СТРУКТУРА:
Отдел „Пътна полиция”, 03 сектор "Административно обслужване", 01
група „Административно-наказателна дейност”
АДРЕС:
Отдел „Пътна полиция” - гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 4, тел. за
връзка 02/9824828 и 02/9827225
РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ:
07.30 ч. до 17.00 ч. в работни дни
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
Гражданите се обслужват на първия етаж в сградата, на гишета от № 9
до № 13 след изтегляне на пореден номер от машината, находяща се до гише
„Информация”, в салона за обслужване на граждани. Повикването на гише
става по електронен път.
Услугите, които се извършват, са:
▪ връчване на наказателни постановления;
▪ въвеждане на подадени жалби по връчени наказателни
постановления;
▪ отнемане на свидетелства за управление на моторни превозни
средства (СУМПС) във връзка с наложено наказание „Лишаване от право да
управлява МПС” или издадена заповед за прилагане на принудителна
административна мярка;
▪ връщане на СУМПС отнето по предходния текст;
▪ предоставяне на информация за процедурата по конкретен казус.
Когато СУМПС на обслужваното лице не е отнето, поради липса на
основание за това, за да бъде обслужено следва да го предостави на
съответния служител. Идентични услуги се извършват на гише № 19, където
се обработват преписки за извършени нарушения във връзка с управление на
МПС след употреба на алкохол или реализирани тежки ПТП. За обслужване на
цитираното гише не се изисква теглене на упоменатия по-горе пореден
номер.
Начина на плащане на наложените глоби става по банков път, като при
попълване
на
платежните
документи
се
посочва
IBAN
ВG32BUIB98883322944101. Заплаща се сумата по наложената глоба плюс
банкова такса на банка Сибанк, обслужваща СДВР.
Наложените глоби могат да бъдат заплатени и по електронен път на
интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg , както и на касите на EasyPay.

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ:
Адресират се до директора на СДВР.
НОРМАТИВНА УРЕДБА:
Административно-процесуален кодекс, Закон за движение по пътищата
и Закон за административните нарушения и наказания, Кодекс за
застраховането.

