НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ,
ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА
ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г.

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът и мястото на извършване на контролни проверки;
2. организацията и извършването на контролните проверки;
3. обхватът и елементите на контролните проверки;
4. събирането, обобщаването и предаването на информация за резултатите от контролните
проверки;
5. системата за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи автомобилни превози на
пътници и товари за собствена сметка.
Чл. 2. Тази наредба се прилага при извършването на контролни проверки на обществените превози
и на превозите за собствена сметка на пътници и товари, извършва ни с превозни средства с българска и
чуждестранна регистрация, когато:
1. пътното превозно средство, включително с всяко ремарке или полуремарке, с което се извършва
превоз на товари, е с допустима максимална маса над 3,5 t;
2. пътното превозно средство, с което се извършва превоз на пътници, е конструирано или
пригодено за превоз на повече от 9 лица, включително водача.
Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на:
1. пътни превозни средства с конструктивна максимална скорост до 40 km/h;
2. пътни превозни средства, използвани от структурите на Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция
"Охрана" от специализираната администрация на Министерството на правосъдието, когато превозът се
извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби и е под техен контрол;
3. пътни превозни средства, превозващи хуманитарни помощи с нетърговска цел;
4. пътни превозни средства, извършващи превози на пътници и товари при природни бедст вия или
спасителни операции;
5. специализирани пътни превозни средства, използвани за медицински цели;
6. специализирани пътни превозни средства за оказване на пътна помощ, извършващи дейност в
радиус до 100 km от тяхната база;
7. пътни превозни средства, преминаващи изпитания за целите на техническото разработване,
ремонт или поддържане, както и нови или сглобени от отделни възли и агрегати пътни превозни средства,
които не са въведени в експлоатация;
8. пътни превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса до 7,5
t, използвани за превоз на товари с нетърговска цел;
9. пътни превозни средства, които представляват музеен или исторически интерес, използвани за
превоз на пътници и товари с нетърговска цел.

Раздел II.
Видове и място на извършване на контролните проверки
Чл. 4. В зависимост от поставената цел контролните проверки могат да бъдат комплексни или
тематични.

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Контролните проверки по ч л. 4 могат да се
извършват:
1. на пътя;
2. в предприятията, извършващи обществени превози или превози за собствена сметка на пътници и
товари.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Проверките по ал. 1 включват ежегодно голяма и представителна
извадка от транспортни работници, водачи, предприятия, извършващи обществени превози или превози
за собствена сметка, и превозни средства от всички транспортни категории, попадащи в обхвата на
регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85.
Чл. 6. Контролните проверки на пъ тя се извършват на различни места и през различни часове на
денонощието.
Чл. 7. Контролните проверки на предприятията се извършват както в помещенията на
предприятието, така и чрез представяне на документи, свързани с елементите на проверката.

Раздел III.
Организация и извършване на контролните проверки
Чл. 8. Контролните проверки за осъществяване на автомобилните превози в съответствие с
изискванията на Закона за автомобилните превози, подзаконовите нормативни актове по прилагането му
и регламенти (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 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) № 820/85 на Съвета (ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 1 - 14, специално издание на
български език: Глава 05, Том 08, стр. 214 - 226) и Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември
1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт
(ОВ L 370 от 31.12.1985 г., стр. 8 - 21, специално издание на български език: Глава 07, Том 01, стр. 234 247) се организират и извършват от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
Чл. 9. Непосредственото извършване на контролните проверки се осъществява от служителите на
ИА "АА" с контролни функции.
Чл. 10. (1) Контролните проверки на пътя се извършват по предварително изготвени и утвърдени
графици.
(2) Проверките по ал. 1 се организират и прове ждат по начин, осигуряващ изпълнението на
изискванията по чл. 4, т. 1 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март
2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85
на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за
отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 35 - 44, специално издание на
български език: Глава 07, Том 15, стр. 187 - 195).
(3) При определянето на пътните участъци, на които ще се извършват контролните проверки на
пътя, се вземат предвид интензивността на автомобилното движение, условията на видимост, наличието
на паркинг или сервиз, наличието на достатъчно място за извършване на проверката бе з създаване на
опасности или пречки за останалите участници в движението.
(4) За осигуряване на безопасността на движението могат да се използват преносими пътни знаци и
конуси, които се поставят на пътното платно по предварително изготвена и съгласувана с ъс съответните
служби на Министерството на вътрешните работи временна организация на движението.
Чл. 11. (1) Най-малко шест пъти годишно ИА "АА" извършва съвместни проверки с компетентните
служби на другите държави - членки на Европейския съюз, на водачи и превозни средства, попадащи в
обхвата на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват по план, утвърден от изпълнителния директор на ИА "АА" и
съответните компетентни органи на другите държави - членки на Европейския съюз.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" подпомага компетентните органи на
другите държави - членки на Европейския съюз, при осъществяването на проверки за спазване
изискванията на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85 чрез предоставяне на информация и
извършване на допълнителни проверки.
Чл. 12. (1) Контролните проверки в предприятията се извършват за текущата, а при необходимост - и
за предходната година.
(2) Предприятията, на които ще се извършват контролни проверки, се определят на базата на:
1. утвърден план-график;
2. изминал период от предишната проверка;

3. извършени нарушения;
4. наблюдения на пътя;
5. информация за допускани нарушения, подадени от предприятия, учреждения, организации или
граждани.
(3) При установени нарушения на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85 задължително се
извършва контролна проверка в предприятието.
(4) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да извърш ва контролни проверки на
предприятията чрез изискване на документи, свързани с елементите на проверката.
(5) Документите по ал. 4 се представят в седемдневен срок от получаване на уведомлението за
проверката в съответната териториална структура на ИА "АА".

