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Какво му трябва на човек, Какво му трябва на човек, 
когато реши да пътува за чужбина?когато реши да пътува за чужбина?
Здравейте, драги читатели. Както казват, времето тече и информацията се променя, но ние непрекъснато 

се опитваме да я актуализираме в нашата рубрика. И продължаваме с обединяващото ни мото „Инфор-

мация – как да преживея в чужбина и има ли нужда българинът от нея?“. Информация, конкретна, точна, 

важна за неговото законно и спокойно пребиваване в съответната страна, в случая ЧР.
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Какво трябва да знаем за шо-
фьорската книжка, когато сме в 
чужбина, по-точно, когато живе-
ем в ЧР.

Идва лято. Автомобилите се го-
нят по пътищата... Стоп. Проверка 
на документите за управление на мо-
торни превозни средства (МПС) или 
така наречената шофьорска книжка. 
Често срещана ситуация, особено 
през лятото.

 И за да не разваляме лятното си 
настроение, предлагаме Ви да си от-
говорите на следните въпроси:

1. Проверихте ли валидността 
на шофьорската си книжка? Ако 
отговорът е „Да“, продължаваме. 
В случай, че остават по-малко от 3 
месеца до изтичане на нейната ва-
лидност, е добре да подадете заявле-
ние за нова такава. Ако отговорът е 
„Не“, ситуацията е по-сложна.

2. Каква шофьорска книжка 
ползвам? Българска или чешка? 
Знаем ли какви са изискванията на 
чешката държава относно издаване 
на нови или признаване на чуждо 
издадени такива?

Внимание:
Само свидетелство за управле-

ние, издадено от чужда държава 
съгласно Конвенцията за движение 
по пътищата, Виена 1968 г. или Кон-
венцията за движение по пътищата, 
Женева 1949 г., или свидетелство за 
управление на държава от Европей-
ския съюз, може да бъде заменено с 
чешко свидетелство за управление. 
Шофьорска книжка, издадена от 
чужда държава, може да бъде при-
зната за валидна и да бъде сменена 
за чешка такава само в случай, че 
отговаря на условията на гореопи-

саните конвенции!
1. Възможност за смяна на шо-

фьорска книжка, издадена от чужда 
държава за чешка такава, има право 
лицето, което има обичайно преби-
ваване, т.е. постоянно пребиваване на 
територията на Чешката република. 
В случай, че лицето няма признато 
такова в ЧР, за такова се смята място-
то, където лицето пребивава поне 185 
календарни дни в годината по профе-
сионални или лични причини.

2. Водачът, който притежава вид 
чуждестранна шофьорска книжка и 
е гражданин на Чешката република 
или чужденец, който не е гражданин 
на Европейския съюз, но който има 
постоянен или временен престой в 
Чешката република за период, по-дъ-
лъг от 1 година, е длъжен да канди-
датства за замяна на чешка шофьор-
ска книжка в градския регистър на 
шофьорите в общината на гр. Прага 

3. Гражданин на Чешката репу-
блика в срок от 3 месеца от датата на 
неговото/нейното завръщане в Чеш-
ката република, и чужденец, който 
не е гражданин на държава член на 
Европейския съюз, в срок от 3 месеца 
от датата на законното разрешение 
за пребиваване или разрешението за 
временно пребиваване.

4. В случай, когато чужденецът не 
е задължен да замени (той/тя няма 
временно пребиваване за срок, по-
дълъг от една година), но добровол-
но възнамерява да извърши обмена, 
за издаване на чешка шофьорска 
книжка, условието за законово пре-
биваване в Чешката република тряб-
ва да бъде изпълнено.

Важно за българските граждани:
Гражданите на ЕС и чешките 

граждани, които притежават свиде-

телство за управление, издадено от 
всяка държава-член на ЕС (модел 
ЕС), независимо от вида на пребива-
ването в Чешката република и него-
вата продължителност, не са задъл-
жени да променят свидетелството си 
за управление на чешки език.

 Въпреки това, ако от тези граж-
дани се изисква да подадат заявление 
за чешко свидетелство за управление 
на превозно моторно средство в за-
мяна на чуждестранно свидетелство 
за управление, трябва да бъде из-
пълнено условието за законно пре-
биваване в Чешката република. След 
това оригиналното свидетелство за 
управление се изпраща в страната, в 
която то е издадено, в нашия случай 
централно управление на КАТ в гр. 
София. Дори имате право да се от-
кажете от шофьорската си книжка. 
Фомуляр за отказ може да намерите 
на страницата на Министерство на 
транспорта. (www.mdcr.cz)

Важно! Кандидатът подава доку-
менти за подмяна на шофьорска 
книжка лично. Не може да бъде 
представляван от упълномоще-
но лице.
Документи, които трябва да се 

представят:
1. Заявление за шофьорска книж-

ка – формулярът с вече отпечатани 
лични данни ще бъде получен при 
кандидатстване. (Искането е уника-
лен формуляр с регистрационен но-
мер и баркод, който не може да бъде 
копиран или изтеглен от интернет). 
Заявката се приема само след отпе-
чатване на лични и други данни в 
регистъра за водача и подписа на во-
дача, потвърждаващи верността на 
отпечатаните данни.

