ПРОЕКТ
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. реда за извършване на технически надзор за спазване на техническите
изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната експлоатация
на съоръжения с повишена опасност (СПО);
2. органите, условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на СПО;
3. условията и реда за вписване в регистър на лицата, осъществяващи
дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО;
4. условията и реда за придобиване и поддържане на правоспособност на
персонала на лицата, осъществяващи дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране
и преустройство на СПО;
5. правата и задълженията на ползвателите на СПО.
Чл. 2. Не подлежат на технически надзор по реда на този закон СПО,
разположени на територията на ядрени централи, които са специално разработени за
използване в ядрената техника и са част от конструкциите, системите и компонентите,
важни за ядрената безопасност, и при повредата на които могат да се отделят
радиоактивни продукти, на плавателни и летателни средства и в подземни рудници и
мини.
Чл. 3. (1) Основната цел на този закон е да осигури безопасната експлоатация на
СПО.
(2) Дейностите по този закон се извършват от правоспособни лица, съгласно
глава седма и глава десета.
Чл. 4. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор (ДАМТН) издава лицензии на лицата, осъществяващи технически надзор и
удостоверения на лицата, извършващи дейностите по монтаж, поддържане,
ремонтиране и преустройство на СПО по този закон.
Чл. 5. (1) Видовете СПО по смисъла на този закон са котли, съдове, работещи
под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, инсталации и
уреди за втечнени въглеводородни газове и други газове, преносни и разпределителни
газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби,
нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, подемно-транспортни съоръжения
и въжени линии.
(2) Техническите характеристики, параметри и класовете на съоръженията по ал.
1, с изключение на тези, за които са определени съществени изисквания в наредбите по
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чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) се определят с
наредби, приети от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАМТН.
Чл. 6. СПО, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7
от ЗТИП, наричани по-нататък „съществените изисквания“, се пускат в действие, само
когато съответстват на тези изисквания.
Чл. 7. (1) За осигуряване на безопасна експлоатация на СПО се осъществява
технически надзор за спазване на изискванията за отделните видове СПО, определени с
наредби на Министерския съвет.
(2) Наредбите по ал. 1 се приемат по предложение на председателя на ДАМТН.
(3) След конституирането си, Съвета по безопасност участва в обсъждането на
приемането и промените в наредбите по ал. 1.
(4) В наредбите по ал. 1 се определят:
1. техническите изисквания, правила и норми за устройство, монтаж и безопасна
експлоатация на СПО, за които няма съществени изисквания, определени с наредбите
по чл. 7 от ЗТИП;
2. изискванията за монтаж и безопасна експлоатация на СПО, за които има
съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от ЗТИП.
Чл. 8. (1) СПО, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП, подлежат на технически
надзор при тяхното проектиране, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство и
експлоатация за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите,
определени с наредбите по прилагането на този закон.
(2) СПО, за които има наредби по чл. 7 от ЗТИП, подлежат на технически
надзор, след пускането им в действие, за съответствието им с техническото им досие и
за спазване на изискванията за тяхната експлоатация, определени в наредбите по
прилагане на този закон.
Чл. 9. Производителят и търговецът на СПО са длъжни да предоставят на
купувача необходимите документи за регистрирането, безопасния монтаж, поддържане,
ремонтиране, преустройство и експлоатация, изискващи се от наредбите по чл. 7 от
ЗТИП. Инструкциите за експлоатация следва да са на български език.
Чл. 10 ДАМТН събира такси за дейностите, които извършва по този закон, в
размер, определен с Тарифа за таксите, приета от Министерския съвет.
Глава втора
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Органи за технически надзор
Чл. 11. Органи за технически надзор са:
1. председателят на ДАМТН, който осъществява дейностите, възложени му с
този закон и наредбите по прилагането му, лично или чрез оправомощени служители;
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2. лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор от
председателя на ДАМТН;
3. лица по Глава десета от закона.
Раздел II
Права и задължения на органите за технически надзор
Чл. 12. Техническият надзор се осъществява въз основа на писмен договор
между лицензираното лице и ползвателя на СПО.
Чл. 13. (1) При извършване на дейността си, органите за технически надзор имат
право на достъп до СПО и обектите, в които те се произвеждат, монтират, поддържат,
ремонтират и експлоатират, независимо от формата на собственост.
(2) Органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) са длъжни да
оказват съдействие за осъществяване на достъпа по ал. 1, след писмено поискване до
съответното полицейско управление.
Чл. 14. (1) При осъществяване на дейността си, органите за технически надзор
имат право да изискват и да получават от собствениците или ползвателите,
работодателите, длъжностните лица, работниците, служителите и други лица всички
необходими сведения, документи, помощни средства и персонал, проби и материали за
изпитвания и изследвания, данни, сведения, справки и друга информация, както и да
издават задължителни писмени предписания, свързани с осъществяваната дейност, със
срок за изпълнение.
(2) Председателят на ДАМТН с мотивирана заповед, служебно или по
предложение на лицензирано лице, може да спре от експлоатация СПО:
1. в случай, че съоръжението не отговаря на изискванията на този закон и
наредбите по прилагането му и при експлоатацията му съществува опасност за живота
или здравето на хората;
2. в изрично определените в този закон и наредбите по прилагането му случаи.
(3) Органите на МВР са длъжни да оказват съдействие за спиране от
експлоатация на СПО по ал. 2.
(4) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Жалбата против мерките по ал. 2 не
спира изпълнението им.
Чл. 15. (1) В случаите на принудително спиране от експлоатация на СПО,
съгласно този закон или наредбите по прилагането му, председателят на ДАМТН
ограничава достъпа до СПО чрез запечатване.
(2) Ползвател, който няма да експлоатира СПО, декларира спирането му от
експлоатация пред съответния орган за технически надзор. Съответният орган за
технически надзор спира съоръжението от експлоатация със запис в компютризираната
информационна система на ДАМТН и ограничава достъпа до него и/или системите му
за управление.
(3) СПО, които не са спрени от експлоатация по реда на горните алинеи, се
считат за такива в експлоатация и следва да отговарят на изискванията на този закон и
наредбите по прилагането му.
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(4) За премахване или повреждане на печат, положен от орган за технически
надзор по реда на настоящия член, виновните лица отговарят при условията на чл. 277
от Наказателния кодекс.
