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1. Дефиниране на проблема:
Липса на такси в разпоредбите на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата
на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на
ефективен контрол на качеството на твърдите горива, съгласно разпоредбите на Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В действащата Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси /Тарифата/
липсват такси за осъществяване на ефективен контрол на качеството на твърдите горива,
съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, които са свързани с:
1. Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се
разпространяват твърди горива.
2. Вземане на проба от твърди горива( въглища и брикети произведени от въглища)
3. Изпитване на съдържание на сяра на твърди горива за битово отопление (въглища и
брикети произведени от въглища)
4. Изпитване на съдържание на пепел на твърди горива за битово отопление (въглища и
брикети произведени от въглища)
5. Изпитване на съдържание на обща влага на твърди горива за битово отопление
(въглища и брикети произведени от въглища)
6. Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на за съответствие на твърдите
горива с изискванията за качеството им
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
По смисъла на влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. ДВ. бр.45 от 1996г., посл., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари
2019г.), ДАМТН чрез Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово
отопление“, осъществява контрол върху качеството на твърдите горива, които са пуснати,
предоставени на пазара, пакетирани, етикетирани и разпространявани в Република България.
В подготвения проект на Наредба за изискванията за качество на твърдите горива, използвани
за битово отопление са определени техническите изисквания, нормите за съдържание на
пепел, сяра и обща влага за околната среда вещества (замърсители), на които трябва да
съответстват твърдите горива, както и условията, редът и начинът за контрол на качеството на
твърдите горива при тяхното производство, внос (след освобождаване от митнически контрол)
или въвеждане, предоставяне на пазара, съхранение и разпространение, включително в
обектите за продажба на населението. Посочени са видът на опаковката и етикета, както и
условията и редът за унищожаване или безвъзмездно предоставяне на арбитражни проби от
твърди горива или отнети в полза на държавата такива.
При осъществяването на контрола върху качеството на твърдите горива, служителите на
ГД ККГБО вземат количества проби от твърди горива, които проби се изпитват в
акредитирана стационарна лаборатория. Съгласно чл. 30е от ЗЧАВ, посочените разходи за
осъществяване на контрола се определят въз основа на фактически направените разходи
съгласно Тарифа №11. В действащата Тарифа №11 няма определен размер на разходите за
вземане и изпитване на проби, както и в случай на спор за изготвяне на експертиза на
резултатите от изпитване за съответствие на твърдите горива с изискванията за качеството им.
С изменението и допълнението на ЗЧАВ е въведен регистрационен режим на лицата, които
разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, което е
обвързано със заплащане на държавна такса. В действащата до момента Тарифа №11, такава
такса не е предвидена.
Възложената със закона, нова за ДАМТН, контролна дейност по установяване качеството
на твърдите горива използвани за битово отопление, се осъществява срещу заплащане на
държавна такса.
Размерът на таксите е равен на размера на разходите за извършване на съответната услуга,
което е в съответствие с разпоредбите както на чл.30е от ЗЧАВ, така и на чл.7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД).
Размерът на предложените с проекта на акт нови такси е изчислен при спазване на
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от ЗОАРАКСД,
приета с ПМС № 1 от 05.01.2012 г.
Предложения проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като с
одобрената финансова обосновка към ЗИДЗЧАВ по Приложение 2.1. към чл. 35, ал. 1, т. 4,
буква „а“ от УПМСНА са разчетени средствата за финансиране на изпълняването на
описаните по-горе допълнителни функции на ДАМТН, както и е предвидено и увеличение на
приходите на Министерство на икономиката, респективно на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, в размер на 120 000 лв./годишно. Увеличението на
приходите и разходите е залегнало и в тригодишната бюджетна прогноза за периода 2020-2022
г. В този смисъл за приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МИ, респективно на ДАМТН и на това
основание е приложена одобрена финансова обосновка Приложение № 2.2 към чл.35, ал.1, т.4,
б. „б“ от УМСНА.
От гореописаното се налага извода, че посочените проблеми не могат да бъдат решени
чрез промяна в организацията на работата или чрез въвеждане на нови технологични
възможности, поради което се налага промяна в тарифата.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението
на политиката.
2. Цели:
С предложените промени ще се постигне по-добър контрол върху качеството на твърдите
горива, които са пуснати, предоставени на пазара, пакетирани, етикетирани и
разпространявани в Република България. Използването на твърди горива (въглища и брикети)
за битово отопление с ниско съдържание на сяра и пепел ще допринесе за намаляване на
нормите от фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид през отоплителния сезон и ще
осигури подкрепа на националните усилия за намаляване на емисиите на тези замърсители в
съответствие със задълженията на страната съгласно Директивата за националните тавани за
емисии (2016/2284/ЕС). От друга страна ще даде възможност на бизнеса да оцени
предварително финансовите си разходи при заявяване на определени услуги, когато за тях има
посочени конкретни размери на такси в действащата Тарифа.
Ясната регламентация в Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с посочване на конкретен размер на
таксите, ще позволи агенцията да изпълнява възложените й в ЗЧАВ функции да осъществява
качествен и ефективен държавен контрол на качеството на твърдите горива.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.).
Преки заинтересовани страни:
3.1 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
3.2. Разпространители на твърди горива (въглища и брикети) за битово отопление;
Косвени заинтересовани страни
3.3. Граждани – потребители на твърди горива (въглища и брикети) за битово
отопление.
Забележка: Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не се явява заинтересована
страна. Дейността на агенцията е уредена в чл. 4 от Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, съгласно който същата не извършва
дейности свързани с установяване на качеството на твърдите горива (въглища и брикети,
произведени от въглища).
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
4.1. Вариант за действие 0 „Без действие“:
При този вариант ще се наблюдава несъответствие между влезлите в сила разпоредби на
Закона за чистотата на атмосферния въздух и разпоредбите на Тарифа №11.
В действащата Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ ще липсва конкретен размер на
таксите, които се събират за вменените нови функции на агенцията, касаещи контрола на
качеството на твърдите горива. По този начин изискванията в ЗЧАВ няма да могат да бъдат
изпълнени, а това е предпоставка за невъзможност за осъществяване на държавния контрол,
възложен на агенцията.

