РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т

___________________________________________________________________
ПРОЕКТ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ .....

от .............................. 2019 година

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция
за

метрологичен

и

технически

надзор,

приет

с

Постановление

№

47

на

Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97
от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016
г. и бр. 34 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1.

В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 14:
„14. осъществява контрол върху качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление, наричани по-нататък "твърди горива“ при тяхното пускане или
предоставяне на пазара, и разпространението им;
2. Досегашната т. 14 става т. 15.
§2. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 10:
„10. главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“.
§ 3. В чл. 20 т. 10 се отменя.
§ 4. В чл. 21 се създава т. 22:
„22. извършва контрол за спазване на изискванията за правилна и безопасна
техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и
помпите към плувните басейни – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване
1

по смисъла на Закона за туризма.“.
§ 5. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. Главна дирекция "Контрол на качеството на горивата за битово
отопление":
1. извършва наблюдение и контрол на твърдите горива, за които има установени
изисквания за качество;
2. предприема действия за установяване съответствието на твърдите горива с
изискванията за качество, като:
а) проверява документите, които придружават твърдите горива;
б) взема проби от твърдите горива;
в) изпитва взетите проби в акредитирана лаборатория и при необходимост възлага
изпитването на външни акредитирани лаборатории;
г) извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни
заключения

и

констативни

протоколи

за

съответствието

на

твърдите

горива

с

изискванията за качество;
д) организира изпитване на арбитражните проби от твърди горива в трета
акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за
качество на горивата;
3. извършва контрол върху изискванията за качество, пакетиране и етикетиране на
твърдите

горива

при

тяхното

пускане

и/или

предоставяне

на

пазара

и/или

разпространение;
4.

издава

задължителни

предписания

за

налагане

на

принудителни

административни мерки по ред и при условия, предвидени в Закона за чистотата на
атмосферния въздух;
5. издава актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива;
6. подготвя информация за качеството на твърдите горива и я предоставя на
Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади;
7. поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите,
в които се разпространяват твърди горива.
8. установява нарушенията и издава наказателни постановления по реда на
специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите
на оправомощаване на длъжностни лица от председателя.
9. съдейства за своевременното събиране на вземанията на ДАМТН;
10. упражнява и други дейности, възложени от председателя на ДАМТН, във връзка
с контрола върху качеството на твърдите горива.“
§6. В приложението към чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", числото
„92“ се заменя със „102“.
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2. На ред „Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях",
числото „111“ се заменя с „81“;
3. Накрая се създава нов ред:
„Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ 20“.
Заключителна разпоредба
§7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(БОЙКО БОРИСОВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(ВЕСЕЛИН ДАКОВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
(ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
(ЗАРА ДОБРЕВА)
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Съгласували от МИ:
…………………………….Лъчезар Борисов – заместник- министър
……………………………Силвана Любенова – директор на дирекция

ТХПП

………………………… Маргарита Златанова, н-к на отдел в Дирекция “Правна”
………………………… ……………………………………………………………………………………………….
Съгласували от ДАМТН:
………………………… ………….. Петър Горновски, председател на ДАМТН
………………………… ………….. Николай Николов– главен секретар на ДАМТН
………………………… …………...Илза Чинкова, директор ДФА,
Изготвил:
……………………… …………..… Надежда Кайнакчиева, гл. юрисконсулт в ДАМТН
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