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товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за 

управление на превозни средства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

 

ДИРЕКТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

 

за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и 

продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на 

товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за 

управление на превозни средства 

Приложения I и II се изменят, както следва: 

 

(1) приложение I се изменя, както следва: 

a) раздел 1 се изменя, както следва: 

a) вторият параграф се заменя със следното: 

„Минималното равнище на квалификация е съпоставимо най-малко с 

ниво 2 от Европейската квалификационна рамка съгласно приложение II 

към Препоръка на Европейския парламент и на Съвета (2008/C 111/01)(*). 

_____ 

(*) Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. 

за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през 

целия живот (ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1).“; 

 

б) точка 1.2 се заменя със следното: 

„1.2. Цел: да знае техническите характеристики и работата на 

регулаторите за безопасност, за да контролира превозното средство, да 

минимизира износването и да предотвратява неправилното 

функциониране: 

граници на използване на спирачки и забавители, комбинирано 

използване на спирачки и забавители, по-добро използване на 

отношението скорост/предавка, използване на инерцията на превозното 

средство, използване на начини за забавяне и спиране по наклонени 

надолу участъци, действие в случай на отказ, използване на електронни и 

механични устройства като електронна стабилизираща програма (ESP), 

усъвършенствани системи за аварийно спиране (AEBS), антиблокираща 

спирачна система (ABS), системи за контрол на теглителната сила (TCS) 

и бордови системи за наблюдение (IVMS), както и други устройства за 

подпомагане или автоматизиране на дейността на водача, които са 

одобрени за употреба.“; 

 

в) в точка 1.3 вторият параграф се заменя със следното:  

„оптимизация на разхода на гориво чрез прилагане на знанията по точки 

1.1. и 1.2, значение на предвиждането на транспортния поток, подходяща 
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дистанция и използване на инерцията на превозните средства, стабилна 

скорост, плавен стил на управление и подходящо налягане на гумите.“; 

 

г) преди заглавието „Свидетелство за управление на МПС от 

категория C, C+E, C1, C1+E“ се добавя следната точка 1.3а:  

„1.3а. Цел: способност да предвижда и оценява рисковете в пътното 

движение и да се съобразява с тях: 

да е наясно с различните пътни условия, пътното движение и 

атмосферните условия и да се съобразява с тях, да предвижда предстоящи 

събития, да се съобразява с рисковете на пътното движение; да 

разпознава опасните ситуации и да се съобразява с тях, по-специално по 

отношение на размерите и теглото на превозните средства и уязвимите 

участници на пътя, като пешеходци, велосипедисти и водачи на 

двуколесни МПС;  

да идентифицира евентуалните опасни ситуации и правилно да тълкува 

как те може да се превърнат в ситуации, в които сблъсъкът не може вече 

да се избегне, и да подбира и изпълнява действия, които способстват за 

повишаване на безопасността в такава степен, че все пак сблъсъкът да 

може да се предотврати, в случай че евентуалните опасности настъпят.“; 

 

д) точка 1.4 се заменя със следното: 

„1.4. Цел: способност за натоварване на превозното средство при спазване 

на правилата за безопасност и правилно използване на превозното 

средство: 

сили, които оказват въздействие на превозното средство в движение, 

използване на предавателното отношение в съответствие с товара на 

превозното средство и профила на пътя, използване на автоматични 

предавателни системи, изчисляване на полезния товар на превозното 

средство или състава от превозни средства, изчисляване на общ обем, 

разпределение на товар, последствия от претоварване на оста, стабилност 

и център на тежестта на превозното средство, видове опаковки и палети; 

основни категории товари, които се нуждаят от прикрепване, техники за 

затягане и прикрепване, използване на закрепващи ленти, проверка на 

устройства за прикрепване, използване на оборудване за манипулиране, 

поставяне и махане на покривало.“; 

 

е) точка 1.6 се заменя със следното: 

„1.6. Цел: способност за натоварване на превозното средство при спазване 

на правилата за безопасност и правилно използване на превозното 

средство: 

сили, които оказват въздействие на превозното средство в движение, 

използване на предавателното отношение в съответствие с товара на 

превозното средство и профила на пътя, използване на автоматични 

предавателни системи, изчисляване на полезния товар на превозно 
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средство или състав от превозни средства, разпределение на товара, 

последствия от претоварване на оста, стабилност и център на тежестта на 

превозното средство.“; 

 

ж) в точка 2.1 вторият параграф се заменя със следното: 

„максимални работни периоди, специфични за транспортната 

промишленост; принципи, прилагане и последствия на 

регламенти (ЕО) № 561/2006(*) и (ЕС) № 165/2014(**) на Европейския 

парламент и на Съвета; санкции за неизползване, неправилно използване 

или манипулиране на тахографа; познаване на социалната среда на 

автомобилния транспорт: права и задължения на водачите на превозни 

средства по отношение на началната квалификация и продължаващото 

обучение. 