Раздел IV.
Обхват и елементи на контролните проверки
Чл. 13. (1) Контролните проверки обхващат:
1. от 1.I.2008 г. до 31.XII.2009 г. - не по-малко от две на сто от изработените от водачите работни
дни;
2. от 1.I.2010 г. - не по-малко от три на сто от израб отените от водачите работни дни.
(2) Не по-малко от тридесет на сто от общия брой на проверените работни дни се проверяват на
пътя и не по-малко от петдесет на сто - в помещенията на предприятията.
Чл. 14. (1) Контролните проверки на пътя включват няколко или всички елементи, посочени в
приложение № 1.
(2) Проверките по ал. 1 задължително включват елементите, посочени в приложение № 2.
(3) Резултатите от контролните проверки на пътя се отразяват в протокол от проверка на пътя по
образец съгласно приложение № 3, а при проверка на пътно превозно средство, превозващо опасен
товар - и в контролен лист по образец съгласно приложение № 4.
(4) Копие от протокола от проверка на пътя се връчва на водача на провереното превозно средство
срещу подпис, а при превози на опасни товари - и копие от контролния лист.
(5) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" организира и осигурява снабдяването на
длъжностните лица, осъществяващи контролни функции, с необходимото оборудване и със списък на
основните елементи на пров ерката на пътя, посочени в приложение № 2.
(6) Проверките по ал. 1 се извършват така, че да не се допуска неравнопоставеност, основана на:
1. държава на регистрация на превозното средство;
2. държава на местожителство на водача;
3. държава на създаване на предприятието;
4. начална и крайна точка на пътуването;
5. тип на тахографа - аналогов или дигитален.
Чл. 15. (1) Контролните проверки в предприятията включват задължително елементите, посочени в
приложение № 5.
(2) Резултатите от контролните проверки в пр едприятията се отразяват във:
1. констативен протокол по образец съгласно приложение № 6 - за проверка в предприятие,
извършващо превоз на пътници;
2. констативен протокол по образец съгласно приложение № 7 - за проверка в предприятие,
извършващо превоз на товари.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" организира и осигурява снабдяването на
длъжностните лица, осъществяващи контролни функции, с необходимото оборудване и със списък на
основните елементи на проверките в предприятията, посочени в приложение № 5.
(4) При извършване на контролни проверки в предприятията задължително се вземат предвид
сигналите и данните относно дейността на проверяваното предприятие, получени от други дъ ржави членки на Европейския съюз.

Раздел V.
Събиране, обобщаване и предаване на информация за резултатите от контролните
проверки
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) За извършените контролни проверки по чл. 5 началниците на
областни отдели "Контролна дейност - ДАИ" изготвят и изпращат до трето число на следващия месец на
Главна дирекция "Контролна дейност - ДАИ" към ИА "АА":
1. справка по образец съгласно приложение № 8 - за извършените проверки на предприятия,
извършващи превоз на пътници и товари;
2. справка по образец съгласно приложение № 9 - за извършените проверки на предприятия,
извършващи превоз на опасни товари;
3. справка по образец съгласно приложение № 10 - за извършените проверки и съставените актове
при извършване на контрол на пътя.
4. (заличена - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Главна дирекция "Контролна дейност - ДАИ" води статистика
на извършените контролни проверки по месеци и по години и до пето число на следващия месец изготвя
и представя на изпълни телния директор на ИА "АА":
1. справка по образец съгласно приложение № 12 - за броя на извършените проверки и съставените
актове в предприятия, извършващи превоз на пътници и товари;
2. справка по образец съгласно приложение № 13 - за извършените проверки и съставените актове в
предприятия, извършващи превоз на опасни товари;
3. справка по образец съгласно приложение № 14 - за извършените проверки и съставените актове
при извършване контрол на пътя.
4. (заличена - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Директорът на Главна дирекция "Контролна дейност - ДАИ"
осигурява съхраняването на данните, събрани в хода на проверките по чл. 5.
Чл. 18. (1) Най-малко веднъж на шест месеца ИА "АА" представя на компетентните органи на
държавите - членки на Европейския съюз, информацията по чл. 22, т. 2 на Регламент (ЕО) № 561/2006 и
по чл. 19, т. 3 на Регламент (ЕИО) № 3821/85.
(2) Данните по ал. 1 се представят на съответния компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, и в случаите, когато е направено официално искане за това.

Раздел V.
Класифициране на превозвачите и лицата, извършващи автомобилни превози на
пътници и товари за собствена сметка, (предприятията) в зависимост от риска
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) ( 1) Класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи
превози на пътници и товари за собствена сметка, в зависимост от риска се извършва по система, която
се основава на броя и вида на извършените през последната календарна година нарушения.
(2) В зависимост от риска, който се създава за безопасността на движението по пътищата,
нарушенията се разделят на:
1. леки нарушения (ЛН) с коефициент на тежест 1;
2. сериозни нарушения (СН) с коефициент на тежест 2;
3. много сериозни нарушения (МСН) с коефициент на тежест 3.
(3) Нарушенията, попадащи според тежестта им в обхвата на категории ЛН, СН и МСН, са посочени
в приложение № 16.
(4) Степента на риск на превозвачите и на лицата, извършващи превози на пътници и товари за
собствена сметка, се определя по формулата:

