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 (Обн., ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
Издадена от министъра на икономиката

§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Тахографите, с които се оборудват моторните превозни средства съгласно
чл. 78, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, тахографските листове, принтерната
хартия и картите за дигитални тахографи трябва да отговарят на функционалните и
техническите изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. 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 (ОВ, L 60, 28.02.2014 г., стр. 1), наричан по-нататък "Регламент
165/2014“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1.

В ал. 1:

а) в т. 2 и 3 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент 165/2014”;
в) създава се т. 5:
„5. носят знак или съдържат данни в съответствие с изискванията на чл. 22, т. 3 от
Регламент 165/2014”;
2 . В ал. 2 и 4 думите „Регламент 3821/85“се заменят с „Регламент 165/2014”;
§ 3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на Българския институт по метрология издава удостоверение
за одобрен тип на дигитален тахограф или карта за дигитален тахограф по образец
съгласно т. III от Приложение II на Регламент 165/2014 при подадено заявление в
съответствие с изискванията по чл. 12 от същия регламент и представени:
1. сертификат за функционалност по чл. 12, т. 4, буква „б“ от Регламент 165/2014;
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2. сертификат за сигурност по чл. 12, т. 4, буква „а“ от Регламент 165/2014;
3. сертификат за оперативна съвместимост по чл. 12, т. 4, буква „в“от Регламент
165/2014”.
§ 4. В чл. 6 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент 165/2014”;
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11 от Регламент 3821/85“ се заменят с „чл. 18 от Регламент
165/2014”;
2. В ал. 2 думите „чл. 8 от Регламент 3821/85“ се заменят с „чл. 16 от Регламент
165/2014”.
§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Тахографите в моторните превозни средства се монтират в съответствие с
изискванията на т. V от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и
т. V от Приложение IB на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.”
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. След монтажа по чл. 9 се извършва проверка за установяване на
съответствие с максималните допустими грешки при монтаж съгласно т. III, буква "е" от
Приложение I на Регламент165/2014 за аналогови тахографи и т. III, т. 2.1 и 2.2 от
Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи”.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „глава VI от Приложение I и глава VI от Приложение IВ на
Регламент 3821/85” се заменят с „т. VI от Приложение I на Регламент 165/2014 за
аналогови тахографи и т. VI от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални
тахографи”.
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. калибриране на дигитален тахограф чрез използването на карта за монтаж и
настройки, при което се актуализират или потвърждават параметрите на превозното
средство в паметта, включително идентификационните му данни и неговите
характеристики.”
б) точка 8 се изменя така:
„8. проверка за съответствие със съответните максимални допустими грешки
съгласно т. III, буква "е" от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи
и т. III, т. 2.1 и 2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи”.
3. В ал. 3:
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а) в т. 2 думите „Изпълнителна агенция "Автомобилни превози"“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“.
б) в т. 3 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент 165/2014”.
§ 9. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Измерванията за определяне на грешките на тахографа при проверките се
извършват при условията, определени в т. VI, т. 4 на Приложение I на Регламент 165/2014
за аналогови тахографи и в т. VI, т. 5 на Приложение IВ на Регламент 3821/85 за
дигитални тахографи“
§ 10. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) След всяка проверка по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 върху тахографа или в близост
до него се поставя монтажна табела в съответствие с изискванията на т. V, т. 3 от
Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 2 от Приложение
IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.“
§11. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които извършват монтаж и проверки на тахографи, поставят пломби
със своя идентификационен номер в съответствие с т. V, т. 4 от Приложение I на
Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 3 от Приложение IВ на Регламент
3821/85 за дигитални тахографи.“
§ 12. В чл. 15, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и съгласно изискванията, посочени в
Приложение I на Регламент 165/2014”.
§13. В чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се нова т. 16:
„16. Стойностите на максимално допустимите грешки на тахографа за: скорост,
разстояние и време.”
2.

Досегашните т. 16-18 стават съответно т. 17-19.

§14. В чл. 21, ал. 1 думите „ремонт или” се заличават.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент 165/2014”.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „процедура“ се добавя „/инструкция“.
§16. В чл. 32 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент 165/2014”.
§17. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „удостоверение за актуално състояние или“ се заличават;
2. В ал. 2, т. 5 думите „ал. 2” след „чл. 32” се заличават;
3. Създава се ал.4:
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„(4) Заявлението по ал. 1 може да се подава по електронен път, при условията и
по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис.“
§18. В чл. 37 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „Когато за вписване на промяната не се изисква
проверка на място, срокът за издаване на удостоверение е 15 дни“;
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението по ал. 2 може да се подава по електронен път, при условията и
по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис.“
§19. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „длъжностни лица” се добавя „в 7-дневен срок”;
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 искането може да се заяви по електронен път, при
условията и по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис.“
§20. В чл. 40 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент 165/2014”.
§21. В Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1 след думите „име, адрес/седалище,
телефон и факс на заявителя“ се добавя „ЕИК/код по Булстат“.
§22. В Приложение № 3 към чл. 35, ал. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
1. след думите „име, адрес/седалище, телефон и факс на регистрираното лице“ се
добавя „адрес на сервиза“ и „address of service’s premises“, след думите „наименование
на типа или модела и номер на одобрения тип“ се добавя нов ред „списък на сервизните
техници“ и „service technicians list“.
2. думите „paragraph 6“ се заменят с „paragraph 3“

4

