МОТИВИ
към Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност
Представеният Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена
опасност (ЗТНСПО) не би следвало да се счита като концептуално нова правна
материя предвид факта, че макар и не изцяло, но до известна степен тази материя,
частично се урежда в глава пета от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП). С изваждането на техническия надзор на СПО от обхвата на
ЗТИП и определянето му в самостоятелен закон ще се прецизира обхвата както на
ЗТИП, така и ще се постигне пълнота по отношение на правната материя, уреждаща
техническия надзор на СПО. Обособяването на техническия надзор в отделен закон
ще улесни прилагането на нормативната уредба.
Проектът на ЗТНСПО е изготвен от междуведомствена работна група
назначена със заповед на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН)
Основната цел на проекта на ЗТНСПО осигуряване на по-висока степен на
безопасност при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност (СПО) и
опазване живота, здравето и имуществото на гражданите. С проекта на ЗТНСПО се
цели и ангажиране на гражданите и бизнеса в този процес.
Проектът на ЗТНСПО урежда подробно правилата относно:
- реда за извършване на технически надзор за спазване на техническите
изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната
експлоатация на СПО;
- органите, условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на СПО;
- условията и реда за вписване в регистър на лицата, осъществяващи дейностите по
монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО;
- условията и реда за придобиване и поддържане на правоспособност на персонала
на лицата, осъществяващи дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО;
- правата и задълженията на ползвателите на СПО.
За осъществяването на технически надзор и дейностите по монтаж,
поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО, е необходима добра
координация и разпределение на отговорностите между органите за технически
надзор, лицата за извършване на дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО и техните ползватели. Проектозаконът подобрява тази
координация и конкретизира правата и задълженията на горепосочените лица;
въвежда единна политика при реализиране на мерките за защита при настъпване на
аварии и злополуки; въвежда ясни механизми за действие от страна на отговорните
лица; задължава при наличието на монтирани СПО в сгради в режим на етажна
собственост, управителните органи да посочат представител на етажната
собственост пред органите за технически надзор, който да отговаря за изпълнението
на задълженията по настоящия проектозакон. С предложените разпоредби в
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проектозакона се укрепва равнопоставеността между органите за технически
надзор, и се подобрява реда за заверка на: проектантската и конструкторската
документация за производство на СПО, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;
инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират СПО, в частта им,
която се отнася до тези съоръжения; техническата документация за ремонтиране и
преустройство, определени в наредбите по прилагане на този закон. Със
законопроекта се въвежда задължение на органите за технически надзор –
председателят на ДАМТН и лица, получили лицензия за това от председателя на
ДАМТН, да извършват следните технически прегледи:
- по искане на ползвателя;
- периодични технически прегледи;
- периодични технически прегледи с изпитвания;
- след ремонт и преустройство;
- по инициатива на органите за технически надзор – при просрочен периодичен
преглед;
- други, съгласно наредбите по прилагане на този закон.
Със задължението за извършване на технически прегледи от страна на
органите за технически надзор се улеснява контролирането годността на СПО. С
проекта се предоставя възможност на Председателя на ДАМТН да извършва, освен
горепосочените технически прегледи и внезапни прегледи, проверки на
предприятията, сградите и другите обекти, в които СПО се произвеждат, монтират,
поддържат, преустройват, ремонтират и експлоатират, когато това е предвидено в
наредбите по прилагане на този проектозакон, като по този начин се подобрява
контрола, анализа и оценката на състоянието на СПО. Настоящият проектозакон
предвижда императивна разпоредба, която задължава инспекторите на органите за
технически надзор, след извършване на дейностите по технически надзор да
въвеждат в реално време, в изградената в ДАМТН компютризирана информационна
система, информацията за всеки технически преглед, като по този начин се
преустановява възможността от неправомерни действия при издаването на
документите, удостоверяващи извършването на техническите прегледи, и се
осигурява пълна проследимост на всеки извършен преглед.
С проектозакона се усъвършенстват условията и реда за издаване и отнемане
на лицензии за технически надзор на СПО. В проектозакона се предвижда,
лицензията да се издава за съответен вид и клас поднадзорни СПО, което позволява
на председателя на ДАМТН при нарушаване на определени условия при издаването
ѝ да не отнеме, а само да ограничи обхвата на лицензията по вид и/или клас и брой
поднадзорни СПО. Предвижда се възможност лицензираните лица да могат да
извършват дейността по технически надзор, ако покриват изискванията за брой
специалисти и технически съоръжения, съответстващ на броя поднадзорни
съоръжения, определени в наредбите по прилагането му, като по този начин се
гарантира, че лицензираното лице ще разполага с нужния брой материални и
човешки ресурси, за да извършва дейностите по технически надзор качествено и
законосъобразно. В проектозакона се вменява задължение на лицензираните лица
да съхраняват и поддържат техническо досие за всяко поднадзорно СПО, като при
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преустановяване на техническия надзор, досието трябва да бъде предадено на
новоизбраното от ползвателя лицензирано лице или на ДАМТН за съхранение. С тези
разпоредби, законопроектът гарантира създаването, поддържането и съхранението
на техническите досиета на СПО, което благоприятства проследяване историята на
техническото им състояние. В проекта на ЗТНСПО е предвидена превантивна мярка
за лицата с отнета лицензия в случаите злополука и системни тежки нарушения, да
могат да кандидатстват за нова лицензия едва след изтичане на срок от две години
от отнемането на лицензията. Прецизират се условията и реда за регистрация на
лица за извършване на дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО, като се цели спазване основния принцип на проектозакона,
изразяващ се в равнопоставеност между правните субекти. В този режим се въвежда
и задължение към лицата, извършващи дейностите по монтаж, поддържане,
ремонтиране и преустройство на СПО, да удостоверяват с инвентаризационен опис
изискуемата от наредбите по прилагането на проектозакона материално-техническа
база и притежаваните средства за извършване на дейностите по монтаж,
поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО. По този начин се гарантира
наличието на изискваните средства и база, което се потвърждава от ДАМТН при
провеждане на първоначалните и периодични проверки на място при лицата.
Проектозаконът позволява на служителите на ДАМТН да извършват справки в
Български институт по стандартизация за притежаваните актуални стандарти,
необходими за извършване на дейността с цел своевременна проверка на
притежаваните стандарти от страна на лицата, извършващи дейностите по монтаж,
поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО.
С проекта ЗТНСПО се осъществява разпределение на функциите чрез
гарантиране на максимална степен на прозрачност при реализацията им. Със
законопроекта се създават камари на лицата, лицензирани за технически надзор на
СПО и лицата, регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство
на СПО (на доброволен принцип), което цели камарите да:
представляват своите членове и защитават професионалните им права и
интереси в съответствие с интересите на обществото;
не допускат монополизъм,
положение между своите членове;