Чл. 16. (1) Органите за технически надзор заверяват за съответствието им с
техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбите по чл. 7:
1. проектантската и конструкторската документация за производство на СПО, за
които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;
2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират СПО, в
частта им, която се отнася до тези съоръжения;
3. техническата документация за ремонтиране и преустройство, определени в
наредбите по прилагане на този закон;
(2) Заверката по ал. 1 се извършва от правоспособен инспектор към органите за
технически надзор, притежаващ образователно-квалификационна степен „магистър“ –
инженер по съответната специалност.
(3) Лицата, които произвеждат и/или ремонтират, преустройват СПО или
изграждат строежите, в които ще функционират СПО, са длъжни да изпълняват тези
дейности в съответствие със заверените документация и проект.
Чл. 17. (1) Органите за технически надзор извършват следните видове
технически прегледи, проверки и изпитвания на СПО:
1. по искане на ползвателя;
2. периодични технически прегледи;
3. периодични технически прегледи с изпитвания;
4. след ремонт и преустройство;
5. по инициатива на органите за технически надзор – при просрочен периодичен
преглед;
6. други, съгласно наредбите по прилагане на този закон.
(2) Председателят на ДАМТН извършва, освен техническите прегледи по ал. 1,
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 закон.
(3) Редът за извършване на регистрациите, техническите прегледи, проверките и
изпитванията на отделните видове СПО се определя с наредбите по прилагане на този
закон.
(4) Органите за технически надзор по чл. 11, т. 1 извършват прегледите по ал. 1,
с изключение на тези по ал. 1, т. 6, след писмено заявление и заплащане на такса от
страна на ползвателя, определена в тарифата по чл. 10.
Чл. 18. (1) При извършване на дейностите по технически надзор, органите за
технически надзор са длъжни да въвеждат в реално време, в изградената в ДАМТН
компютризирана информационна система, информацията за всеки технически преглед.
(2) След извършване на технически прегледи на СПО, органите за технически
надзор поставят знак върху съоръжението по ред и начин, определен в наредбите по
прилагане на този закон.
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Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО
Раздел I
Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО
Чл. 19. (1) Лицензиите за осъществяване на технически надзор на СПО се
издават от председателя на ДАМТН.
(2) ДАМТН създава и поддържа електронен регистър на лицензираните лица.
Чл. 20. (1) Лицензиите се издават за съответните вид и клас поднадзорни СПО.
(2) Лицензия за по-висок клас дава право за извършване на технически надзор на
съоръжения от по-нисък клас.
Чл. 21. (1) Лицата, които кандидатстват за получаване на лицензии, трябва да:
1. имат търговска регистрация или да са създадени със закон, с акт на
Министерския съвет или на друг държавен орган;
2. не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност, да не са
обявени в несъстоятелност или да не са в ликвидация;
3. разполагат със специалисти, с квалификация и брой съгласно приложимите
наредби. Минималният състав на персонала е:
а) отговорен инспектор, нает по трудово правоотношение на пълен работен ден с
образователно-квалификационна степен магистър-инженер, с правоспособност за
инспектор технически надзор, за конкретния вид и клас СПО, който контролира
извършването на технически прегледи и спазването на закона и наредбите по
прилагането му;
б) инспектор с висше или средно техническо образование и с правоспособност
инспектор технически надзор, нает по трудово правоотношение на пълен работен ден
за конкретния вид СПО;
в) специалист по качеството (отговорен за поддържане на системата за
управление), притежаващ актуален сертификат за преминато обучение.
4. притежават материално-технически условия и средства за осъществяване на
технически надзор на СПО, определени в приложимите наредби и стандарти;
5. са акредитирани като орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на
стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 от Изпълнителна агенция Българска служба за
акредитация или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието
6. разполагат със застраховка „Професионална отговорност“ сключена по реда
на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането.
7. нямат изискуеми публични задължения.
(2) В наредбите по прилагане на този закон се определят процедурите за
издаване на лицензия и допълнителните специфични изисквания към лицата, в
зависимост от вида и класа и броя поднадзорни СПО.
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(3) Лицата по ал. 1 подават заявление до председателя на ДАМТН, към което
прилагат:
1. eдинен идентификационен код (ЕИК), посочен в заявлението за
кандидатстване;
2. сертификат за акредитация покриващ обхвата на дейност, посочен в
заявлението за лицензиране;
3. справка от Българския институт по стандартизация за притежаваните
актуални стандарти, необходими за извършване на дейността;
4. други документи, когато такива се изискват от наредбите по прилагане на този
закон.
(4) Председателят на ДАМТН извършва проверка за съответствието на
представените документи.
(5) Председателят на ДАМТН извършва проверка на място за наличието на
материално-технически условия и средства, при която проверяващите лица имат право
на достъп в помещенията и до местата, в които ще се извършва дейността. Проверката
може да се извършва съвместно с представители на Камарата на лицата, лицензирани за
технически надзор на съоръжения с повишена опасност (КЛЛТН).
(6) Председателят на ДАМТН в едномесечен срок от постъпване на заявлението
издава лицензии, когато лицата отговарят на изискванията.
(7) Лицензията съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на лицензираното лице;
2. единен идентификационен код (ЕИК);
3. клас и вид СПО, за които лицето ще осъществява технически надзор;
4. дата на издаване на лицензията.
(8) Председателят на ДАМТН отказва да издаде лицензия, когато лицата не
отговарят на някое от изискванията по ал.1.
(9) Отказът да се издаде лицензия се мотивира писмено и подлежи на обжалване
по реда на АПК.
(10) Не се изисква наличие на трудов договор за лица по ал. 1, т. 3, когато:
1. тези лица са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е
събирателно или командитно дружество;
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1,
т. 3;
3. тези лица са управители на търговско дружество – заявител за получаване на
лицензия.
(11) Изключението по ал. 10 не се прилага, когато:
1. лицата са наети по трудово правоотношение от вече лицензирано по този
закон лице, или
2. квалификацията на лицата е била основание за издаване на друга лицензия по
този закон.
(12) Заявлението по ал. 3 може да се заявява и по електронен път.
Чл. 22. Лицензираните лица, могат да извършват дейността по технически
надзор, ако покриват изискванията за брой на специалистите и техническите
съоръжения по чл. 21, ал. 1, т. 3. и 4, съответстващ на броя поднадзорни съоръжения,
определени в наредбите по прилагането му.