където:
R е степента на риск на превозвачите и на лицата, извършващи превози на пътници и товари за
собствена сметка;
Nлн - броят на извършените през последната календарна година леки нарушения;
Nсн - броят на извършените през последната календарна година сериозни нарушения;
Nмсн - броят на извършените през после дната календарна година много сериозни нарушения;
S - общият брой на превозните средства, с които лицензираният превозвач извършва обществени
превози, или общият брой на автомобилите на лицето, извършващо превози на пътници и товари за
собствена сметка.
(5) В зависимост от резултата "R" превозвачите и лицата, извършващи превози на пътници и товари
за собствена сметка, се разделят в следните четири групи:
1. първа група с ниска степен на риск, когато резултатът "R" е по -малък или равен на 5;
2. втора група със средна степен на риск, когато резултатът "R" е по -голям от 5, но е по-малък или
равен на 10;
3. трета група с висока степен на риск, когато резултатът "R" е по -голям от 10, но е по-малък или
равен на 20;
4. четвърта група с много висока степен на риск, когато резултатът "R" е по -голям от 20.
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) До 31 януари всяка календарна година началниците на
областните отделни "Контролна дейност - ДАИ" изготвят справка за предприятията, попадащи в първа,
втора, трета и четвърта рискова група.
(2) За изготвянето на справката по ал. 1 се използва електронна система, в която се съдържа
информация за съставените актове и издадените наказателни постановления.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Екземпляр от справката се изпраща на Гла вна дирекция "Контролна
дейност - ДАИ" при ИА "АА".
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Директорът на Главна дирекция "Контролна дейност - ДАИ"
при ИА "АА" организира обобщаването и анализирането на получените от областните отдели "Контролна
дейност - ДАИ" справки и изготвянето на списъци на предприятията по рискови групи и по седалище на
предприятията, като взема предвид и наказанията, наложени за нарушения, извършени извън областта
по седалището на предприятието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Окончателните списъци на предприятията, включени в списъците с
рискови групи, се изпращат на съответните областни отдели "Контролна дейност - ДАИ" и се оповестяват
в интернет страницата на ИА "АА".
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) (1) Началниците на областните отдели "Контролна дейност ДАИ" организират контролната дейност на отдела така, че да осигурят:
1. най-малко една проверка на всеки три години на предприятията, които са класифицирани в първа
група;
2. най-малко една проверка през текущата годи на на предприятията, които са класифицирани във
втора група;
3. най-малко две проверки през текущата година на предприятията, които са класифицирани в трета
група;
4. най-малко три проверки през текущата година на предприятията, които са класифицирани в
четвърта група.
(2) Проверките на предприятията с висока и много висока степен на риск следва да бъдат
максимално пълни и щателни.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните
условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно

социалното законодателство, свърз ано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на
Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 35 - 44, специално издание на български
език: Глава 07, Том 15, стр. 187 - 195).
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и
предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно м инималните условия за изпълнение на регламенти
(ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с
дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 21,
24.01.2009 г.);
2. Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 г. за изменение на Приложение III към
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за
изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социал ното
законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 29, 31.01.2009 г.).

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
Елементи на проверката на пътя
1. Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните почивки;
тахографските листа за предходните дни, които трябва да се намират в превозното средство съгласно
изискванията на чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85, и/или данните за същия период, съхранени
върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. Случаите, при които през периода, посочен в чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85,
разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана. Отчитат се всички периоди над една
минута, през които скоростта на превозното средство е надвишавала 90 km/h за превозни средства от
категория N3 или 105 km/h за превозни средства от категория М3.
3. Моментните скорости на превозното средство за последните 24 h от използването на превозното
средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните злоупотреби
с тахографа и/или картата на во дача и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни
линии и международни пътнически превози по редовни линии, дължината на които не надвишава 100 km,
при положение че началната и край ната им точки се намират на разстояние не повече от 50 km по права
линия от границата между две държави - членки на Европейския съюз).
6. Име и адрес на предприятието, извършващо превоза.
7. Име, адрес и гражданство на водача, извършващ превоза.
8. Наличие на трудов договор, граждански договор или друга правна връзка между водача и
предприятието, по силата на която се осъществява превозът.
9. Собственост на превозното средство, с което се осъществява превозът; наличие на друго правно
основание, по силата на което превозното средство се ползва от превозвача.
10. Собственост на товара и документи, удостоверяващи собствеността (само за превоз на товари).
11. Идентификационни данни за товародателя и товарополучателя (само при превоз на товари).
12. Превозни документи за товара - товарителница, фактура и други (само при превоз на товари).
13. Самоличност на пътниците в превозното средство; документи за самоличност (само при превоз
на пътници, включително таксиметров).
14. Превозни документи на пътниците в превозното средство, когато такива се изискват от
нормативните актове, посочени в чл. 8 (само при превоз на пътници).
15. Документи или копия от документи, удостоверяващи правото на предприятието и на водача да
извършват съответната транспортна дейност ( когато такива се изискват по силата на действащите
нормативни актове, посочени в чл. 8, и водачът е длъжен да ги носи по време на превоза по силата на
тези нормативни актове).

16. Други документи, които водачът е длъжен да притежава и носи по време на прев оза и да
представя на контролните органи при проверка по силата на действащите нормативни актове, посочени в
чл. 8.
17. Техническо състояние на превозното средство, когато нормативните актове, посочени в чл. 8,
определят изисквания спрямо него, включителн о изисквания за годност, ако има такива; проверяват се
един, няколко или всички от следните елементи:
а) спирачна уредба и елементи на спирачната уредба;
б) изпускателни тръбопроводи (видими дефекти);
в) димност (при наличие на апаратура);
г) отработени газове (при наличие на апаратура);
д) цялост и прозрачност на обзорните стъкла;
е) кормилна уредба (видими дефекти);
ж) светлини;
з) колела и гуми;
и) окачване (видими дефекти);
к) шаси (видими дефекти);
л) тахограф (монтиране и функциониране );
м) ограничител на скоростта (монтиране и функциониране);
н) № на знака за ПППТИ на автомобила/ влекача;
о) № на знака за ПППТИ на ремаркето/полуремаркето.
18. Тип на тахографа (дигитален или аналогов) или таксиметровия апарат, марка, модел и
индивидуализиращи белези, наличие на табели, които се изискват от действащите нормативни актове, и
други изисквания, на които трябва да отговаря тахографът или таксиметровият апарат съгласно
нормативните актове, посочени в чл. 8.
19. Наличие на устройства или приспос обления, даващи възможност от тахографа или
таксиметровия апарат да бъдат записани и отчетени неверни данни.
20. Наличие, вид, състояние и индивидуализиращи белези на тахографски лист, съответно карта на
водач за дигиталните тахографи; друга информация от тахографския лист или картата на водача относно
начина на ползване на тахографа.
21. Наличие на опасен товар (само при превоз на товари) или на предназначение за превоз на такъв
товар на превозното средство.
22. Техническо състояние на превозното средство, предназначено или използвано за превоз на
опасни товари; проверяват се един, няколко или всички от следните елементи:
а) брутна маса/обем на опасния товар за ППС (в килограми и литри);
б) вид на съда, в който се превозва товарът (неподвижна цистерна, смен яема цистерна, контейнер,
контейнер-цистерна, батерия-съдове и др.), съответно дали се превозва в насипно състояние, във вид на
малки пратки или по друг начин;
в) транспортно-съпроводителни документи (освен изброените в останалите точки) - писмени
инструкции, разрешения за превоз, изискуеми от нормативните актове по чл. 8 или от друг действащ
нормативен акт, който следва да бъде приложен в съответния случай;
г) вид на товара и наличие на смесено натоварване;
д) вид на пътното превозно средство;
е) обработка и съхранение на товара;
ж) наличие на изтичане на опасния товар или повреда на опаковките;
з) UN номер/етикиране на пратките/UN код на опаковките;
и) маркиране на ППС и/или контейнера;
й) табели при превоз в цистерни или в насипно състояние;
к) пожарогасители (един или два при необходимост);
л) спирателен клин (по един за превозното средство);

