
До  Началника  на  Отдел  “Пътна 
полиция” СДП

З А Я В Л Е Н И Е

от “Български автомобилен съюз”, 
ЕИК:175600704, със седалище в гр. 
София и адрес  за  кореспонденция 
1797 София, жк Изток, ул. 165, № 
3, ет. 6, офис 613

Уважаеми господин началник,
Във  връзка  с  дейността  си  по  защитаването  на  правата  на  шофьорите  и 

собствениците на автомобили до Българския автомобилен съюз достигнаха сигнали 
от  негови  членове  и  други потърпевши  за  практиката  на  откази  от  страна  на 
управлявания от Вас отдел за регистрация на автомобили, закупени в чужбина, които 
по наше мнение са неоснователни. 

Това предизвика у нас интерес да установим броя на отказите от страна на 
Вашата служба за регистрация на употребявани автомобили от страни – членки на ЕС 
и процентното им съдържание спрямо регистрираните. По тази причина се обръщаме 
към Вас с настоящото  заявление за достъп до обществена информация по смисъла на 
чл. 24 ЗДОИ със следните искания:

1. Какъв е броят на регистрираните от ОПП – СДП моторни превозни средства, 
закупени  от  държави  –  членки  на  ЕС,  които  са  били  вече  регистрирани  в 
съответните държави за периода 01.01.2008 – 01.01.2009;

2. Колко от регистрираните по т. 1 МПС за този период са били регистрирани от 
Вашата служба без наличието на талон II .

3. Какъв е броят на отказите за регистрация на подобни автомобили за същия 
период;

4. Какви са основанията за тези откази. 
5. В колко от случаите сте изпълнили  Директива 1999/37/ЕО и сте съдействали 

на гражданите / извършили сте нужната проверка и регистрация.

Надяваме се на най-скорошния Ви изчерпателен писмен отговор на посочения 
адрес на сдружението и използваме случая да Ви уверим в най-доброто си отношение 
към Вас и да изразим надеждата си за дългата  и ползотворна съвместна работа на 
представляваната от Вас служба с Български автомобилен съюз.

30.03.2009 г.
София
                                                                                        С уважение:

Председател УС 


