МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ …..........................................

ПРОЕКТ!

.........................................2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на
автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за
движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.; изм. бр. 6 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 2 се създават т. 6 и 7:
„6. административен капацитет на структурното звено и възможност за
покритие на пътната мрежа;
7. оценка на ефективността от контролната дейност на конкретно място за
контрол за предходния месец.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1 думата „приложението“ се заменя с „Приложение № 1“.
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Директорът на всяка областна дирекция на Министерството на
вътрешните работи (ОДМВР) определя минимален брой часове за контрол с АТСС въз
основа анализ на настъпилите ПТП на територията на съответната ОДМВР.
(2) Със заповед на директорите на ОДМВР се определят отговорници за
техническите средства, които:
1. водят на отчет автоматизираните технически средства и системи в
съответната ОДМВР и в районните управления в ОДМВР;
2. водят дневници за всяко автоматизирано техническо средство и система, в
които се отразяват техническото състояние, извършените първоначална и последващи
метрологични проверки, както и предоставя и получава уредите за/от ремонт;
3. съхраняват протоколите по чл. 10.“.
§ 4. В чл. 14 т. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 16 се създава ал. 6:
„(6) Информация по ал. 1 се отразява в дневник съгласно Приложение № 2, в
който за всяко нарушение се отразява и взетото административно отношение.“.
§ 6. Досегашното приложение към чл. 10, ал. 1 става Приложение № 1 към чл.
10, ал. 1.
§ 7. Създава се Приложение № 2 към чл. 16, ал. 6:

1
Стойност на глобата въведена в
системата - чл.189, ал.9 - 100%

Номер на преиздаден фиш

Номер генериран от АИССУФПТ
Или на АУАН

Име и фамилия на служителя
съставил ел. фиш

Име и фамилия на служителя
обработил нарушението

Място на нарушението

Статус /анулиран/декларация

Номер на МПС

Клип № от АТСС

Номер от нарушение на камера,
генериран от АНД

Наказуема скорост, с приспаднат
толеранс

Ограничение

Дата, час
„Приложение № 2 към чл. 16, ал. 6

ДНЕВНИК

за отразяване на резултатите от използване на АТСС за контрол на скоростта № ……………. за ………………..20……г.

№