м) предупредителни знаци (най -малко два броя);
н) предпазна жилетка;
о) ръчна лампа;
п) защитна екипировка за водача (в съответствие с писмените инструк ции).
23. Наличие на правоспособност на лицата, които се намират на борда на превозното средство,
превозващо опасен товар (само при превоз на опасни товари, когато такава правоспособност се изисква
от действащите нормативни актове); наличие на документи, у достоверяващи тази правоспособност;
наличие на други лица освен членовете на екипажа на борда на превозното средство при превоз на
опасни товари.
24. Наличие, вид, използване и състояние на табели, знаци и други, когато има съответно изискване
съгласно някой от нормативните актове, посочени в чл. 8.
25. Други елементи, когато в някой от нормативните актове по чл. 8 има съответното изискване.
26. При възможност и с оглед на съображенията за безопасност проверка на монтирания на
превозното средство тахограф с цел установяване на монтирането и/или използването на устройство( -а)
за унищожаване, потискане, подправяне или промяна на данни, за внасяне на смущения в електронния
обмен на данни между елементите на тахографа или възпрепятстващи или променящи по такъв н ачин
данните преди криптиране.
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 и 5
(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
І. Списък на основните елементи на проверката на пътя (предоставя се на служителите,
осъществяващи контрол на пътя)
1. Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните почивки;
тахографските листа за предходните дни, които трябва да се намират в превозното средство съгласно
изискванията на чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85, и/или д анните за същия период, съхранени
върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. Случаите, при които през периода, посочен в чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85,
разрешената скорост на превозното средство е била надвишав ана. Отчитат се всички периоди над една
минута, през които скоростта на превозното средство е надвишавала 90 km/h за превозни средства от
категория N3 или 105 km/h за превозни средства от категория М3.
3. Моментните скорости на превозното средство за после дните 24 h от използването на превозното
средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните злоупотреби
с тахографа и/или картата на водача и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни
линии и международни пътнически превози по редовни линии, дължината на които не надвишава 100 km,
при положение че началната и крайната им точки се намират на разстояние не повече о т 50 km по права
линия от границата между две държави - членки на Европейския съюз).
6. При възможност и с оглед на съображенията за безопасност проверка на монтирания на
превозното средство тахограф с цел установяване на монтирането и/или използването на устройство(-а)
за унищожаване, потискане, подправяне или промяна на данни, за внасяне на смущения в електронния
обмен на данни между елементите на тахографа или възпрепятстващи или променящи по такъв начин
данните преди криптиране.
ІІ. Списък на оборудването, с което трябва да бъдат снабдени контролните органи при проверка на
пътя
1. Оборудване, което може да извлича данни от тахографа и картата на водача за дигитални
тахографи, да разчита и анализира данните и/или да ги предава до централната база данни за анализ.
2. Оборудване за проверка на тахографските листа.
3. Технически средства за проверка размерите на превозните средства, тяхната маса и натоварване
на ос, както и за проверка на техническата им изправност.
4. Специално оборудване за анализ със специ ализиран софтуер за проверка и потвърждаване на
цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специализиран софтуер за анализ,
възпроизвеждащ подробно скоростния профил на превозните средства преди проверката на тахографите
им.

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА ПЪТЯ
№ ....................
1. Място на проверката и вид на пътя........................................................................ дата.......................
начален час.......................... краен час ........................................
2. а) Национален код на МПС ........................................ Рег.№ на МПС ........................................................
б) Държава на регистрация на ППС ............................................................................................ ...............
в) Национален код на ремаркето / полуремаркето .................................. Рег.№ ......................................
Вид на пътното превозно средство/ състава от пътни превозни средства
а)   МПС от категория N1
б)  МПС от категория M1 (между 5 и 8 пътници)
в)  МПС от категория N2
г)  Автобус от категория М2 или МЗ
д)  МПС от категория NЗ
е)  Ремарке от категория О3 или О4
ж)  Съчленено пътно превозно средство
з)  Полуремарке от категория О3 или О4
3. а) Име и адрес на предприятието извършващо превоза .................................................................
б) Националност на предприятието извършващо превоза .............................................................
в) Вид на превоза:
в.1.) Превоз на пътници
в.2.) Превоз на товари
а)  За собствена сметка
а)  За собствена сметка
б)  Специализиран
б)  Обществен международен
в)  Международен по редовна линия
в)  Обществен в България
г)  Международен случаен
г)  Опасни товари
д)  Совалков
е)  В България по редовна линия
ж)  В България случаен
4. Данни за превоза:
а) Място на тръгване ........................................................................................................ .................
б) Място на пристигане ......................................................................................................................
5. Име, фамилия и националност на водача ....................
....................
6. Контролни точки на ППС:
Оценка
Проверено
Непроверено
Неизправно
а) Спирачна уредба и елементи на спирачната уредба
б) Изпускателни тръбопроводи (видими дефекти)
в) Димност (при наличие на апаратура)
г) Отработени газове (при наличие на апаратура)
д) Цялост и прозрачност на обзорните стъкла
е) Кормилна уредба (видими дефекти)
ж) Светлини
з) Колела и гуми
и) Окачване (видими дефекти)
к) Шаси (видими дефекти)
л) Тахограф (аналогов / дигитален*)
м) Ограничител на скоростта (монтиране и
функциониране)
н) Течове на гориво и/или масло
о) № на знака за ПППТИ на автомобила / влекача
п) № на знака за ПППТИ на ремаркето / полуремаркето
Със знак "Х" се маркират съответните полета
* Излишното се зачертава
7. Резултат от проверката - а)  установени б)  неустановени неизправности
....................
8. Време за управление, прекъсване и почивка (съгласно указанията) ......................................
9. Транспортни документи (съгласно указанията) а)  Редовни б)  Нередовни
10. Контролен орган извършил проверката .....................................................................................
11. Служебно лице извършило проверката ................................................................................... ....
(подпис и печат на служителя)
Получих протокол от проверката на пътя № .................................................................................... .....
(подпис на провереното лице)

