2022

ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
СВЕТЛООТРАЗЯВАЩИ ТАБЕЛИ ЗА
РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА НА МОТОРНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ
РЕМАРКЕТА
Размери и шрифт

прБДС
15980:2010
Изменение 3

ICS 43.020

Road vehicles – Retro-reflective registration plates for motor vehicles and
their trailers – Dimension and font - Amendment 3
Straβenfahrzeuge – Reflektierende Kennzeichenschilder für Motorfahrzeuge und Anhänger – Form, Meβungen und Schrift - Änderung 3
Véhicules routiers – Plaques d’immatriculation rétroréfléchissantes pour
véhicules à moteur et leurs remorques – Forme, dimensions et fontes Amendеment 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС 15980:2010/Измeнение 3 на етап
„Обществено допитване” за получаване на становища по
неговото съдържание.
Документът не трябва да се разглежда като български стандарт.
Този проект е актуален до 03.06.2022.
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да
бъде различно от това на проекта
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© БИС 2022 Българският институт за стандартизация е носител на
авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е
възможно само с писменото разрешение на БИС.
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Стр.3
прБДС 15980:2010/Изменение 3

ПРЕДГОВОР
Този български стандарт е разработен с участието на БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с
вътрешно горене”.
Обръща се внимание на възможността някои от елементите на този документ да са обект на патентни права.
От БИС не трябва да бъде търсена отговорност за идентифициране на някои или на всички подобни патентни
права.
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1 Изменение в таблица 1
В таблица 1, в колона „Размер на табелата”, във втория ред след 2 г) се добавя 2 е) и 2 ж).
В таблица 1, в колона „Размер на табелата”, в четвъртия ред след 3 г) се добавя 3 д) и 3 e).
В таблица 1, в колона „Размер на табелата”, в петия ред след 4 б) се добавя и 4 ж).
В таблица 1, в колона „Размер на табелата”, в седмия ред след 5 б) се добавя и 5 д).

2 Допълване на фигури
След фигура 2 д) се добавят фигури 2 е) и 2 ж).
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Фигура 2 е)
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Фигура 2 ж)
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След фигура 3 г) се добавят фигури 3 д) и 3 e).

Фигура 3 д)
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Фигура 3 е)
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След фигура 4 б) се добавя фигура 4 ж).

Фигура 4 ж)
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След фигура 5 г) се добавя фигура 5 д).

Фигура 5 д)
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3 Изменение на приложение А (информационно) Предназначение на табелите за
регистрационни номера на моторните превозни средства (МПС) и техните ремаркета
След реда за 2 д) от колона „Фигура(и)“ се добавят два нови реда със следното съдържание:

2 е)

Табели за регистрационен номер за постоянна
регистрация на автомобили, които се
задвижват само с електрически двигател.
Размерът на табелите е 520/110 mm.

2 ж)

Табели за регистрационен номер за постоянна
регистрация на автомобили, които се
задвижват само с електрически двигател, с
надпис по желание на собственика. Последните
шест знака на регистрационния номер са по
желание на собственика.
Размерът на табелите е 520/110 mm.

След реда за 3 г) от колона „Фигура(и)“ се добавят два нови реда със следното съдържание:

3 д)

3 e)

Табели за регистрационен номер за постоянна
регистрация на автомобили, които се
задвижват само с електрически двигател.
Размерът на табелите е 280/200 mm.

Табели за регистрационен номер за постоянна
регистрация на автомобили, които се
задвижват само с електрически двигател, с
надпис по желание на собственика. Последните
шест знака на регистрационния номер са по
желание на собственика.
Размерът на табелите е 280/200 mm.

След реда за 4 е) от колона „Фигура(и)“ се добавя нов ред със следното съдържание:

4 ж)

Табели за регистрационен номер за постоянна
регистрация на мотоциклети, които се
задвижват само с електрически двигател.
Размерът на табелите е 199/154 mm.
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След реда за 5 г) от колона „Фигура(и)“ се добавя нов ред със следното съдържание:

5 д)

Табели за регистрационен номер, които се
използват за постоянна регистрация на
мотопеди, които се задвижват само с
електрически двигател..
Размерът на табелите е 130/108 mm.

4 Изменение в Библиографията
Заглавието на Наредба І-45 се заменя със следното:
[2]
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,
временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и
ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
(Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.) (обн. ДВ, бр. 31 от 14
април 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.)
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