недобросъвестна

практика

и

неравноправно

създават условия за свободен избор на лицензирани лица и лица,
извършващи дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на
СПО;
осъществяват
сътрудничество
със
сродни
организации) на европейско и международно равнище;

камари

(професионални

осъществяват сътрудничество с учебните заведения и лицата, осъществяващи
курсове за придобиване на правоспособност и степен на компетентност за
инспектори технически надзор на СПО, оператори (машинисти) на СПО и техници по
монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО.
С настоящия проектозакон се създава Съвет за безопасност на СПО, който ще
ангажира по-широк кръг от субекти, имащи отношение към защита здравето и
живота на ползвателите на СПО. Съветът за безопасност на СПО ще изпълнява
ролята на платформа за намаляване на риска от възникване на аварии и злополуки
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при експлоатацията на СПО. Със създаването на Съвет за безопасност на СПО се
цели осигуряване и насърчаване на публичния и частния сектор за предприемане на
действия за управление на риска от аварии и злополуки.

В проектозакона се създава специална глава за правата и задълженията на
ползвателите на СПО, с която се цели да се определят точно и ясно отговорностите
на ползвателите при експлоатацията на СПО.
В проекта на ЗТНСПО се създава глава, която урежда реда за обследване и
анализиране на причините за възникване на аварии и злополуки и предприемането
на необходимите мерки за предотвратяването им. С тези разпоредби в
проектозакона се цели по-бързо реагиране и овладяване на възникнали аварии и
негативните последици от тях.
С настоящия законопроект се въвежда правото на лица от Европейския съюз
да извършват дейности по този закон, тоест да бъдат органи за технически надзор и
да предоставят услуги по монтаж, поддържане, ремонтиране или преустройство на
СПО при спазване условията на Глава десета, като по този начин се подобрява
конкуренцията и качеството на предоставените услуги и се гарантира безопасността
на ползвателите при експлоатацията на СПО.
В проектозакона се създава глава, в която подробно е разписан реда за
признаване на правоспособност за упражняване на професии, получена от
компетентен орган от държава членка на Европейския съюз, на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария, с което се цели предоставяне на възможността на тези лица да
упражняват своите професии на територията на Република България.
В проектозакона са разписани административнонаказателни разпоредби
предвиждащи налагане на глоби и имуществени санкции в по-висок размер за
извършените административни нарушения. С по-високия размер се цели постигане
на възпиращ и превантивен ефект за отговорните лица.
Проектът е съобразен с мерките, предвидени в Трети план за действие за
намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано
законодателство за периода 2015-2017 г.
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