Чл. 23. Лицензираните лица, подлежат на регистрация по Закона за защита на
личните данни.
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Чл. 24. При преобразуване на лицензираните лица, лицензията не преминава
върху новоучредените лица или правоприемниците.
Чл. 25. (1) Лицензираните лица са длъжни незабавно да подадат заявление до
председателя на ДАМТН за отразяване в електронния регистър на всички промени,
свързани с издадената лицензия.
(2) Заявката за промяна има значение на изявление пред държавен орган по чл.
313 от Наказателния кодекс.
(3) Заявлението по ал. 1 може да се подава и по електронен път.
Чл. 26. Лицензираните лица са длъжни да съхраняват и поддържат техническо
досие за всяко поднадзорно СПО. При преустановяване на техническия надзор, досието
трябва да бъде предадено на ДАМТН за съхранение или на новото лицензирано лице
със сключен договор за надзор.
Раздел II
Проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор
на СПО
Чл. 27. (1) Председателят на ДАМТН проверява периодично лицензираните
лица за спазване обхвата на издадената лицензия и условията, при които са я получили,
за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му и за
прилагането на системата по качеството.
(2) Броят на съоръженията, подлежащи на проверка, се определя в наредбите по
прилагането на този закон като задължителен елемент от проверката е прегледът на
част от поднадзорните съоръжения.
(3) Периодичността на проверките по ал. 1 е 1 година.
(4) При проверките по ал. 1, председателят на ДАМТН и оправомощените
служители по чл. 11 имат право:
1. на пълен достъп до помещенията и местата, на които се извършва дейността;
2. да изискват информация, обяснения и разяснения от персонала;
3. да изискват предоставянето на регистрите, досиетата и всички документи,
издавани от лицензираните лица, както и документите на системата по качеството.
(5) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицензираните лица не
спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си по този закон и
наредбите по прилагането му, председателят на ДАМТН може да:
1. предпише мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. даде ход на производство по налагане на административно наказание;
3. установи и обяви със своя заповед нищожността на документи и заверки,
издадени и извършени в нарушение на ал.1.
(6) Председателят на ДАМТН проверява и лицата по чл. 67, ал. 1 за изпълнение
на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му.
Чл. 28. (1) Председателят на ДАМТН отнема лицензията с мотивирана писмена
заповед при:
1. прекратяване и заличаване на търговеца или на юридическото лице;
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2. промени, водещи до несъответствие с изискванията за лицензиране по този
закон и наредбите по прилагането му;
3. злополука със СПО, причинена от допуснати тежки нарушения от
лицензираното лице;
4. системни тежки нарушения на задълженията по този закон, наредбите по
прилагането му и стандартите, определящи организацията и реда за извършване на
дейността по технически надзор на СПО;
5. писмено искане от притежателя на лицензията.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 5, председателят на ДАМТН може, вместо да
отнеме, само да ограничи обхвата на лицензията по вид и/или клас и брой поднадзорни
СПО.
Чл. 29. Лицата с отнета лицензия в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 3 и 4 могат да
кандидатстват за нова лицензия след изтичане на срок от две години от отнемането на
лицензията.
Чл. 30. Заповедите на председателя на ДАМТН по ограничаване и/или отнемане
на лицензията и обявяване на нищожност по чл. 27, ал. 3 т. 3 подлежат на обжалване в
14-дневен срок от получаването им по реда на АПК. Обжалването по реда на АПК не
спира изпълнението, ако нарушението е тежко и е разпоредено предварително
изпълнение.
Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО МОНТАЖ, ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПО (ЛМПРПСПО)
Раздел I
Регистрация
Чл. 31. (1) Дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на
СПО се извършват само от лица, които са вписани в регистъра на ДАМТН на лицата,
извършващи такава дейност.
(2) Регистрацията се извършва по видове и класове съоръжения и видове
дейности, определени в наредбите по прилагане на този закон.
Чл. 32. (1) Председателят на ДАМТН разпорежда вписване в регистъра и
издаване на удостоверение за дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО на лица, които:
1. имат търговска регистрация;
2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава
образование, квалификация и правоспособност, необходими за извършване на
дейността съгласно наредбите по прилагането на закона;
3. притежават материална база и технически средства за извършване на
дейността;
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4. притежават необходимите, съгласно приложимите наредби, действащи
стандарти за дейността;
5. отговарят на изискванията за вписване, определени в наредбите по прилагане
на този закон;
6. за дейностите ремонтиране, преустройство и монтаж – имат сключен трудов
договор с поне един специалист с образователно – квалификационна степен „магистъринженер“ , който изготвя документации за ремонт и преустройство на поддържаните
СПО;
7. разполагат със застраховка „Професионална отговорност“ сключена по реда
на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;
8. разполагат с надлежно калибровани средства за измерване, определени в
наредбите по прилагане на този закон;
9. разполагат със сертифицирана система за управление, съответстваща на
изискванията, определени с наредбите по прилагане на този закон;
10. нямат изискуеми публични задължения.
(2) Процедурата за регистрация се определя в наредбите по прилагане на този
закон.
(3) Не се изисква наличие на трудов договор за лица по ал. 1, т. 2, когато:
1. тези лица са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е
събирателно или командитно дружество;
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1,
т. 3;
3. тези лица са управители на търговско дружество – заявител за вписване в
регистъра.
(4) Изключението по ал. 3 не се прилага, когато:
1. лицата са наети по трудово правоотношение от вече регистрирано по този
закон лице или
2. квалификацията на лицата е била основание за регистриране на друго лице.
Чл. 33. (1) Лицата по чл. 32 подават заявление до председателя на ДАМТН, към
което прилагат:
1. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови
договори на персонала;
2. инвентаризационен опис на изискуемата от наредбите по прилагането на
закона материално-техническа база и за притежаваните средства за извършване на
дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО;
3. справка от Български институт по стандартизация за притежаваните актуални
стандарти, необходими за извършване на дейността.
(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава и по електронен път.
Чл. 34. (1) ДАМТН извършва проверка на документите и проверява на място
съответствието с изискванията. При проверката на място, служителите имат право на
достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността.
(2) В двуседмичен срок от подаване на заявлението, председателят на ДАМТН
вписва лицето в регистъра и му издава удостоверение за дейност, a когато лицето не
отговаря на изискванията – отказва регистрацията с мотивирана заповед.
