ПРОЕКТ!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, приет Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Представям на Вашето внимание, проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор, приет Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2003 г.
С действащия Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор са определени функциите, структурата, числеността на персонала и
организацията на работата на Агенцията. Администрацията на ДАМТН подпомага нейния
председател при упражняване на правомощията му, определени в редица специални
закони – Закон за техническите изисквания към продуктите, Закон за водите, Закон за
измерванията, Закон за автомобилните превози и др., както и подзаконовите нормативни
актове по тяхното прилагане. Според разпределението на дейностите, които извършва,
администрацията е обща и специализирана. В специализираната администрация са
включени Главна дирекция "Метрологичен надзор", Дирекция "Разрешения за оценяване
на съответствието" Главна дирекция "Надзор на пазара", Главна дирекция "Инспекция за

държавен технически надзор", Главна дирекция "Контрол на качеството на течните
горива" и Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях".
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния
въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор бяха вменени изцяло нови функции – контрол върху изискванията за качество
на твърдите горива, използвани за битово отопление, а именно: 1. извършване на
наблюдение и контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за
качество; 2. предприемане действия за установяване съответствието на твърдите горива
с изискванията за качество; 3. контрол върху спазване на изискванията за опаковане и
етикетиране; 4. издаване задължителни предписания за налагане на принудителни
административни мерки по ред и при условия, предвидени в Закона за чистотата на
атмосферния въздух; 5. издаване актове за отнемане в полза на държавата на твърди
горива;

6.

подготвяне

на

информация

за

качеството

на

твърдите

горива

и

предоставянето й на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на
годишни доклади; 7. поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди
горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива.
Предвид обстоятелството, че посочената контролна дейност не определена като
функция

на

администрацията

на

ДАМТН

се

налага

нейното

регламентиране.

С

предложения Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативния акт
се предвижда в специализираната администрация на ДАМТН да бъде създадено ново
структурно звено – Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово
отопление“, която ще има следните функции:
1. извършване на наблюдение и контрол на твърдите горива, за които има
установени изисквания за качество;
2. предприемане на действия за установяване съответствието на твърдите
горива с изискванията за качество, като:
а) проверка на документите, които придружават твърдите горива;
б) вземане на проби от твърдите горива;
в) изпитване взетите проби в акредитирана лаборатория и при необходимост
възлагане на изпитването на външни акредитирани лаборатории;
г) извършване експертизи на резултатите от изпитването и изготвяне експертни
заключения

и

констативни

протоколи

за

съответствието

на

твърдите

горива

с

изискванията за качество;
д) организиране изпитване на арбитражните проби от твърди горива в трета
акредитирана лаборатория и изготвяне експертиза за съответствие с изискванията за
качество на горивата;
3. извършване на контрол върху изискванията за качество, пакетиране и
етикетиране на твърдите горива при тяхното пускане и/или предоставяне на пазара
и/или разпространение;

4. издаване на задължителни предписания за налагане на принудителни
административни мерки по ред и при условия, предвидени в Закона за чистотата на
атмосферния въздух;
5. издаване актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива;
6.

подготовка

на

информация

за

качеството

на

твърдите

горива

и

предоставянето й на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на
годишни доклади;
7. поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и
обектите, в които се разпространяват твърди горива;
8. установяване на нарушенията и издаване на 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. съдействие за своевременното събиране на вземанията на ДАМТН;
10. упражняване и на други дейности, възложени от председателя на ДАМТН,
във връзка с контрола върху качеството на твърдите горива.
С

предложения

проект

на

нормативен

акт

се

предвиждат

изменения

и

допълнения в устройството и функциите на ДАМТН, в съответствие със Закона за
изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и съобразно
изискванията на Закона за нормативните актове.

С приемането на предложените

изменения и допълнения ще отпадне съществуващата непълнота в нормативната уредба,
което ще даде възможност за ефективно функциониране на администрацията на ДАМТН.
Ще бъде регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН,
във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите
горива, използвани за битово отопление.
C проекта на Постановление не се предвижда увеличаване на щатната численост
на персонала на ДАМТН. За първоначалното обезпечаване на дейността на новата
главна дирекция със щатна численост, се намалява числения състав на друга главна
дирекция от специализираната администрация.
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в
българското законодателство норми на правото на Европейския съюз.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвено мотивирано
становище, тъй като актът не въвежда регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1, т.
7 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.
Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения

правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на доклада
към него и на частичната предварителна оценка на въздействието трябва да бъдат
публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката и на интернет
Портала за обществени консултации на Министерски съвет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид горното предлагам на основание чл. 31, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация да внесете за
разглеждане

в

Министерския

съвет

проекта

на

Постановление

за

изменение

и

допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, приет Постановление № 46 на Министерския съвет от 2003 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2003 г.).

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
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