ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (СУМПС)
Общи условия
Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може
да подаде заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в дипломатическо или
консулско представителство.
Необходими документи:
 документ за самоличност по ЗБЛД (лична карта или паспорт);
 СУМПС и контролен талон/оригинал и копие/;
 Заявление и декларация по образец на основание чл.15 ал.2 за условията и реда за издаване
на СУМПС /предоставят се на място в консулската служба/;
 Карта за медицински преглед на водач на МПС за съответната категория, преведена на
български език от акредитиран към Посолството преводач, след което в Консулската служба се
удостоверява подписа на преводача;
Внимание!
При загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция съгласно ЗБЛД!
Издаване на дубликат на СУМПС, поради унищожаване, повреждане, изгубване или кражба
В случай, че предходният СУМПС е изгубен или откраднат, следва да се представи и документ,
издаден от руските полицейски органи. Срокът за обработка на документите за издаване на СУМПС е 90
дни, като в него не се включва срокът за доставката до Москва
При загуба на контролния талон към СУМПС се изисква само Декларация по следния образец:
ДО НАЧАЛНИКА НА "КАТ - ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
гр. .........................................
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
от: ............................................................................................................................................ (име, презиме, фамилия),
ЕГН: ...........................................документ за самоличност: No .........................................................,
изд. на дата ........................................, от РПУ гр. ..............................
Постоянен адрес: ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), No, бл., вх., ет., ап.)
Настоящ адрес: .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), No, бл., вх., ет., ап.)
ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
Моля да ми бъде издаден дубликат на контролния талон към свидетелството за управление на
МПС, тъй като същият е повреден, унищожен, изгубен, откраднат. Декларирам, че контролният талон
не е отнет от органите на "КАТ - Пътна полиция". Задължавам се при намиране на стария контролен
талон да го предам в "КАТ - Пътна полиция".
дата ...................................
гр. ......................................

Декларатор: ...................................................

