
                  
  

                                                                                   

                                                         
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

ИНСТРУКЦИЯ 

за реда и начина за подаване на искане за временно спиране действието на регистрацията на лицата 

за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи 
 

Чл. 1. С настоящата инструкция се определят редът и начинът за временно спиране на действието на 

регистрацията за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, по искане на регистрираното лице на 

основание чл. 89в, ал.4 от Закон за автомобилните превози.  

Чл. 2. Съкращения:  

ДАМТН - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;  

ЗАвП – Закон за автомобилните превози;  

Наредба № РД-16-1054 - Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 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;  

Наредба № Н-3 - Наредба № Н-3 от 7 април 2009 г., издадена от Министерство на транспорта   

ИААА – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.  

Чл. 3. Компетентен орган: Председателят на ДАМТН или оправомощените от него длъжностни лица.  

Чл. 4. Представляващият регистрираното лице, на основание чл. 89в, ал. 4 от ЗАвП, подава до ДАМТН 

писмено искане за временно спиране на действието на регистрацията на сервиза, което съдържа:  

1. Идентификационния номер и адреса на сервиза, в който лицето извършва дейностите по монтаж, 

проверка и ремонт на тахографи;  

2. Посочва причините за временното спиране на действието на регистрацията; 

3. Периодът от време, в рамките на който регистрираното лице иска временно спиране на дейността на 

сервиза;  

4. Посочва номера на последния издаден протокол от контролна проверка на тахографи. 

5. Име и фамилия на представляващия, подпис и печат.  

Чл. 5. Писменото искане може да бъде подадено по пощата, на място в деловодството на ДАМТН или по 

електронен път съгласно Закона за електронните съобщения и Закона за електронен документ и 

електронен подпис.  

Чл. 6. Регистрираното лице не дължи такса за искането.  

Чл. 7. За временно спиране действието на регистрацията се издава заповед на Председателя на ДАМТН 

или оправомощени от него длъжностни лица.  

Чл. 8. Издадената заповед се изпраща на регистрираното лице с придружително писмо на адреса на 

регистрация на лицето.  

 Чл. 9. Временното спиране на действието на регистрацията на сервиза се вписва във водения от  ДАМТН 

публичен „Регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи“. 

 Чл. 10. Отговорникът на сервиза/представител на регистрираното лице следва да осигури връщането на 

наличните сервизни карти в ИААА, съгласно чл. 30 ал. 2 от Наредба № Н-3. 

Чл. 11. В рамките на действието на заповедта за временно спиране регистрираното лице може да подаде: 

1. Искане за възобновяване на дейността си, когато няма промяна в обстоятелствата, свързана с условията 

на регистриране или с данните, вписани в удостоверението за регистрация; 

2. Искане за възобновяване на дейността си при наличие на промяна в обстоятелствата, свързани с 

условията на регистриране или с данните, вписани в удостоверението за регистрация. В този случай, 

регистрираното лице подава документите посочени в чл. 37, ал. 2 от Наредба № РД-16-1054, като дължи 

такса по чл. 89а, ал. 8 от ЗАвП; 

3. Искане за прекратяване на действието на регистрацията. 

Чл. 12. Възобновяване на действието на регистрацията на сервиза се вписва във водения от ДАМТН 

публичен „Регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи“. 

Чл. 13. След изтичане на посочения в заповедта за временно спиране срок, лицето може да заяви нов 

период за временно спиране на регистрацията като подаде мотивирано искане по реда на чл. 4. 