(3) Отказът за регистрация подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
получаването му по реда на АПК.
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Чл. 35. (1) Председателят на ДАМТН, или оправомощени от него лица,
проверяват периодично вписаните в регистъра по тази глава лица за наличието на
условията за регистрация, спазване обхвата на регистрираната дейност, наличие на
техническа документация за извършените дейности по монтаж, поддържане,
ремонтиране и преустройство и вярното им отразяване в компютризираната
информационната система по чл. 34 и за изпълнение на задълженията им по този закон
и наредбите по прилагането му. Председателят на ДАМТН проверява и лицата по чл.
68, ал. 1 за и изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането
му.
(2) Периодичността на проверките на вписаните в регистъра по тази глава лица е
между 6 месеца и 2 години на база методика, утвърдена от председателя на ДАМТН и
отразяваща оценката на риска.
(3) Когато при проверките се установи, че лицето, вписано в регистъра и
получило удостоверение, не спазва обхвата на регистрацията си или не изпълнява
изискванията по ал. 1, председателят на ДАМТН може да:
1. предпише мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. даде ход на производство по налагане на административно наказание;
3. когато са установени системни тежки нарушения или несъответствие с
условията за регистрация, председателят на ДАМТН с мотивирана писмена заповед
разпорежда ограничаване на регистрацията или заличава лицето от регистъра.
(4) Заповедите по ал. 3, т. 3 подлежат на обжалване в 14-дневен срок от
получаването им по реда на АПК. Обжалването по реда на АПК не спира изпълнението
на заповедта по ал. 3, т. 3.
Чл. 36. (1) Заличаване от регистъра се извършва и когато регистрираното лице
поиска с писмено заявление заличаването си.
(2) При преобразуване на регистрираните лица, регистрацията и
удостоверението за регистрация не преминават върху новоучредените лица или
правоприемниците им.
Чл. 37. Лице, заличено от регистъра по реда на чл. 35, ал. 3, т. 3 за системни
тежки нарушения, може да подаде заявление за нова регистрация не по-рано от една
година от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването.
Чл. 38. (1) Лицата, които извършват монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО са длъжни да въвеждат чрез компютризираната информационна
система на ДАМТН всички извършени от тях дейности по монтаж, поддържане,
ремонтиране и преустройство на СПО.
(2) След извършване на функционални проверки за изправността и действието
на съоръженията, лицата, регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО са длъжни да записват резултатите от тях в ремонтен дневник и
да поставят знак, удостоверяващ извършената проверка в дневника по ред и начин,
определен в наредбите по прилагане на този закон.
Чл. 39. (1) Лицата извършващи монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО трябва да:
1. определят отговорник за вътрешен контрол на дейността;
2. извършват функционални проверки на СПО по ред и в обем в съответствие с
наредбите по прилагане на този закон и посочените в тях стандарти;
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3. сключат задължителна застраховка „Злополука“ за всяко поддържано СПО.
(2) В случай, че наредбите по прилагане на този закон не предвиждат
задължение за сключване на договор за поддържане, ремонтиране и преустройство на
СПО, органите за технически надзор по чл. 11, т. 2 и 3 са длъжни да сключат
застраховка „Злополука“ за всяко поднадзорно СПО.
Глава пета
Камари на лицата, лицензирани за технически надзор на СПО и Лицата
регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО
Чл. 40. (1) Професионалната организация на лицата, лицензирани за технически
надзор на съоръжения с повишена опасност е Камарата на лицата, лицензирани за
технически надзор (КЛЛТН).
(2) Членуването в камарата е доброволно.
Чл. 41. (1) Професионалната организация на лицата, регистрирани за монтаж,
поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО е Камарата на лицата, регистрирани
за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство (КЛРМПРП).
(2) Членуването в камарата е доброволно.
Чл. 42. (1) Камарите са юридически лица със седалище в гр. София.
(2) Камарите могат да създават регионални колегии.
(3) Камарите формират секции по видове СПО.
Чл. 43. Камарите:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и
интереси в съответствие с безопасността на гражданите и интересите на обществото;
2. изготвят професионален етичен кодекс и упражняват контрол по спазването
му;
3. не допускат монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно
положение между своите членове;
4. създават условия за свободен избор от страна на ползвателите на СПО;
5. изготвят и представят на ДАМТН становища по нормативни актове, свързани
със СПО съобразно тяхната компетентност;
6. осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални
организации) на европейско и международно равнище;
7. осъществяват сътрудничество със средните и висшите училища за подготовка
на специалисти за надзор, монтаж, поддържане и обслужване на СПО, като участват
със свои представители в изготвянето на плановете и програмите за обучение на
учениците и студентите и в комисиите по провеждане на държавните изпити при
условия и по ред, определени в подписани между тях споразумения за сътрудничество;
8. утвърждават правила за работа и съдействат за провеждането на стажа на
специалисти за надзор, монтаж, поддържане и обслужване на СПО, като удостоверяват
преминало практическо обучение;
9. съдействат за провеждането на продължаващото обучение за монтаж,
поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност на
специалисти за надзор, монтаж, поддържане и обслужване на СПО;
10. издават удостоверение за успешно преминало практическо обучение;
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11. следят за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;
12. спомагат за разрешаване на спорове между техни членове и между членовете
им и трети лица;
13. извършват други дейности, предвидени в закона, уставите и професионалноетичните кодекси на двете камари.
Чл. 44. Вписването в КЛЛТН и КЛРМПРП става по ред, определен в уставите
им.
Чл. 45. (1) Органи на КЛЛТН и КЛРМПРП са общо събрание, управителен
съвет, председател на управителния съвет, контролен съвет и комисия по
дисциплинарно производство.
(2) В работата на всеки от колективните управителни органи по право участва
представител на ДАМТН, определен от председателя й.
(3) Представителят на ДАМТН участва във формиране на кворума на съответния
орган и има право на глас по всички обсъждани въпроси.
Чл. 46. (1) Регионалните колегии на камарите се създават на територията на една
или повече съседни области при условия и по ред, определени в устава на съответната
камара.
(2) Камарите имат бюджет, който попълват и разходват съобразно уставите си.
(3) Камарата на лицензираните лица за технически надзор и Камарата на лицата,
регистрирани за монтаж, поддържане, регистриране и преустройство се представляват
от председателите на управителните им съвети, а в тяхно отсъствие – от определени от
тях заместник-председатели.
