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ВАЖНО: При непълно попълване на формата предложението може да бъде отхвърлено или върнато на
предложителя.
При подготовката на предложението за нова работна тема предложителят е взел под внимание указанията в
приложения 1 и 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(попълва се от предложителя и, при необходимост, с консултация от БИС)
Заглавие на предлагания документ
(в случай на изменение, преработване или нова част на съществуващ документ, да се посочи номера и
сегашното заглавие )*
БДС 15980:2010/Изменение 3:202Х Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни
номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт
*Обяснителните бележки да не се изтриват при попълване на полетата.
Обект и област на приложение на предложения документ
Този стандарт определя разположението на буквите и цифрите върху светлоотразяващите табели за
регистрационни номера на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и използваните
шрифтове за буквите и цифрите
Цел и обосновка на предложението
Целта на изменението е допълване на основния стандарт със светлоотразяващи табели за
регистрационни номера на превозни средства с електрическо задвижване на основание на изменение
на националното законодателство по отношение на графичните знаци, които се нанасят със зелен цвят
на бял светлоотразителен фон.
Връзка на предложението с националното законодателство/установени политики в обществения
сектор
Да
Не
Ако „Да” да се дадат подробности за връзката със съответния нормативен или друг документ.
Изпълняване на изискванията, определени в Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-45 от
2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане,
прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, Обн. ДВ.
бр.110 от 29 Декември 2020г.
Предпочитан вид на документа, който да бъде разработен в резултат на предложението
Стандарт

Техническа спецификация

Технически доклад

Подготвителна работа
(Препоръчва се като минимум предложението да включва структура на документа)
Приложен е проект на документа
Приложена е структура на документа (съдържание, части)
Посочен/приложен е съществуващ документ, който да служи за основа(изходен документ)
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Предложителят е готов да извърши изискваната подготвителна работа
Да
Не
Ако към предложението е приложен проект на документа:
Моля изберете една от следните възможности (ако не е избрано нищо, по подразбиране се прилага втората
възможност)
Проектът за документ да бъде регистриран като предварителен проект в работната програма на
техническия комитет (етап 00.60)
Проектът за документ да бъде регистриран като нов проект в работната програма на техническия
комитет (етап 20.00)
Проектът за документ да бъде подложен на гласуване за приемане в техническия комитет (етап 50.20)
(в случаи на минимални изменения, или готов изходен документ)
Известни патенти
Да

Не

Ако „Да” - Да се посочат
(CEN-CENELEC Guide 8)
Изявление на предложителя за това как предложения документ може да бъде свързан или да повлияе
на съществуващи национални стандарти и стандартизационни документи. (Препоръчва се
предложителят да обясни по какво документът се различава от очевидно подобни документи или да обясни
как ще бъде минимизиран рискът от припокриване или противоречия.)
В конкретния случай става въпрос за допълване на действащ национален стандарт. Добавяне на нови
текстове и нови фигури относно табелите за регистрационния номер за моторни превозни средства,
които се задвижват само с електрически двигател.
Кратко описание, в което се посочват и описват съответните категории заинтересовани, които ще
бъдат непосредствено засегнати/повлияни (включително малки средни предприятия) и каква ще бъде
ползата/влиянието от предложения документ за всеки един от тях. (виж приложения 1 и 2)
Непосредствено засегнати от изменението на стандарта са:
Правителство – възможност за регистрация на превозни средства с електрическо задвижване
Доставчици – доставяне на необходимите материали
Производители – възможност за изпълнение на изискванията към продукта, предмет на стандарта
Връзка с други технически комитети:
(Списък на БИС/ТК, с които се препоръчва да бъдат установени връзки за съвместна работа)
Няма връзка с други технически комитети в БИС
Списък на организации, за които е известно, че подкрепят проекта и желаят да участват с експерти в
разработването на проекта
(Предложението, обикновено не може да бъде одобрено, ако не се поддържа най-малко от 3
заинтересовани)
Министерство на вътрешните работи, БМВ ЕООД, ЗМ България
Име на предложителя/организацията
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Национална полиция“
гр. София 1715, бул. „Александър Малинов“ № 1
(да се включат данни за контакт)

Предложение за ръководител на проекта
Бранимир Борисов Андонов
ОПП – ГДНП, бул. „Александър Малинов“ № 1
BBAndonov@mvr.bg, сл. тел. 029829940
(да се включат данни за контакт)

Подпис на предложителя
Приложение(я), включени в това предложение (да се опишат)
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