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 3
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
(за ППС превозващи опасни товари /ADR/)
Място на проверката и вид на пътя :.........................................................
.......................................................... Дата: .................................................Час: ....................................................
Националност на ППС (знак на държавата): ............. Рег. №: ...........
Националност на ремаркето/полуремаркето: ........... Рег. №: ...........
Вид на ППС:
а) товарен автомобил (ТА)
б) ТА с ремарке
в) влекач с полуремарке
Предприятие превозвач (име, адрес и националност): ............... .....
............................................
Водач: 1) ....................
2) ...................
(име, фамилия)
(име, фамилия)
Изпращач (име, адрес, място на натоварване): ..........................
Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване): .....................
Брутна маса / обем на опасния товар за ППС: ................. кг/литри
Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR надвишени.
а) да
б) не
Превозът се извършва в: а) неподвижна цистерна б) сменяема цистерна в) контейнер -цистерна
г) батерия - съдове д) насипно състояние е) контейнер ж) дребни пратки
Транспортно-съпроводителни документи*:

проверен

установено
нарушение

отпада

проверен

установено
нарушение

отпада

проверен

установено
нарушение

отпада

1. Превозен документ
2. Писмени указания
3. Дву- или многостранна спогодба/др. разрешение за превоза
4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени опасни
товари
5. ADR свидетелство за водач превозващ опасни товари
Товар: съгласно придружаващите го писмени указания
а) Товар допуснат до превоз
б) Превоз в насипно състояние
в) Превоз в цистерни
г) Превоз в контейнери
д) Вид на ППС, допуснато до превоз на товара
е) Забрана за съвместно натоварване
ж) Обработка и съхранение на товара
з) Изтичане на опасен товар или повредени опаковки
и) UN номер/етикиране на пратките/UN код на опаковката
й) Маркиране на ППС и/или контейнера
к) Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние
Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:

а) Пожарогасители (един или няколко при необходимост)
б) Спирателен клин (минимум два броя за ППС)
в) Светлоотразителни и предупредителни знаци (най -малко два броя)
г) Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа на
ППС)
д) Ръчно фенерче с неметален корпус
е) Оборудване съгласно писмените инструкции
* със знак "Х" се попълват съответните полета
6. Рискова категория в зависимост от установеното нарушение
Рискова категория I:
Рискова категория II:
Рискова категория III:
(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата категория на най -сериозното от тях).
Други / Забележки: ..................................
............................................
Контролен орган: .................................

Проверяващ: .....................................................
(име и личен печат)

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1 и 3
(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
І. Списък на основните елементи на проверката в предприятията (предоставя се на
служителите, осъществяващи контрол в предприятията).
1. Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните
почивки; тахографските листа за предходните дни, които трябва се намират в превозното средство
съгласно изискванията на чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85, и/или данните за същия п ериод,
съхранени върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. Случаите, при които през периода, посочен в чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85
разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, отчитат се вс ички периоди над една
минута, през които скоростта на превозното средство е надвишавала 90 km/h за превозни средства от
категория N3 или 105 km/h за превозни средства от категория М3.
3. Моментните скорости на превозното средство за последните 24 h от изпо лзването на
превозното средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните
злоупотреби с тахографа и/или картата на водача и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписан ие на линията (за вътрешни пътнически превози по
редовни линии и международни пътнически превози по редовни линии, дължината на които не надвишава
100 km, при положение, че наличната и крайната им точка се намират на разстояние не повече от 50 km
по права линия от границата между две държави - членки на Европейския съюз).
6. Седмичните почивки и времето на управление между тези почивки.
7. Спазването на двуседмичното ограничение за времето на управление.
8. Данните от тахографските листа, тахографа, картата на водача и разпечатките.
ІІ. Списък на оборудването, с което трябва да бъдат снабдени контролните органи при проверка
в предприятията.
1. Оборудване, което може да извлича данни тахографа и картата на водача за дигитални
тахографи, да разчита и анализи ра данните и/или да ги предава до централната база данни за анализ.
2. Оборудване за проверка на тахографските листа.
3. Специално оборудване за анализ със специализиран софтуер за проверка и потвърждаване
на цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специализиран софтуер за анализ,
възпроизвеждащ подробно скоростния профил на превозните средства преди проверката на тахографите
им.

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за извършена комплексна проверка
на фирма .........................................
адрес ............................................................................................................................. тел: ...................................
с управител .......................................
извършваща ................................ превоз на ПЪТНИЦИ по Наредба ................
..........................................
Днес, .................. 200... г., на основание чл. 91а, ал. 1, 3 и 4 от Закона за автомобилните превози на
Република България, служителите:
1. ...................................................................................... при областен отдел "Контролна дейно ст - ДАИ" - ........
2. ...................................................................................... при областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" - ........
3. ...................................................................................... при ...............
в присъствието на ..................................
............................................
извърши проверка по спазване изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по
пътищата и поднормативните им актове и констатира:
1. Съдебно решение за регистрация по реда на Търговския закон или по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. ...........................
...........................................
2. Единен идентификационен номер: ..........................
BG - идентификационен номер: ..............................................................................................
3. Лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници .......................
..............................................
и ........... броя получени копия от лиценз на Общността.
4. Професионално компетентното лице ..........................
ЕГН: ............., притежаващо удостоверние за професионална компетентност № ................ Договор за
назначаване (трудов/граждански) (да/не).... .
5. Подадена справка за финансова стабилност за ...... година.
6. Проверен работен дневник и график за работата на водачите за месеци ........
...........................................
7. Назначени като водачи са ............... души:
Попълва се при брой на водачите до 10. При по -голям брой към протокола се прилага списък по посочения
образец,изготвен от превозвача.
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Категория
УПГ № / до

