 7.
(2) Удостоверение за регистрация се издава на лицата по чл. 68, ал. 1 за всеки обект
за извършване на ремонт и техническо обслужване поотделно.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 1-7 се извършват само в обекти, вписани в регистъра по
чл. 69, ал. 1 за съответната дейност.
Чл. 72. (1) За всяка промяна на обстоятелствата, посочени в удостоверението за
регистрация и списъците към него, лицето по чл. 68, ал. 1 е длъжно да подаде заявление
за промяна в обстоятелствата в 10-дневен срок от настъпването й.
(2) Промените в обстоятелствата се извършват по реда и в сроковете по чл. 70.
Чл. 73. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощеното от него длъжностно лице със заповед отказва
регистрацията, когато:
1.
лицето, обектът, в който се извършва дейността или оборудването

не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 68, ал. 3;
2.
техническите специалисти не отговарят на изискванията,
определени с наредбата по чл. 68, ал. 3;
3.
не са представени документите по чл. 70, ал. 2 или е представен
неистински документ или документ с невярно съдържание;
4.
непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с
изискванията не са отстранени в срока по чл. 70, ал. 6;
5.
заявлението за извършване на регистрация е подадено преди
изтичането на 1 година от прекратяването на предишна регистрация на
основание чл. 76, ал. 1, т. 4-8.
(2)
Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 74. Лицата, регистрирани за извършване на дейности по ремонт и техническо
обслужване на пътни превозни средства:
1. организират извършването на дейностите, за които са регистрирани, в
съответствие с условията и реда, определени в наредбата по чл. 68, ал. 3;
2. поддържат обектите, съоръженията, оборудването и уредите за извършване на
дейностите в съответствие с изискванията определени в наредбата по чл. 68, ал. 3.
3. осигуряват на контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ достъп до обектите, в които се извършват дейностите, като им
предоставят за проверка цялата документация, свързана с извършването им;
4. въвеждат данни за превозното средство и за извършения ремонт или техническо
обслужване, в регистъра по чл. 24, ал. 2;
5. предоставят гаранция за извършения ремонт, за срок не по-малък от 6 месеца;
6. осигуряват при ремонта и техническото обслужване използване на резервни
части и консумативи, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 68, ал. 3;
7. са длъжни да поддържат в обекта, в който се извършва ремонта,
регистрационните описи по чл. 62, ал. 1, т. 4, когато при ремонта на пътни превозни
средства се монтират употребявани части, системи или компоненти;
8. са длъжни да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ на
своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят при ремонт и
техническо обслужване на пътните превозни средства.
Чл. 75. (1) Технически специалист се заличава от регистъра по чл. 69, ал. 1 по
негово искане, както и когато:
1. вписването му в регистъра е извършено въз основа на неистински документ или
документ с невярно съдържание;
2. издаде документ във връзка с извършването на ремонт или техническо
обслужване, който е с невярно съдържание;
3. въведе неверни данни за превозното средство и за извършения ремонт или
техническо обслужване, в регистъра по чл. 24, ал. 2;
4. извърши ремонт или техническо обслужване на пътно превозно средство, за които

дейности лицето по чл. 68, ал. 1 няма регистрация;
5. при влизане в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание за
нарушение на условията и реда за извършване на ремонт и техническо обслужване,
определени с този закон или с наредбата по чл. 68, ал. 3, извън случаите по т. 2-4, за което
нарушение на лицето вече е било налагано наказание с влязло в сила наказателно
постановление през последните 2 години.
(2) Не се разглежда искане от технически специалист за заличаване от регистъра,
когато то е направено след като по отношение на техническия специалист е образувано
производство за заличаване от регистъра в случаите на ал. 1, т. 1-5 – до приключване на
производството.
(3) Технически специалист, заличен от регистъра в случаите по ал. 1, т. 1-5, не може
да бъде вписан отново в регистъра в продължение на 1 година от заличаването му.
(4) Заличаването от регистъра на техническите специалисти се извършва със
заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ или на оправомощеното от него длъжностно лице.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.
Чл. 76. (1) Регистрацията за извършване на ремонт и техническо обслужване на
пътни превозни средства се прекратява:
1.
по писмено искане на регистрираното лице;
2.
при смърт на физическото лице – едноличен търговец, по заявление
на наследниците му:
3.
при прекратяване на юридическото лице;
4.
ако регистрираното лице е представило неверни данни или
документ с невярно съдържание, които са послужили като основание за
извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея;
5.
ако са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистъра и/или в удостоверението за регистрация, и регистрираното
лице не е подало заявление в срока по чл. 72, ал. 1;
6.
при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно
съдържание, когато това е установено по съдебен ред;
7.
регистрираното лице извършва дейности по ремонт и техническо
обслужване в обекта, по време на приложена принудителна административна
мярка временно спиране на дейността;
8.
при наложена санкция за повторност по чл. 97, ал. 8;
9. лицето престане да отговаря на изискванията на този закон и на наредбата по чл.
68, ал. 3.
(2) Не се прекратява регистрацията по искане на нейния притежател, когато е
образувано производство за прекратяване по реда на ал. 1, т. 4-8.
(3) Прекратяването на регистрацията по ал. 1, т. 4 - 9 се извършва с мотивирана
заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
на оправомощено от него длъжностно лице, а по ал. 1, т. 1 – 3 – служебно с отбелязване

в регистъра по чл. 24, ал. 2 от органа, извършил регистрацията.
(4) При прекратяване на регистрацията се прекратява и достъпа до регистъра по чл.
24, ал. 2.
(5) Прекратяването на регистрацията подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.

