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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ 

НАДЗОР 

                      
 

   

  ДО 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

 

Д О К Л А Д 

от 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР  

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-

1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и 

тахографски карти и за изискванията, условията и реда за 

регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или 

ремонт на тахографи, приета от министъра на икономиката (обн. 

ДВ. бр.91 от 2008г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

 

Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски 

карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват 

монтаж, проверка или ремонт на тахографи, приета от министъра на икономиката (обн. ДВ. 

бр.91 от 2008г. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 2017г.) 

 

 



  

 

Със Закона за автомобилните превози (ЗАвП) (Обн. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999 

г.) в националното законодателство бяха въведени разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 година 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 и на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година 

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. Съгласно членове 8, 9 и 10 от 

Регламент (ЕС) № 165/2014 в превозни средства, които са регистрирани за първи път на 15 

юни 2019 г. или след тази дата, следва да бъдат монтирани интелигентни тахографи.  

Разпоредбата на чл.89, ал. 4 ЗАвП, възлага на министърът на икономиката да приеме 

наредба, в която да бъдат определени необходимите мерки за изпълнението и прилагането 

на Регламент (ЕС) № 165/2014, свързани с одобряването на типа на тахографите, 

тахографските листове и картите за дигиталните тахографи и с изискванията, условията и 

реда за регистрация на лицата, извършващи проверки, монтаж или ремонт на тахографи. 

Проектът на Наредба предвижда изменения и допълнения на Наредба № РД-16-1054 

от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, 

условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт 

на тахографи, приета от министъра на икономиката. Проектът на нормативен акт е 

разработен в изпълнение на т. 83 от Плана за действие за 2019г. с мерките, произтичащи от 

членството на Република България в Европейския съюз. Целта е да бъдат въведени мерки за 

изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/502 на Комисията от 28 февруари 2018 година за 

изменение на Регламент (ЕС) 2016/799 по отношение на определянето на изискванията за 

конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и 

техните компоненти, насочени към повишаването на сигурността и възможността за 

ранното откриване на измами, подобряване на контролни процедури с оглед да се осигури 

ефективност и ефикасност на тахографската система.  

Предвид посоченото, с проекта на нормативен акт, разпоредбите на Наредба № РД-

16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за 

изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, 



  

проверка или ремонт на тахографи са приведени в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 165/2014  и Регламент (ЕС) 2016/799. С предложенията се въвеждат по-

строги изисквания по отношение на извършването на дейностите по монтаж и ремонт на 

тахографи, а също и по отношение на тяхното пломбиране. Въвежда се задължение за 

регистрираното лице, да осигурява обучение на сервизните техници, което да гарантира 

повишаване на тяхната компетентност съобразно новите технологии.  

През последните години са установени редица практики за манипулиране на 

тахографи, осъществяване на сервизни дейности извън определените за това места, 

преотстъпване и използване на сервизни карти от други лица. Тези проблеми са валидни за 

целия Европейски съюз, включително и за България. Посочените проблеми представляват 

сериозен риск за здравето на водачите и най-вече на пътната безопасност, създават условия 

за нелоялна конкуренция между стопанските субекти и изкривяват нормалния 

икономически климат в страната. С проекта на нормативен акт са предвидени 

допълнителни мерки, за преодоляване на порочните практики, водещи до нарушаване на 

европейското и българското законодателство.  С проекта за изменение на чл. 41 са 

предвидени допълнителни задължения на регистрираното лице да осигурява картите за 

монтаж и настройки да са налични по всяко време на територията на сервиза; да не допуска  

сервизните техници да разменят картите за монтаж и настройки при работа, както и да 

контролира изпълнението на задължението, за извършването на дейностите по монтаж или 

монтаж и ремонт на тахографи, да се осъществява единствено на територията на сервиза и 

само от сервизни техници, вписани в удостоверението по чл. 89а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози. Законът предвижда възможността председателят на ДАМТН с 

мотивирана писмена заповед да постанови заличаване на лицето от регистъра по чл. 89г и 

обезсилване на издаденото удостоверение, при неспазване на задължения, определени в 

наредбата. 

С проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 

10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, 

условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт 

на тахографи се въвежда възможността, служителите на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор да насочват превозните средства към сервиз за 

тахографи за повторна проверка, когато в хода на проверката възникнат съмнения за 

злоупотреба или манипулиране на контролните уреди. 

В действащата наредба е предвидено, искането за предоставяне на административна 

услуга да бъде обективирано в заявление по образец, върху което да бъде положен и печата 

на заявителя. Практиката показва, че липсата на печат на заявителя не може да доведе до 



  

съмнения относно авторството на волеизявлението, а изискванията за неговото наличие, 

води до усложняване на процедурата по предоставяне на административната услуга. В 

представения проект на нормативен акт е предвидено отпадане на това изискване, което от 

своя страна представлява изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на 

Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела за 

административно обслужване.     

Прилагането на наредбата не е свързано с необходимост от допълнителни финансови 

средства от държавния бюджет. Предвидените в проекта на нормативен акт процедури, 

правила и контролни механизми ще се извършват в рамките на бюджета на ангажираните 

институции.  

Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба е да се постигне 

изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/502 на Комисията от 28 февруари 2018 година за 

изменение на Регламент (ЕС) 2016/799 по отношение на определянето на изискванията за 

конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и 

техните компоненти. Очаква се и облекчаване на бизнеса, чрез опростяване процедурата по 

предоставяне на услугата, с което ще се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 

октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела 

за административно обслужване. 

По проекта на наредба не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското 

законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

Проектът на наредба предвижда изменения и допълнения на Наредба № РД-16-1054 

от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, 

условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт 

на тахографи няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет. 

Не се налага да бъде изготвено мотивирано становище, тъй като актът не въвежда 

регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1, т.7 от Устройствения правилник на МС и 

неговата администрация. 

Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа 

на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на 

лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, доклада към нея и на 

частичната предварителна оценка на въздействието трябва да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Министерството на икономиката и на интернет Портала за 

обществени консултации на Министерски съвет. 



  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

 

Предлагам на основание чл. 5, ал. 5 от Устройствения правилник на министерството 

на икономиката да приемете Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 

от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, 

условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт 

на тахографи. 

 

Приложения: 

 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 

10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, 

условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт 

на тахографи; 

2. Проект на Съобщение до средствата за масово осведомяване; 

3. Финансова обосновка; 

4. Частична предварителна оценка на въздействие. 

 

  

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 

Председател на ДАМТН 
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