(4) Неуредените в този закон въпроси по устройството и функционирането на
камарите, се уреждат в уставите им.
Глава шеста
СЪВЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СПО (СБСПО)
Чл. 47. (1) Създава се Съвет за безопасност на СПО (СБСПО), при спазване на
изискванията на чл. 47, ал. 8 от Закона за администрацията, като консултативен орган
към председателя на ДАМТН.
(2) Съветът консултира председателя на ДАМТН при провеждането на
държавната политика в областта на техническия надзор на СПО.
Чл. 48. Съветът за безопасност на СПО осъществява следните функции:
1. обсъжда и дава становища по въпроси, свързани със СПО, проекти за
нормативни актове, когато е сезиран за това от председателя на ДАМТН;
2. при възлагане от председателя на ДАМТН, изготвя и представя проекти за
нормативни актове;
3. организира публични дискусии по актуални въпроси, свързани със СПО и
изготвя доклади на председателя на ДАМТН.
4. други дейности, възложени от председателя на ДАМТН, по негова инициатива
или по предложение на камарите.
Чл. 49. (1) Съветът за безопасност на СПО се състои от председател и членове.
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(2) Председател на СБСПО е председателят на ДАМТН.
(3) Постоянни членове на СБСПО са:
1. председателят на управителния съвет и председателят на контролния съвет на
КЛЛТН или упълномощен/и от тях представител/и;
2. председателят на управителния съвет и председателят на контролния съвет на
КЛРМПРП или упълномощен/и от тях представител/и;
3. представител на министерството на икономиката.
(4) На заседанията на съвета могат да канят и други лица с изявена гражданска
позиция, и познания в областта на СПО.
(5) Съветът за безопасност на СПО се свиква от председателя на ДАМТН не по
рядко от веднъж на три месеца.
(6) Председателят на ДАМТН може със заповед, за определен период от време,
да назначи до петима допълнителни членове-експерти, които да подпомагат дейността
на СБСПО.
(7) За дейността си в СБСПО членовете не получават възнаграждение.
Чл. 50. Устройството и дейността на СБСПО се уреждат със заповед на
председателя на ДАМТН.
Глава седма
ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА
ПЕРСОНАЛА
Чл. 51. (1) Разпоредбите на тази глава се отнасят за инспектори технически
надзор на СПО, оператори (машинисти) на СПО и техници по монтаж, поддържане,
ремонтиране и преустройство на СПО, които следва да са правоспособни, съгласно
този закон и приложимите наредби.
(2) За придобиване на правоспособност кандидатът представя документ за:
1. завършена образователна степен;
2. преминато обучение в институциите по чл. 52;
3. успешно положен изпит в центровете по чл. 53 ал. 3.
Чл. 52. Обучението на лицата, желаещи да придобият 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, се
извършва във:
1. пълния курс на професионалните учебни заведения или професионалните
колежи съгласно държавните образователни изисквания;
2. курсове за правоспособност и компетентност, организирани от професионални
учебни заведения, професионални колежи или в центрове за професионално обучение;
3. висши учебни заведения.
Чл. 53. (1) Учебните програми и планове на учебните заведения и курсовете 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 се утвърждават от министъра на образованието и
науката.
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(2) Министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната
политика по предложение на председателя на ДАМТН приемат наредби за условията и
реда за обучение на инспектори технически надзор на СПО, оператори (машинисти) на
СПО и техници по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО.
(3) Изпитите по теория се извършват чрез комплексна система за провеждане и
контрол на изпитния процес, предоставена от ДАМТН в изпитни центрове, одобрени от
ДАМТН и отговарящи на изисквания, определени от ДАМТН, като видовете
правоспособност и компетентност се определят в наредба на министъра на
образованието и науката, по предложение на председателя на ДАМТН.
(4) Практическото обучение се организира от съответната камара и е с
продължителност и съдържание, определени по реда на този закон и завършва с изпит.
Чл. 54. (1) След успешно положените изпити по теория и преминат стаж,
удостоверяващ се с протокол от проведен изпит, председателят на ДАМТН издава
удостоверение за съответната правоспособност и степен на компетентност на лицето.
(2) Лицата, придобили съответна правоспособност и степен на компетентност
полагат изпит за проверка на знанията най-малко веднъж на пет години или при
неупражняване на професията за повече от две години.
(3) При неположен периодичен изпит за проверка на знанията, удостоверението
за правоспособност и степен на компетентност е невалидно до успешно положен изпит.
Чл. 55. Регистрите за правоспособност и степен на компетентност се водят от
ДАМТН.
Глава осма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СПО
Чл. 56. (1) СПО, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП, може да се пускат в
експлоатация само след издаване на писмено разрешение за това от органите за
технически надзор.
(2) Ползвателите са длъжни да поискат от органите за технически надзор заверка
по чл. 16 за съответствие на съответното СПО с техническите изисквания, правила и
норми, определени с наредбите по прилагане на този закон.
(3) Ползвателите на СПО са длъжни при поискване незабавно да предоставят на
органите за технически надзор исканите сведения, документи, помощни средства,
персонал, проби или материали, описани в наредбите по чл. 7.