Назначените водачи притежават необходимите документи (да/не) .................
Допуснати нарушения:
......................................................................................
....................
....................
8. Леки автомобили от 6 до 9 места и автобуси на фирмата:
Наличие на
Проткол
изискваните
За
Знак за Застраховка
от
документи
трудно
ПППТИ гражданска Тахограф контролна Ограничител
Марка, Рег.
№
Места
за
подвижни
/
отговорност, аналогов/ проверка на скоростта
модел №
извършване
лица
валиден Злополука дигитален
на
(да/не)
на превоз
(да/не)
до
(да/не)
тахографа
на пътници
(да/не)

При брой на автомобилите до 10 се попълва таблицата. При по -голям брой се прилага списък по посочения
образец, изготвен от превозвача.
В момента на проверката техническото състояние на автобусите е:
....................
....................
....................
Допуснати нарушения:
....................
....................
....................
9. Фирмата извършва обществен превоз на пътници в страната и чужбина.
Изпълнява редовни линии (да/не) ..... .
Специализиран превоз (да/не) .......
Случаен превоз (да/не) ....................... .
Совалков превоз (да/не) ...................
....................
....................
....................
Да се опишат редовните линии ( направление, часове, маршрутно разписани, договор с община). При
специализираните превоз ( направление, часове, договор с клиент и маршрутно разписание от общината).
Да се опишат международните превози.
10. Фактури за закупени билети и протоколи за преоценка, заверени от подразделенията на Министерство
на финансите ................................
.................................................................................... билетите отговарят на изискванията на ЗА П (да/не) ... и са
с печат на превозвача (да/не) ....., издадените карти са по образец (да/не) ....., багажни разписки (да/не) .... ..
11. Проверени пътни листове с номера, тахографски листа и разпечатки ..........
Автомобил с рег.№
Пътни листове
Тахографски листа/разпечатки
Нарушения

Пътните листове са по образец на Наредба № 11/33 (да/не) ..............
Тахографските листа / разпечатките се съхраняват според изискванията (да/не) ........
....................
Пътни книжки за случаен превоз (Интербус) ..................
Автомобил с
Пътни книжки - случаен
ИНТЕРБУС
рег.№
превоз

Нарушения

Констатирани нарушения при попълване на пътни листове, тахографски листа / разпечатки, съдържание,
съхранение, раздаване, отчитане и др.:
.........................................
....................
.........................................
....................
12. Работно време на водачите, дневна и седмична почивка ....................
....................
13. Гаражната площ собствена/наета се намира на ...........................................................
съответстваща на броя автомобили (да/не) .........................................
договор за наем ............................... валиден до .........................................
14. Предпътен медицински преглед се извършва от ............................
за времето от ..... часа до ..... часа.
Договор .............
Води се дневник на преминалите водачи за деня (да/не) ......
15. Проверка за алкохол се извършва от .......................
16. Предпътен технически преглед се извършва от ..................
на .................................................
За времето от ...... часа до ..... часа.

..........................................
Договор: ................................................
Води се дневник на преминалите автомобили за деня (да/не) ......
17. Сключени са договори за ползване на автогарови услуги с .............
....................
за автогари: ............................................
....................
....................
18. Сервизната база е собствена/наета и се намира на ................
....................
19. Други .................................
....................
20. Извършена последна проверка на ........., при която са констатирани нарушения .....................................
....................
....................
21. Изводи: ...................................
....................
....................
....................
....................
22. Предписания: ..............................
....................
....................
23. Взето отношение ...............................
....................
....................
Запознат с протокола:
Управител, подпис, печат
Декларирам, че водачите, които работят не са осъждани.
Служители:
1. .......... / ......... /
2. .......... / ......... /
3. .......... / ......... /
Забележка: Служителите извършващи проверката полагат и личният си печат.

Приложение № 7 към чл. 15, ал. 2, т. 2

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Категория

УПГ №/ до

Удост.
АDR/ до

Приложение № 8 към чл. 16, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)

Приложение № 9 към чл. 16, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)

Приложение № 10 към чл. 16, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)

Приложение № 11 към чл. 16, т. 4
(Зал. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
Приложение № 12 към чл. 17, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставените АУАН от ИА "АА" до ............ 20..... г., включително в
предприятия, извършващи обществен превоз на пътници и товари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Областен отдел
"Контролна дейност ДАИ"
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за ИА "АА":

проверени (броя)

Предприятия
съставени АУАН
(броя)

проверени работни дни на
водачите (броя)

Приложение № 13 към чл. 17, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставените АУАН от ИА "АА" до ............ 20..... г., включително в
предприятия, извършващи превоз на опасни товари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Областен отдел "Контролна
дейност - ДАИ"
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за ИА "АА":

проверени (броя)

Предприятия
съставени
проверени работни дни
АУАН (броя)
на водачите (броя)

Приложение № 14 към чл. 17, ал. 1, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
СПРАВКА

За броя на извършените проверки и съставени АУАН при извършването на пътен контрол на ППС
от ИА "АА" за ………… 20..... г.

Приложение № 15 към чл. 17, ал. 1, т. 4
(Зал. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)

Приложение № 16 към чл. 19, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
Нарушения
в съответствие с чл. 19, ал. 3 (чл. 9, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО) таблицата по -долу съдържа
насоки за общия обхват на нарушенията на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85, разделени в
категории според тежестта им
1. Нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006
№