4.2. Вариант за действие 1 „Приемане на постановлението“:
1. При този вариант на действие ще се осигури съответствие на подзаконовия нормативен
акт с действащите законови изисквания.
Тарифата ще бъде приведена в съответствие с действащото законодателство, като ще
бъдат въведени такси за дейностите, които са вменени на ДАМТН с промените в ЗЧАВ, със
следните прогнозни размери на таксите:
1.
Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди
горива се изчисляват по следния начин:
№ по

Показател

Метод за изпитване/метод
за вземане на проби

ред

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Сума
(в лв.)

І. ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДИ ГОРИВА
Изпитване на съдържание на сяра
на твърди горива за битово
БДС ISO 19579
отопление( въглища и брикети
произведени от въглища)
Изпитване на съдържание на пепел
на твърди горива за битово
БДС ISO 1171
отопление( въглища и брикети
произведени от въглища)
Изпитване на съдържание на обща
БДС ISO 5068-1, БДС ISO
влага на твърди горива за битово
5068-2, БДС ISO 589(1),
отопление( въглища и брикети
БДС ISO 11722(1)
произведени от въглища)
ІІ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ТВЪРДИ ГОРИВА
Вземане на проба от твърди горива ( въглища и брикети
произведени от въглища)
Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на за
съответствие на горивата с изискванията за качеството им

70,00

80,00

60,00

100,00
80,00

2.
За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и
обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса в размер 50 лв.
5. Негативни въздействия :
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от
вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани
страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни
въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
5.1. Вариант за действие 0 „Без действие“
Икономически негативни въздействия:
При този вариант ще се наблюдава несъответствие между разпоредбите на

влезлите в сила разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Тарифа №11,
което възпрепятства упражняването на контрол на качеството на твърдите горива.
Използването на твърди горива (въглища и брикети) за битово отопление с високо съдържание
на сяра и пепел ще продължи да допринася за регистриране на превишения на нормите за

финни прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид през отоплителния сезон и няма да бъде
защитено здравето на населението от вредното въздействие на тези замърсители на
атмосферния въздух
От друга страна невъзможност на бизнеса да оцени предварително финансовите

си разходи при заявяване на определени услуги, когато за тях няма посочени конкретни
размери на такси в действащата Тарифа.
Социални негативни въздействия:


Не са идентифицирани.

Екологични негативни въздействия:
Няма да бъде осъществен държавен контрол за качество на твърдите горива, съответно
няма да бъде подобрено качеството на атмосферния въздух. Използването на твърди горива
(въглища и брикети) за битово отопление с високо съдържание на сяра и пепел ще продължи
да допринася за регистриране на превишения на нормите за ФПЧ и серен диоксид през
отоплителния сезон;
Няма да бъде постигнато намаляване на емисиите на ФПЧ и серен диоксид, посредством
използването на по-качествени твърди горива за битово отопление и няма да се осигури
подкрепа на националните усилия за намаляване на емисиите на тези замърсители в
съответствие със задълженията на страната съгласно Директивата за националните тавани за
емисии (2016/2284/ЕС).
5.2. Вариант за действие 1 „Приемане на постановлението“
Не се очакват негативни въздействия, т. к. се осигурява съответствие на подзаконовия
нормативен акт с действащото законодателство.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани
страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете
как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
6.1.Вариант за действие 0 „Без действие“
Икономически положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Социални положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
6.2.Вариант за действие 1 „Приемане на постановлението“
При този вариант ще се осигури съответствие между разпоредбите на влезлите в сила
разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Тарифа №11.
Ясната регламентация в Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ с посочване на конкретен
размер на таксите, ще позволи агенцията да изпълнява възложените й в ЗЧАВ функции да
осъществява качествен и ефективен държавен контрол на качеството на твърдите горива.

Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
Не са налице възможни рискове от приемането на измененията и допълненията в
разпоредбите на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
× Няма ефект
С предлаганите изменения се дава възможност на лицата, които разпространяват твърди
горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива да се вписват в Регистър на
ДАМТН, който се създава и поддържа в съответствие със Закона за електронно управление.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
„ДА“,
„Регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се
разпространяват твърди горива“.
10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
 Няма ефект
Лицата, които предоставят и/или разпространяват твърди горива, обектите, в които се
пакетират и/или етикетират твърди горива са малки и средни предприятия и предлаганите
изменения в тарифата влияят пряко върху тяхната дейност.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да
 Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.
Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на Постановление на
Постановление за приемане на изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за
държавните такси (загл. изм. – ДВ. бр. 115 от 2002г., загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2006г., в сила от
05. 05. 2006г.), приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2006г., 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 за срок от 30 дни.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
 Не
...........................................................................................................................................................
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията
по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я
приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Ивайло Йорданов, директор на ГД ККГБО, ДАМТН.
Име и длъжност:
Дата:
Подпис:

