До Дирекция “Инспекторат”
Дирекция “Вътрешна сигурност”
МВР
СИГНАЛ
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 дами и господа,
Във връзка с дейността си по защита правата на шофьорите и собствениците на
автомобили искаме да ви сигнализираме за нередност в работата на ОПП-СДП.
ОПП-СДП при извършване на регистрация на употребявани МПС, внесени от страни членки
на ЕС изпълнява задълженията си недобросъвестно и некомпетентно.
Службата тълкува в ущърб на гражданите изискванията на Наредба № І-45, или по точно чл.
12А, ал. 1, т. 3 и ги препраща да търсят неиздадени документи.
Честа практика е службата да се позовава на Директива 1999/37/ЕО за да оправдава своите
действия / бездействия и по този начин да затруднява още повече гражданите.
Смисъла на Директива 1999/37/ЕО е точно обратен на това което изисква ОПП-СДП и
визира единствено изпълнение на задълженията които са само и единствено в правомощията
на ОПП-СДП.
От всичко това за гражданите се създават неудобства и се отваря възможност за даване на
подкупи за да се спестят проблемите при регистрирането на МПС.
Ние смятаме че ОПП-СДП трябва да е в услуга на гражданите особенно при регистрирането
на закупени от тях МПС, за което те са дали големи парични суми за закупуване,
транспортиране и други разходи свързани с доставката им.
Сигурни сме че при една внимателна ревизия от Ваша страна по отношение регистрацията
на МПС от ОПП-СДП ще се натъкнете на много нарушения, регистрации без наличие на
талон 2, както и на много други противозаконни нарушения извършени от длъжностните
лица работещи в ОПП-СДП.
Ние смятаме че по този начин при регистрирането на употребявани МПС от страните членки
на ЕС , в ОПП-СДП се извършва незаконен бизнес с регистрации на автомобили.
В този смисъл моля да вземете отношение по работата на Отдел “Пътна полиция” при
СДП, доколко служителите на отдела изпълняват стриктно служебните си задължения и да
ни информирате своевременно.

30.03.2009 г.
София
С уважение:
Председател на УС