2. Валидно удостоверение за само-
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

личност на кандидата (чешки граж-
дански документ за самоличност), в 
случай на загуба или кражба, замест-
ващ документ, издаден от съответна-
та градска община според мястото на 
постоянно пребиваване на гражда-
нина или органа на полицията на ЧР. 
Втори официален документ със сним-
ка, например: паспорт, разрешение 
за пребиваване и други документи, 
доказващи обичайното му местопре-
биваване в Чешката република.

Кога ще бъде издаден сменени-
ят документ?
Новото свидетелство за управле-

ние (модел на ЕС) ще бъде издадено 
на заявителя в рамките на 20 дни. 
Обикновената поръчка е безплатна 
или в срок от 5 работни дни – екс-
пресна поръчка, за която се заплаща 
такса от 700 кр. В случай, че има про-
мяна на обстоятелствата в докумен-
та, се заплащат допълнително 200 кр.

Информация за това дали свиде-
телство за управление на превозно 
средство вече е готово, може да бъде 
намерена на интернет страницата на 
Пражката община, в раздел „Издава-
не на шофьорски книжки“.

Стигнахме до случая, когато има-
те чешка валидна шофьорска 
книжка: Кога, как и къде може 
да се поднови?
За смяна на шофьорската книж-

ка може да кандидатствате най-рано 
три месеца преди изтичане на нейна-
та валидност. 

В момента, според действащото 
законодателство, може да подадете 
молба за смяна във всяка общинска 
служба с разширени функции. Това е 
много удобно за тези, които работят 
и живеят в различни населени места.

Не е задължително да носите 
снимка по определен образец, могат 

да ви снимат на място или да изтег-
лят снимка от регистър, където има-
те такава.

Какво е необходимо при подмя-
на на шофьорската книжка:
1. Молба-формуляр за издаване 

на шофъорска книжка, получавате 
я във всяка общинска администра-
ция с разширени правомощия. На 
място я попълвате и подавате.

2. Валиден документ за самолич-
ност – лична карта или паспорт.

3. Шофьорската книжка, която 
искате да смените. 

Колко струва подмяната на шо-
фьорската книжка?
 Ако я сменяте поради изтичане 

на валидността й, смяната е безплат-
на.

В случай, че я загубите, при краж-
ба или при нарушаване на целостта 
на книжката, се заплаща държавна 
такса от 50 кр.

Трябва Ви спешно нова шофьор-
ска книжка:
Може да подадете молба за изда-

ване на нова шофьорска книжка до 5 
работни дни, като заплатите държав-
на такса от 700 кр.

В случай, че подадете молба след 
изтичане валидността на книжката, 
ще заплатите допълнителни 50 кр.

Внимание!
Не може да управлявате мотор-

но превозно средство с невалидна 
шофьорска книжка. Ако все пак ва-
лидността й е изтекла, не е необходи-
мо да ходите отново на шофьорски 
курсове, но законът за управление 
на МПС забранява да се управлява 
МПС до издаване на нова такава. 
Управление на МПС с невалидна шо-
фьорска книжка, по силата на чеш-

кото законодателство, е класифици-
рано като Нарушение (Přestupek), 
което се наказва с глоба (tzv. příkaz 
na místě) до 2000 кр. според преценка 
на полицая. В случай, че не заплати-
те на място и се заведе администра-
тивно производство, глобата може 
да достигне и 2500 крони.

И на края, както винаги, малко 
специфична информация, за тези, 
които се нуждаят от нея. Информа-
ция за тези, на които българските 
шофьорски книжки са отнети за оп-
ределен период от време поради раз-
лични нарушения. Техните книжки е 
предвидено да бъдат върнати в Бъл-
гария. В случай, че Вашето пребива-
ване в ЧР ще продължи и след срока 
на изтичане на наказанието, може да 
информирате за това Посолството 
на РБ в Чешката република (Консул-
ска служба), като по този начин след 
изтичане на срока на наказанието, 
може да получите обратно българ-
ската си шофьорска книжка, в слу-
чай, че е валидна. 

Законова рамка
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů

• zákon č. 247/2000 sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů

• zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 

• zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Четете рубриката „Акту-
ално“ в списание „Роден глас“ и 
следете информацията на www.
infocentrumbg.com, ще Ви бъде от 
полза. Пишете ни и споделете как-
ви теми ви интересуват. ◆

Четете информацията на 
www.infocentrumbg.com,

тя ще Ви бъде полезна