Чл. 57. (1) Ползвателят на СПО е длъжен да:
1. регистрира СПО пред органите за технически надзор и да им предостави
техническата му документация, по реда определен в наредбите по прилагане на този
закон;
2. отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за
безопасната експлоатация на СПО и да го представляват пред органите за технически
надзор;
3. осигури безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията като ги
поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;
4. да притежава инструкция за работа въз основа на техническата документация
и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно
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особеностите на обекта, в който те се експлоатират; в инструкцията се определят
задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, редът за пускане,
обслужване и спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания и при
аварии и злополуки;
5. осигури ефективен контрол на работата на СПО и на обслужващия персонал;
6. състави и съхранява досие на всяко съоръжение, което да съдържа
техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени
ремонти и преустройства, както и всички документи, издадени от органите за
технически надзор за извършените прегледи и проверки;
7. изпълнява и контролира изпълнението на принудителните административни
мерки;
8. уведомява председателя на ДАМТН и други държавни органи съобразно
тяхната компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията
на СПО и взема мерки за обезопасяване на съоръжението и предотвратяване на
възникване допълнителни злополуки;
9. не допуска експлоатацията на СПО, за които има наредби по чл. 7 от ЗТИП,
чието съответствие със съществените изисквания не е удостоверено;
10. осигури обслужването на СПО от персонал, който има необходимата
квалификация и/или правоспособност, съгласно този закон и наредбите по прилагането
му;
11. има писмен договор за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство за
всички видове СПО с регистрирано лице за изпълнение на дейността;
12. уведоми незабавно поддържащата фирма при забелязване на видими
неизправности на съоръжението;
13. сключи писмен договор с лицензирано лице за извършване на технически
прегледи на СПО;
14. осигури извършването на всички технически прегледи, обслужвания и
ремонти на СПО съгласно изискванията на производителя и изискванията на
инвестиционния проект, инструкцията на производителя и приложимите стандарти в
наредбите по прилагане на този закон;
15. осигури представител при извършване на техническите прегледи;
16. спре незабавно от експлоатация СПО при констатация „негодно за
експлоатация“ след извършена проверка и/или преглед;
17. упражнява контрол върху лицата с които са сключили договори за
дейностите по технически надзор;
18. да възложи изпълнението на ремонт на установена неизправност от органите
за технически надзор или поддръжка до 30 дни от установяването й или да спре
съоръжението;
19. да изпълнява предписанията на органите за технически надзор и лицата за
поддръжка;
20. да води необходимата експлоатационна документация съгласно наредбите по
прилагане на този закон.
(2) Ползвателите на СПО – собственици и ползватели в етажна собственост по
смисъла на Закона за управление на етажната собственост, в която няма избран и
регистриран управителен орган, са длъжни да посочат представител на етажната
собственост пред органите за технически надзор, който да отговаря за изпълнението на
задълженията съгласно този закон и наредбите по прилагането му. Председателят на
ДАМТН може да спре от експлоатация СПО, намиращи се в етажна собственост по
смисъла на предходното изречение, до посочване на такъв представител;
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(3) Ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат
експлоатация на съоръжения:
1. с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните
изисквания или с техническата документация на производителя;
2. които показват повреда или неизправност при работа;
3. които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за
технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически
преглед по този закон или наредбите по прилагането му;
4. за които не е осигурил правоспособен и квалифициран обслужващ персонал,
когато това се изисква в наредбите по прилагане на този закон.;
5. когато нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените
изисквания на приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП, когато такава се изисква;
6. ако не е сключил договор с орган за технически надзор и лице за поддръжка;
7. без знак за преминат преглед и периодична функционална проверка.
(4) Обслужващият персонал не допуска експлоатация на съоръжения:
1. които показват повреда или неизправност при работа;
2. ако не са се запознали предварително с инструкцията за експлоатация на
съоръжението.
(5) Задълженията на ползвателя по ал. 1, т. 1 и 8 могат да бъдат изпълнени и по
електронен път.
Глава девета
ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ И ЗЛОПОЛУКИ
Чл. 58. (1) Председателят на ДАМТН обследва и анализира причините и
условията за възникването на аварии и злополуки със СПО и предприема необходимите
мерки.
(2) Органите на МВР са длъжни да уведомят незабавно ДАМТН за събитията по
ал. 1.
Чл. 59. (1) За установяване на причините и условията за възникване на аварии
със СПО, председателят на ДАМТН може да възлага извършването на експертизи,
които включват изпитвания и/или изследвания на съоръженията, на елементи от тях
или на устройствата им за безопасност.
(2) Разходите за извършване на експертизите са за сметка на ползвателите на
авариралите СПО.
(3) При събитията от ал. 1, ДАМТН може да ангажира експерти от камарите по
Глава пета.
Чл. 60. (1) За всяка авария или злополука, възникнала при експлоатация на СПО,
ползвателят е длъжен да уведомява незабавно ДАМТН, а когато СПО е монтирано в
предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни,
където се полага наемен труд, административна или обществена сграда, уведомява и
териториалната администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
като до тяхното пристигане взема мерки за оказване помощ на пострадалите и
предотвратяване развитието на аварията.
(2) До пристигане на място на инспекторите на ДАМТН, ползвателят е длъжен
да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, ако това
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не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови
злополуки. Когато се наложи изменение на обстановката, ползвателят представя на
инспекторите писмени обяснения за извършените изменения и за причините, наложили
това.
Чл. 61. (1) Ремонтът на аварирали СПО се извършва по документацията, по
която са изградени съответните обекти.
(2) Лицето, извършило ремонта, изготвя екзекутивна документация за
извършената работа, копие от която представя на ДАМТН.
Чл. 62. Обследването, при възможност, се извършва в присъствието на
представител на ползвателя.
Чл. 63. (1) ДАМТН води регистър на аварии и/или злополуки със СПО.
(2) Всички съобщения за аварии или злополуки със СПО се регистрират в
регистъра по ал. 1.
(3) Регистрацията се извършва от служителя на ДАМТН, приел съобщението за
аварията и/или злополуката със СПО.
Чл. 64. (1) Анализите на аварии и/или злополуки със СПО се изготвят от
служителите на ДАМТН на всеки шестмесечен период и се представят на председателя
на ДАМТН в срокове както следва:
1. до 30 юли-за полугодието;
2. до 30 януари-за изтеклата година.
Чл. 65 (1) Анализите на аварии и/или злополуки със СПО подлежат на
разглеждане и одобрение от председателя на ДАМТН.
(2) Анализите обхващат всички обследвани аварии и/или злополуки със СПО,
станали през отчетния период по ал. 1.
(3) Анализите трябва да посочват причините, довели до аварии и/или злополуки
със СПО и предложения за допълнителни мерки, свързани с подобряване на
безопасността при експлоатацията им.
Чл. 66. Въз основа на анализа на авариите и злополуките, ДАМТН изготвя
годишен план за превенция на риска, включващ и публична разяснителна кампания.
Глава десета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТОЗИ ЗАКОН ОТ ЛИЦА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Раздел I.
Еднократно или временно предоставяне на услуги и трайно установяване
Чл. 67. (1) В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги по
надзор на СПО, лицата, които имат право да извършват такава дейност по
законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария, уведомяват председателя на ДАМТН, като посочват пълното и точно
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наименование на СПО и на услугите, които възнамеряват да извършват в Република
България.
