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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 Постановление на Наредба за изменение 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 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.) 

Проектът на Наредба предвижда изменения 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.).  

Проектът на нормативен акт е в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017г. на 

Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест 

върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои 

официални удостоверителни документи на хартиен носител. 

Предвид възможността за служебно предоставяне, отпада изискването за 

представяне на декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в 

производство за обявяване в несъстоятелност, при кандидатстването за регистрация на 

лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи. С приемането на 

измененията ще се премахне противоречието между разпоредбите на подзаконовите 

нормативни актове и Закона за търговския регистър и Закона за регистър БУЛСТАТ. 

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 са намаляване 

на броя на изискваните документи, облекчаване на процедурата по предоставяне на 

услугата, както и намаляване на финансовата тежест за лицата чрез отпадане на 

необходимостта от предоставяне на горецитираните документи. 

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 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 пряко/косвено 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, проект на Наредба за 

изменение 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 него и на частичната 



  

предварителна оценка на въздействието бяха 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 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 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 

                        

 

 