Правно
основание

А
А1

Чл. 5, т. 1

Б
Б1

Чл. 6, т .1

Б2

Чл. 6, т. 1

Б3

Чл. 6, т. 1

Б4

Чл. 6, т. 1

Б5

Чл. 6, т. 1

Б6

Чл. 6, т. 1

Б7

Чл. 6, т. 2

Б8

Чл. 6, т. 2

Б9

Чл. 6, т. 2

Б10 Чл. 6, т. 3
Б11 Чл. 6, т. 3
Б12 Чл. 6, т. 3
В
В1

Чл. 7

В2

Чл. 7

В3

Чл. 7

В4

Чл. 7

В5

Чл. 7

Г
Г1

Чл. 8, т. 2

Г2

Чл. 8, т. 2

Г3

Чл. 8, т. 2

Г4

Чл. 8, т. 2

Вид нарушение
Екипаж
Неспазване на минималната възраст на придружителите на
водачите
Периоди на управление
След изчерпване на възможността за ползване на удължено дневно
време на управление до 10 часа дневното време на управление от 9
часа е превишено, като превишението е до 1 час
След изчерпване на възможността за ползване на удълж ено дневно
време на управление до 10 часа дневното време на управление от 9
часа е превишено, като превишението е от 1 до 2 часа
След изчерпване на възможността за ползване на удължено дневно
време на управление до 10 часа дневното време на управление от 9
часа е превишено, като превишението е над 2 часа
Удълженото дневно време на управление от 10 часа е превишено,
като превишението е до 1 час
Удълженото дневно време на управление от 10 часа е превишено,
като превишението е от 1 до 2 часа
Удълженото дневно време на управление от 10 часа е превишено,
като превишението е над 2 часа
Седмичното време на управление от 56 часа е превишено, като
превишението е до 4 часа
Седмичното време на управление от 56 часа е превишено, като
превишението е от 4 до 14 часа
Седмичното време на управление от 56 часа е превишено, като
превишението е над 14 часа
Общото време на управление за две последователни седмици от 90
часа е превишено, като превишението е до 10 часа
Общото време на управление за две последователни седмици от 90
часа е превишено, като превишението е от 10 до 22 часа и 30
минути
Общото време на управление за две последователни седмици от 90
часа е превишено, като превишението е над 22 часа и 30 минути
Прекъсвания
Непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути е
превишено, като превишението е до 30 минути
Непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути е
превишено, като превишението е от 30 минути до 1 час и 30 минути
Непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути е
превишено, като превишението е над 1 час и 30 минути
След управление от 4 часа и 30 минути е направено прекъсване от
30 и повече минути, но прекъсването е по -малко от 45 минути
След управление от 4 часа и 30 минути е направено прекъсване,
което е по-малко от 30 минути
Почивки
След изчерпване на възможността за ползване на намалена дневна
почивка от 9 часа използваната дневна почивка от 11 часа е по малка с до 1 час
След изчерпване на възможността за ползване на намалена дневна
почивка от 9 часа използваната дневна почивка от 11 часа е помалка с от 1 до 2 часа и 30 минути
След изчерпване на възможността за ползване на намалена дневна
почивка от 9 часа използваната дневна почивка от 11 часа е по малка с над 2 часа и 30 минути
Използваната намалена дневна почивка от 9 часа е по -малка с до 1
час

Тежест на
нарушението (*)
МСН СН ЛН
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Г5
Г6
Г7
Г8
Г9
Г10
Г11
Г12
Г13
Г14
Г15
Г16

Г17

Г18
Г19
Г20

Г21
Д
Д1

Използваната намалена дневна почивка от 9 часа е по -малка с от 1
до 2 часа
Използваната намалена дневна почивка от 9 часа е по -малка с над
Чл. 8, т. 2
Х
2 часа
Разделената дневна почивка от 3 + 9 часа е намалена, като е
Чл. 8, т. 2
ползвана на периоди от 3 + от 8 до 9 часа
Разделената дневна почивка от 3 + 9 часа е намалена, като е
Чл. 8, т. 2
ползвана на периоди от 3 + от 7 до 8 часа
Разделената дневна почивка от 3 + 9 часа е намалена, като е
Чл. 8, т. 2
Х
ползвана на периоди от 3 + по -малко от 7 часа
При екипно управление дневната почивка от 9 часа е намалена,
Чл. 8, т. 5
като намалението е до 1 час
При екипно управление дневната почивка от 9 часа е намалена,
Чл. 8, т. 5
като намалението е от 1 до 2 часа
При екипно управление дневната почивка от 9 часа е намалена,
Чл. 8, т. 5
Х
като намалението е над 2 часа
Използваната намалена седмична почивка от 24 часа е по -малка с
Чл. 8, т. 6
до 2 часа
Използваната намалена седмична почивка от 24 часа е по -малка с
Чл. 8, т. 6
от 2 до 4 часа
Използваната намалена седмична почивка от 24 часа е по -малка с
Чл. 8, т. 6
Х
над 4 часа
След изчерпване на възможността за ползване на намалена
Чл. 8, т. 6
седмична почивка от 24 часа използваната седмична почивка от 45
часа е по-малка с до 3 часа
След изчерпване на възможността за ползване на намалена
Чл. 8, т. 6
седмична почивка от 24 часа използваната седмична почивка от 45
часа е по-малка с от 3 до 9 часа
След изчерпване на възможността за ползване на намалена
Чл. 8, т. 6
седмична почивка от 24 часа използваната седмична почивка от 45
Х
часа е по-малка с над 9 часа
Намалената седмична почивка не е компенсирана с равностоен
Чл. 8, т. 6
непрекъснат период на почивка
Нормалната дневна почивка, ползвана от водача, когато
Чл. 9, т. 1
придружава превозното средство на ферибот или влак, е
прекъсвана повече от два пъти с други дейности
Нормалната дневна почивка, ползвана от водача, когато
придружава превозното средство на ферибот или влак, е
Чл. 9, т. 1
прекъсвана до два пъти с други дейности, но прекъсването е с обща
продължителност над 1 час
Начини на плащане
Връзка между заплатата на водача и пропътуваното разстояние или
Чл. 10, т. 1
Х
количеството превозени товари
(*) МСН - много сериозно нарушение; СН - сериозно нарушение; ЛН - леко нарушение
Чл. 8, т. 2

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

2. Нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85
№
Е
Е1

Правно
основание

Чл. 3, т. 1

Ж
Ж1 Чл. 13
Ж2 Чл. 13
Ж3 Чл. 14, т. 1
Ж4 Чл. 14, т. 1
Ж5 Чл. 14, т. 1
Ж6 Чл. 14, т. 2
Ж7 Чл. 14, т. 2
Ж8
Ж9
Ж10
Ж11