(2) Към уведомлението по ал. 1 лицата прилагат:
1. документ за търговска регистрация;
2. документ, удостоверяващ правото да се изпълняват дейностите по надзор на
СПО, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или
на Конфедерация Швейцария, или посочване на нормативния акт и съответното правно
основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността;
3. сертификат за акредитация по чл. 21, ал. 1, т. 5.
(3) Документите по ал. 2 се представят с превод на български език.
(4) В едномесечен срок от подаване на уведомлението по ал. 1, председателят на
ДАМТН вписва информацията за лицата по ал. 1 в отделен списък към регистъра,
воден от ДАМТН.
Чл. 68. (1) В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги по
монтаж, поддържане, ремонтиране или преустройство на СПО, лицата, които имат
право да извършват такава дейност по законодателството на държава – членка на
Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, уведомяват
председателя на ДАМТН за пълното и точно наименование на СПО и на услугите,
които възнамеряват да извършват в Република България.
(2) Към уведомлението по ал.1 лицата прилагат:
1. документ за търговска регистрация.
2. документ, удостоверяващ правото да се изпълняват дейностите по монтаж,
поддържане, ремонтиране или преустройство на СПО, издаден от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или
посочване на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което
заявителят има право да извършва дейността.
(3) Чл. 67, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
Чл. 69. (1) В случаите на трайно установяване с цел предоставяне на услуги по
надзор на СПО, лицата, които имат право да извършват такава дейност по
законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария, получават от председателя на ДАМТН лицензия при условията чл. 21 и
следващите.
(2) В случаите на трайно установяване с цел предоставяне на услуги по монтаж,
поддържане, ремонтиране или преустройство на СПО, лицата, които имат право да
извършват такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или на Конфедерация Швейцария, се вписват в регистъра на лицата,
извършващи такава дейност, при условията на чл. 32 и следващите.
Чл. 70. (1) Лицата по чл. 69 са длъжни, при упражняване на дейността си, да
спазват изискванията на този закон и наредбите по прилагането му.
(2) Лицата по чл. 67 и чл. 68 са длъжни, при упражняването на дейността си, да
спазват разпоредбите на този закон и наредбите по прилагането му, доколкото те не
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противоречат на временния характер на упражняването на дейността по предоставяне
на съответните услуги.

Раздел II
Признаване на правоспособност за упражняване на професии
Чл. 71. (1) Правоспособността на лица за „инспектори технически надзор на
СПО“, „оператори (машинисти) на СПО“ и „техници по монтаж, поддържане,
ремонтиране и преустройство на СПО“ , както и друга еквивалентна правоспособност,
получена от компетентен орган от държава членка на Европейския съюз, на държава –
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария, се признава в България след представяне на някой от
следните документи:
1. диплома за завършено професионално образование;
2. документ за професионална квалификация;
3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.
(2) Придобита правоспособност на територията на Република България, в
обучителни центрове по система, одобрена от компетентни органи от други държави
членки на ЕС, се признава при условията на предходната алинея.
Чл. 72. (1) При провеждане на процедурите по лицензиране, регистриране и
признаване на правоспособност на кандидати по тази глава, компетентният орган е
длъжен да признае представени от кандидатите, преведени на български език и
легализирани, документи от друга държава – членка на Европейския съюз, на държава
– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария, удостоверяващи съответствието на кандидатите с
еквивалентни или сходни на приложимите съгласно този закон и наредбите по
прилагането му изисквания в издаващата документа държава.
(2) При провеждане на процедурите по ал. 1 компетентните органи са длъжни да
сътрудничат с Единното звено за контакт с доставчиците на услуги.
Глава единадесета.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 73. За невярно деклариране на обстоятелства по този закон виновните лица
носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Чл. 74. За неизпълнение или за нарушение на задължителните предписания по
чл. 14, чл. 27, чл. 35, или при тежки нарушения на този закон, виновните лица се
наказват с глоба от 500 до 1500 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 10000 лв.
Чл. 75. За други нарушения на този закон и наредбите по прилагането му,
виновните лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция от
500 до 5000 лв.
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Чл. 76. (1) Актовете за установяване на административни нарушения (АУАН)
нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на ДАМТН.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАМТН.
Чл. 77. Който пречи на органите за технически надзор да изпълняват
служебните си задължения или не предоставя изискуеми съгласно този закон и
наредбите по прилагането му документи, се наказва с глоба от 2000 до 10000 лв.
Чл. 78. (1) Председателят на ДАМТН отнема правоспособността на лица,
извършили системни тежки нарушения на този закон и наредбите по прилагането му.
(2) За други нарушения на този закон и наредбите по прилагането му,
председателят на ДАМТН може да лиши лицата от правоспособност за срок от шест
месеца до две години.
Чл. 79. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона
административните нарушения и наказания.
(2) При заплащане на глобите и имуществените санкции, наложени
нарушения по този закон, в 14 дневен срок от връчването им, те се дължат в размер
70 %.
(3) Глоба или имуществена санкция, която е била обжалвана и потвърдена
съда, се дължи в пълен размер.

и
за
за
от
от

Чл. 80. Приходите от наложените глоби и имуществени санкции постъпват в
бюджета на ДАМТН.
Чл. 81. (1) Поканата за съставяне на АУАН се изпраща по пощата с обратна
разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на адрес по
регистрация или по месторабота, се поставя съобщение на таблото за обявления в
ДАМТН и в интернет страницата на ДАМТН. Поканата се счита за връчена една
седмица след поставяне на съобщението по предходното изречение.
(2) Когато нарушителят не се яви за съставяне на акта за административно
нарушение от контролните органи, актът се изпраща незабавно за връчване от
общината или кметството по адреса на управление на юридическото лице или
едноличния търговец. Те са длъжни да уведомят нарушителя със съобщение срещу
разписка за депозирания акт и в 7-дневен срок от датата на получаването му да го
връчат.
(3) При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено
длъжностно лице от общината или кметството и не се връчва. След връщането на акта в
двумесечен срок се издава наказателно постановление, което влиза в сила от датата на
издаването.
(4) Когато нарушителят не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за
установяване на административно нарушение, или е напуснал страната, или е посочил
адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се
смята за влязло в сила два месеца след издаването му.
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Глава дванадесета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на този закон:
1. „Авария“ е внезапна повреда на СПО, съпроводена с взрив, пожар,
замърсяване на околната среда, разрушения, деформации на конструкцията му или на
други основни съставни части.