________ 

(*) Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на 

Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1). 

(**) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за 

отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните 

уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен 

транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от 

социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 

60, 28.2.2014 г., стр. 1).“; 

 

з) в точка 3.7 вторият параграф се заменя със следното: 

„автомобилният транспорт във връзка с другите видове транспорт 

(конкуренция, товароизпращачи), различни автомобилни транспортни 

дейности (превоз за сметка на насрещната страна, за собствена сметка, 

спомагателни транспортни дейности), организация на основните типове 

транспортни дружества и спомагателни транспортни дейности, различни 

транспортни специализации (камиони цистерни, контролирана 

температура, опасни товари, превоз на животни и т.н.), развитие на 

отрасъла (диверсификация на предоставяните услуги, автомобилен 

транспорт – железопътен транспорт, подизпълнение и т.н.).“; 

 

и) в точка 3.8 вторият параграф се заменя със следното: 

„автомобилният превоз на пътници във връзка с другите видове 

пътнически транспорт (железопътен транспорт, лични автомобили), 

различни дейности, включващи автомобилен превоз на пътници, 

осведоменост относно уврежданията, преминаване на граници 
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(международен транспорт), организация на основните типове 

транспортни дружества за автомобилен превоз на пътници.“; 

 

б) раздел 2 се изменя, както следва: 

a) точка 2.1 се заменя със следното: 

„2.1. Възможност за комбиниране на посещаване на курс и изпит 

Началната квалификация трябва да включва преподаването на всички 

теми в списъка на раздел 1. Продължителността на тази начална 

квалификация трябва да бъде 280 часа. 

Всеки обучаващ се водач на превозно средство трябва индивидуално да 

управлява най-малко 20 часа превозно средство от съответната категория, 

което отговаря най-малко на изискванията за изпитните превозни 

средства, определени в Директива 2006/126/ЕО. 

Когато управлява превозно средство индивидуално, обучаващият се 

водач на превозно средство трябва да се придружава от инструктор, нает 

от одобрен център за обучение. Всеки водач на превозно средство може 

да управлява превозно средство в продължение на максимум осем часа от 

двадесетте часа индивидуално управление на превозно средство на 

специален терен или на висококачествен симулатор, така че да се оцени 

обучението по рационално управление на превозно средство на базата на 

изискванията за безопасност, в частност по отношение на управлението 

на превозното средство при различни пътни условия и начина, по който 

те се променят при различните атмосферни условия и през деня и нощта, 

както и способността за оптимизиране на разхода на гориво. 

Държавите членки може да разрешат обучението частично да се 

осъществява чрез инструменти на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ), например електронно обучение, като в същото време 

се гарантира надлежното качество на обучението, и може да зачитат 

специалното обучение, което се изисква съгласно други законодателни 

актове на Съюза, за част от обучението. Това включва, но не се 

ограничава до обучението, изисквано съгласно Директива 2008/68/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета(*) за превоза на опасни товари, 

обучението за осведомеността относно уврежданията съгласно 

Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета(**) и 

обучението за превоза на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 на 

Съвета(***). 

За водачите на превозни средства, посочени в член 5, параграф 5, 

продължителността на първоначалната квалификация трябва да бъде 70 

часа, включително пет часа индивидуално управление на превозно 

средство. 

След обучението компетентните органи на държавите членки или 

организацията, определена от тях, трябва да подложат водача на превозно 

средство на писмен или устен изпит. Изпитът трябва да включва поне по 

един въпрос по всяка от целите в списъка на темите в раздел 1. 

_________ 
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(*) Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 

260, 30.9.2008 г., стр. 13). 

(**) Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния 

транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 1). 

