Федерално министерство на транспорта, строителството и
градоустройството
Информация за притежатели на чуждестранни свидетелства за управление на
МПС (шофьорски книжки) от страните на ЕС и ЕИП относно разпоредбите за
шофьорските книжки във Федерална република Германия
Тази информация Ви осведомява за най-важните разпоредби за притежателите на
чуждестранни шофьорски книжки от страните на Европейския съюз и страните,
подписали Споразумението за Европейско икономическо пространство (Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия). Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се, моля, към
компетентната за Вас местна Служба за шофьорските книжки във Вашата градска или
окръжна администрация.
1.

Използване на чуждестранни шофьорски книжки при временно пребиваване
Ако притежавате валидна шофьорска книжка, Вие имате право във Федерална
република Германия да управлявате МПС от тази категория, за която е издадена
шофьорската книжка. Не е необходим превод на шофьорската книжка. Условията и
ограниченията за Вашата шофьорска книжка трябва да се съблюдават и във
Федерална република Германия. Имайте предвид, че тук Вашето Свидетелство за
управление на лека кола не е валидно, ако не сте навършили задължителната във
Федерална република Германия минимална възраст от 18 години.

2.

Използване на чуждестранни шофьорски книжки при обичайно пребиваване
във Федерална република Германия
2.1

Дори да преместите обичайното си пребиваване във Федерална република
Германия, Вашата чуждестранна шофьорска книжка по принцип Ви дава
право да управлявате МПС тук до изтичане на валидността й. Нужна е национална шофьорска книжка, международна не е достатъчна.
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Лицето има обичайно пребивавене – опростено формулирано – там, където
живее най-малко 185 дни в годината.
Служебно пътуващите нямат основание за обичайно пребиваване във
Федерална република Германия. Под „служебно пътуващ“ се подразбира
притежател на чуждестранна национална шофьорска книжка, чието
местоживеене е в чужбина, но поради съществуващи трудовоправни
отношения във Федерална република Германия управляват МПС тук и
редовно се завръща в местоживеенето си в чужбина.
Към групата на служебно пътуващите не се числят тези притежатели на
чуждестранни шофьорски книжки, които имат трудовоправни отношения във
Федерална република Германия, но само от време на време се завръщат в
съществуващото още местоживеене на семейството в чужбина.
2.2

Ако притежавате шофьорска книжка от категориите A1 или C, C1, CE, C1E
(камион) или D, D1, DE, D1E (автобус) е необходимо да се съблюдават
следните ограничения:
- притежателите на шофьорска книжка от категория A1 имат право до
навършване на 18 години да управляват само леки мотоциклети (125 cm3,
11kW) с максимална скорост в зависимост с модела не повече от 80 км/час.
-

шофьорска книжка от категориите C1 и C1E важи във Федерална
република Германия само до навършване на 50 години на притежателя,
шофьорска книжка от категориите C, CE, D, DE, D1 и D1E - само до
изтичане на пет години от издаването й, дори в родната страна тя да е
издадена за по-дълъг срок. Ако Вашата шофьорска книжка към момента на
преместването на обичайното пребиваване вече не е валидна, имате право
още шест месеца да шофирате в Германия. Относно продължаване
погледни раздел 2.3.

Внимание, нарушаването на разпоредбите относно възрастта на управляващите леки мотоциклети или участници в движението по пътищата с
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шофьорска книжка, чийто срок съгласно издаващата страна или
германските разпоредби е изтекъл, се наказва като шофиране без
шофьорска книжка.
2.3

Ако срокът на Вашата шофьорска книжка скоро ще изтече или тя вече не е
валидна, след подаване на молба Вие получавате германска шофьорска
книжка от съответната категория. За категориите C, C1, CE, C1E (камион) и D,
D1, DE, D1E (авобус) Вие трябва да представите тук медицинско
удостоверение за Вашето здравословно състояние и удостоверение за
достатъчно добро зрение. Шофьори на автобуси на 50 и повече години, трябва
да удостоверят още чрез производствена или трудово-медицинска експертиза
или психо-медицинска експертиза, че притежават в достатъчна степен
издържливост, способност за ориентация, концентрация, внимание и рекация.

2.4

И без особен повод по всяко време Вие може да „смените“ Вашата валидна
шофьорска книжка с немска шофьорска книжка.
Към молбата за издаване на немска шофьорска книжка трябва да се приложат
следните документи:
- официален документ за самоличност на подаващия молбата (лична карта
или задграничен паспорт),
- адресна регистрация от Службата за адресна регистация,
- по-нова снимка в съотвествие с разпоредбата за паспорти,
- оригиналът на чуждестранната национална шофьорска книжка.
Освен това в отделни случаи Службата за шофьорските книжки може да
поиска представянето на Свидетелство за съдимост.
При издаването на немска шофьорска книжка чуждестранната шофьорска
книжка се изземва и се изпраща обратно на службата, издала книжката.
Не е възможна смяната на чуждестранни разрешения за таксита, коли под
наем, линейки и подобни разрешения.
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3.

Липсващо право за участие в движението по пътищата с чуждестранна
шофьорска книжка
Вашата шофьорска книжка не Ви дава право на участие в движението по
пътищата във Федерална република Германия,
-

ако тя вече не е валидна,

-

ако шофьорската книжка вече не е налична,

-

ако е учебна шофьорска книжка или друг вид временно издадена
шофьорска книжка,

-

ако необходимата за категориите B/BE минимална възраст от 18 години не
е навършена,

-

ако съгласно данните в шофьорската книжка от ЕС или ЕИП или съгласно
неуспорима информация от страна-член на Европейския съюз или на
Споразумението за Европейското икономическо пространство, издала
шофьрската книжа, че към датата на издаването на шофьорската книжка
Вашето обичайното пребиваване е било в Германия, освен ако като
студент или ученик сте получили шофьорска книжка по време на
минимално пребиваване от шест месеца,

-

ако шофьорската книжка в Германия Ви е отнета временно или с влязло в
сила решение от съда или с незабавно изпълнение или с индивидуален
административен акт от администартивна институция, ако Ви е отказана
шофьорска книжка с индивидуален административен акт или не Ви е била
отнета шофьорската книжка само, защото междувременно Вие сам сте се
отказали от нея,

-

ако въз основа на влязло в сила съдебно решение не може да Ви се издава
шофьорска книжка или

-

докато имате забрана за правоуправление или шофьорската книжка Ви е
била конфискувана, задържана или иззета за съхранение в Германия, или
в страната, издала шофьорската книжка, или в страната, в която имате
обичайното си пребиваване.
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Внимание, управлението на МПС без шофьорска книжка е забранено и
представлява престъпно деяние!
4.

Специални разподедби за студенти и ученици
Посещаването на университет или училище само по себе си не представява
преместване на обичайното пребиваване. Това означава, че шофьорските
книжки, които студенти и ученици по време на обучението си във Федерална
република Германия са получили в родината си, са валидни. Студенти и
ученици от други страни-членки могат да получат шофьорска книжка във
Федерална република Германия, ако пребиват тук най-малко шест месеца.
Същото важи и обратно за лица с обичайно пребиваване във Федерална
република Германия, ако най-малко шест месеца посещават в друга страначленка университет или училище.
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