Чл. 14, т. 4
Чл. 14, т. 4
Чл. 14, т. 4
Чл. 14, т. 5

Вид нарушение
Монтиране на тахограф
Не е монтиран и не се използва тахограф от одобрен тип
Използване на тахографа, картата на водача или на тахографските
листове
Неправилно функциониране на тахографа (например: тахографът
не е правилно проверен, настроен и пломбиран)
Неправилно използване на тахографа (не е използвана валидна
карта на водача, преднамерена злоупотреба)
Няма достатъчно тахографски листове
Тахографските листове не са от одобрен тип
Няма достатъчно хартия за разпечатки
Предприятието не съхранява тахографските листове, разпечатките
и извлечените данни
Предприятието отказва да предостави тахографските листове,
разпечатките и извлечените данни за проверка от контролните
органи
Водачът притежава повече от една валидна карта на водача
Водачът използва карта на водача, издадена на друго лице
Използване на повредена или с изтекъл срок карта на водача
Записаните и съхранените данни не са на разположение в

Тежест на
нарушението (*)
МСН СН ЛН
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Ж12
Ж13
Ж14
Ж15
Ж16
Ж17
Ж18

Ж19

Ж20
Ж21
Ж22
Ж23
Ж24
З
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
И
И1
И2
И3
И4
И5
И6
И7
Й
Й1

Й2

Й3
К

продължение на най -малко 365 дни
Използване на замърсени или повредени тахографски листове или
Чл. 15, т. 1
карта на водача с данни, които се четат
Използване на замърсени или повредени тахографски листове или
Чл. 15, т. 1
карта на водача с данни, които не се четат
В срок 7 календарни дни водачът не е подал заявление за замяна
Чл. 15, т. 1
на повредена, неизправна, изгубена или открадната карта на водача
Водачът не е направил необходимите разпечатки в случаите, когато
Чл. 15, т. 1 картата на водача е повредена, неизправна или водачът не
разполага с нея
Чл. 15, т. 2 Неправилно използване на тахографски листове/карта на водача
Неразрешено изваждане на тахографски лист или на карта на
Чл. 15, т. 2
водача, което оказва влияние на записването на съответните данни
Неразрешено изваждане на тахографски лист или на карта на
Чл. 15, т. 2 водача, което не оказва влияние на записването на съответните
данни
Тахографски лист или карта на водача е използвана за период, поЧл. 15, т. 2 дълъг от този, за който е предназначена, което не е довело до
загуба на данни
Тахографски лист или карта на водача е използвана за период, по Чл. 15, т. 2 дълъг от този, за който е предназначена, което е довело до загуба
на данни
Не е използвано ръчно въвеждане на данни, когато това е
Чл. 15, т. 2
необходимо
При екипно управление правилният тахографски лист или карта на
Чл. 15, т. 2
водача не е поставен в правилното гнездо на тахографа
Времето, записано на тахографския лист, не съответства на
Чл. 15, т. 3 официалното време в страна на регистрация на превозното
средство
Неправилно използване на превключващия механизъм на
Чл. 15, т. 3
тахографа
Информация за попълване
Чл. 15, т. 5 Не е попълнена фамилията на водача в тахографския лист
Чл. 15, т. 5 Не е попълнено собственото име на водача в тахографския лист
Не е попълнена датата на започване или на приключване
Чл. 15, т. 5
използването на тахографския лист
Не е попълнено мястото на започване или на приключване
Чл. 15, т. 5
използването на тахографския лист
Не е попълнен регистрационният номер на превозното средство в
Чл. 15, т. 5
тахографския лист
Не е попълнено показанието на километропоказателя на превозното
Чл. 15, т. 5
средство в началото на използването на тахографския лист
Не е попълнено показанието на километропоказателя на превозното
Чл. 15, т. 5
средство в края на използването на тахографския лист
Не е попълнен часът на смяна на превозното средство в
Чл. 15, т. 5
тахографския лист
Чл. 15, т. 5а В тахографа не е въведен символът на страната
Представяне на информация
Чл. 15, т. 7 Водачът отказва да бъде проверен
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи тахографския лист от текущия ден
Водачът не може да представи тахографските листове от
Чл. 15, т. 7
предходните 28 дни
Водачът не може да представи записите от картата на водача,
Чл. 15, т. 7
когато притежава такава
Водачът не може да представи ръчните записи и разпечатките,
Чл. 15, т. 7
направени по време на текущия ден и предходните 28 дни
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи картата на водача
Водачът не може да представи разпечатките, направени по време
Чл. 15, т. 7
на текущия ден и предходните 28 дни
Измами
Подправяне, укриване или унищожаване на данни, записани в
Чл. 15, т. 8 тахографските листове, съхранени в тахографа или в картата на
водача или на разпечатките от тахографа
Манипулиране на тахографа, тахографския лист или картата на
Чл. 15, т. 8 водача, което може да доведе до подправяне на данни и/или
разпечатки
Наличие в превозното средство на устройство, което може да се
Чл. 15, т. 8 използва за подправяне на данни и/или разпечатки
(превключвател/кабел)
Повреда

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

К1
К2
Л
Л1

Л2
Л3
Л4

Чл. 16, т. 1
Чл. 16, т. 1

Тахографът не е поправен от одобрен техник или сервиз
Х
Тахографът не е поправен по пътя
Ръчно въвеждане на данни на разпечатките
Водачът не е въвел всички данни за периода, през който
Чл. 16, т. 2 тахографът е бил неизправен или не е бил годен за експлоатация, и
Х
в резултат на това данните не са били записани
Водачът не е попълнил номера на картата на водача и/или имената
Чл. 16, т. 2 си, и/или номера на свидетелството си за управление на моторно
Х
превозно средство на временния лист
Чл. 16, т. 2 Водачът не е поставил подписа си на временния лист
В случай на загуба или кражба на картата на водача водачът не е
Чл. 16, т. 3 подал официална декларация до компетентните органи в страната,
Х
в която е извършена кражбата
(*) МСН - много сериозно нарушение; СН - сериозно нарушение; ЛН - леко нарушение
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Х
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