(***) Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно 

защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това 

операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и 

Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).“; 

 

б) в точка 2.2, буква б) вторият параграф се заменя със следното: 

„Превозното средство, използвано за практическия изпит, трябва да 

отговаря най-малко на изискванията за изпитните превозни средства, 

определени в Директива 2006/126/ЕО.“; 

 

в) раздели 3 и 4 се заменят със следното: 

„Раздел 3: Ускорена начална квалификация, предвидена в член 3, 

параграф 2 

Ускорената начална квалификация трябва да включва преподаването на всички 

теми в списъка в раздел 1. Нейната продължителност трябва да бъде 140 часа. 

Всеки обучаващ се водач трябва индивидуално да управлява поне 10 часа 

превозно средство от съответната категория, което отговаря най-малко на 

изискванията за изпитните превозни средства, определени в 

Директива 2006/126/ЕО. 

Когато управлява превозно средство индивидуално, обучаващият се водач на 

превозно средство трябва да се придружава от инструктор, нает от одобрен 

център за обучение. Всеки водач на превозно средство може да управлява в 

продължение на максимум четири часа от десетте часа индивидуално 

управление на превозно средство на специален терен или на висококачествен 

симулатор, така че да се оцени обучението по рационално управление на 

превозно средство на базата на изискванията за безопасността, в частност по 

отношение на управлението на превозното средство при различни пътни 

условия и начина, по който те се променят при различните атмосферни условия 

и през деня и нощта, както и способността за оптимизиране на разхода на 

гориво. 

Разпоредбите на четвъртия параграф от точка 2.1 се прилагат също така за 

ускорената начална квалификация. 

За водачите на превозни средства, посочени в член 5, параграф 5, 

продължителността на ускорената начална квалификация трябва да бъде 35 

часа, включително два часа и половина индивидуално управление на превозно 

средство. 
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В края на обучението компетентните органи на държавите членки или 

организацията, определена от тях, трябва да подложат водача на превозно 

средство на писмен или устен изпит. Изпитът трябва да включва поне по един 

въпрос от всяка от целите в списъка на темите в раздел 1. 

 

Раздел 4: Задължително продължаващо обучение, предвидено в член 3, 

параграф 1, буква б) 

Курсовете за задължително продължаващо обучение трябва да се организират 

от одобрен център за обучение. Тяхната продължителност трябва да бъде 35 

часа на всеки пет години, разпределени на периоди с продължителност най-

малко седем часа. Това продължаващо обучение може да се провежда частично 

на висококачествени симулатори и с използването на инструменти на 

информационните и комуникационните технологии, например електронно 

обучение, като в същото време се гарантира качеството на обучението. Поне 

един от периодите от по седем часа трябва да обхваща тема, свързана с пътната 

безопасност. В съдържанието на обучението трябва да се отчитат нуждите от 

обучение, които са характерни за транспортните дейности, осъществявани от 

водача на превозното средство, както и съответните правни и технологични 

изменения. Периодите от по седем часа трябва да обхващат различни теми. 

Завършеното специално обучение, което се изисква съгласно други 

законодателни актове на Съюза, може да се брои за един от периодите от по 

седем часа. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано 

съгласно Директива 2008/68/ЕО за превоза на опасни товари, обучението за 

превоз на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005, както и осведомеността 

относно уврежданията при обучение за превоз на пътници съгласно 

Регламент (ЕС) № 181/2011.“; 

 

(2) приложение II се изменя, както следва: 

 

a) заглавието се заменя със следното: 

„РАЗПОРЕДБИ ЗА ОБРАЗЕЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КАРТА 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“; 

 

б) раздел 2, отнасящ се до страна 1 на картата за квалификация на водача на 

превозно средство, се изменя, както следва: 

а) в буква г) точка 9 се заменя със следното: 

„9. категории превозни средства, за които водачът на превозно средство 

отговаря на изискванията за начална квалификация и продължаващо 

обучение;“; 

б) в буква д) първият параграф се заменя със следното: 

„заглавието „Образец на Европейския съюз“ на езика или езиците на 

държавата членка, която издава картата, и подзаглавието „карта за 

квалификация на водача на превозно средство“ на останалите официални 
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езици на Съюза, отпечатани в син цвят, така че да образуват фона на 

картата:“; 

 

в) в буква а) от раздел 2, отнасяща се до страна 2 на картата за 

квалификация на водача на превозно средство, точки 9 и 10 се заменят 

със следното: 

„9. категории превозни средства, за които водачът на превозно средство 

отговаря на изискванията за начална квалификация и продължаващо 

обучение; 

10. хармонизирания код 95 на Европейския съюз, предвиден в 

приложение I към Директива 2006/126/ЕО“. 