2. „Злополука“ е непредвидено, случайно и внезапно събитие, което е причинилo
смърт или телесно увреждане при авария по време на експлоатацията на СПО.
3. „Тежки нарушения“ са:
а) извършването на преглед или функционална проверка на СПО със заключение
за годност за безопасна експлоатация при наличие на неизправни защитни устройства и
системи, определени в наредбите по прилагане на този закон;
б) осъществяване на технически надзор върху СПО извън обхвата на издадената
лицензия;
в) монтаж, поддържане, ремонтиране или преустройство на СПО извън обхвата
на регистрацията;
г) отразяване на преглед или функционална проверка в компютризираната
информационна система по чл. 18 без реалното им извършване;
д) извършването на дейности по надзор или монтаж, поддържане, ремонтиране и
преустройство на СПО чрез нерегистриран от изпълнителя в съответния регистър
персонал;
е) нарушения на този закон, довели до средна и тежка телесна повреда или
смърт.
ж) допускане извършването на преглед на вид СПО от инспектор по технически
надзор, непритежаващ съответна правоспособност;
з) неизвършването на преглед на СПО, в сроковете определени в наредбите по
прилагането на този закон, след подадено заявление от ползвателя;
и) неуведомяването на ДАМТН в срока указан в наредбите по прилагането на
този закон, когато при извършване на преглед на СПО се установи, че то не е годно за
по-нататъшна безопасна експлоатация;
4. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения на този закон или
на нормативните актове по прилагането му в рамките на две последователни
календарни години.
5. „Негодно за експлоатация“ е СПО, което е технически неизправно или не е
преминало техническите прегледи по този закон.
6. „Ползвател“ е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което
ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно
основание.
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7. „Клас съоръжение с повишена опасност“ са съоръженията с повишена
опасност от един и същи вид със сходни технически характеристики/параметри и/или
сложност на конструкцията и/или начин на управление.
8. Дейности със СПО са:
а) „Монтаж“ е дейност, при която СПО се сглобява или установява на мястото,
на което ще се използва по предназначение;
б) „Поддържане“ е дейност, при която чрез технически методи, които не
включват заваряване се запазва техническото състояние на СПО, при което то може да
функционира безопасно след завършването на монтажа му и през целия му жизнен
цикъл;
в) „Ремонт“ е дейност, при която чрез технически методи включително
заваряване или подмяна на елементи и/или възли със същите технически
характеристики се поправя и възстановява СПО или неговите елементи до състояние, в
което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри;
г) „Преустройство“ е всяка промяна в предназначението, конструкцията,
управлението или работните параметри на СПО, с която се променят техническите му
характеристики.
9. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда
продукт или възлага проектирането или производството на продукт, и предлага този
продукт на пазара и/или го пуска в действие със своето име или своята търговска марка
или го използва за собствени цели.
10. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, участващо в процеса на
реализация на СПО, което ги предлага безплатно или срещу заплащане, след като те
вече са били пуснати на пазара.
11. „Пускане в експлоатация“ е първото ползване на СПО по предназначение от
крайния ползвател в Европейския съюз.
12. „Риск“ е вероятност от появата на вероятни вреди за здравето и
безопасността на работещите лица, на имуществото или околната среда при реалното
въздействие на вредни фактори или в резултат от възникнала авария при осъществяване
на дейностите – технически надзор, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство
и експлоатация на СПО и тежестта от конкретната вреда.
13. „Професионални квалификации“ е понятието определено в §1, т. 2 от
допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.
14. „Правоспособност“ е признато притежаване на задължителен обем от
професионални компетенции, което дава право за упражняване на конкретни трудови
дейности по настоящия закон.
15. „Професионални компетентности“ е доказана способност за използване на
професионални знания, професионални умения и личностни качества, необходими за
упражняване на определена професия.
16. „Акредитация“ е процедура, чрез която упълномощен орган официално
признава, че даден орган или лице е компетентен/но да изпълнява определени задачи.
17. „Временно предоставяне на услуги“ е предоставянето на услуги по надзор на
СПО, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО на територията на
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Република България за период до шест месеца от лице от друга държава – членка на
Европейския съюз, държава по Споразумението за Европейско икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария, получило разрешение от ДАМТН по реда
на настоящия закон.
18. „Трайно предоставяне на услуги“ е предоставянето на услуги по надзор на
СПО, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО на територията на
Република България за период по-голям от шест месеца от лице от друга държава –
членка на Европейския съюз, държава по Споразумението за Европейско икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария, получило разрешение от ДАМТН по реда
на настоящия закон.
19. „Административна сграда“ е сграда, в която едно или повече пространства се
използват за офиси на държавната или общинската администрация, или органи на
съдебната власт.
20. „Обществена сграда“ е сграда, имаща пространства, до които имат свободен
достъп неограничен брой лица, като училище, болница, киносалон, железопътна гара,
автогара и др.
21. „Предприятие“ е по смисъла на § 1, т. 2 от Кодекса на труда.
§2. Техническият надзор на СПО в Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта се
осъществява по реда на този закон и разпоредбите по прилагането му от техни
специализирани органи под методическото ръководство на председателя на ДАМТН.
Организацията, задачите и функциите на тези органи се уреждат с правилници,
издадени от съответните министри.

Глава тринадесета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§3. Председателят на ДАМТН издава инструкции по приложението на закона.
§4. В Закона за техническите изисквания към продуктите се правят следните
изменения:
1. В чл. 1 точки 6, 7 и 8 се отменят.
2. Членове 31-49 и чл. 55, се отменят.
3. В чл. 56 думите „органите за технически надзор” се заличават.
4. Членове 57 и 58 се отменят.
§7. Наредбите по прилагане на този закон се приемат в срок от една година след
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§8. (1) Лицата, получили до влизането в сила на този закон лицензия за
осъществяване на технически надзор на СПО или регистрираните за монтаж,
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поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО, са длъжни, в срок до влизането му
в сила, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон.
(2) Когато при проверките се установи неизпълнение на изискването по ал. 1 и
ако несъответствията не бъдат отстранени, председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор отнема лицензията или ограничава обхвата й.
§9. Разпоредбите на Глава шеста относно Съвета за безопасност на
съоръженията с повишена опасност влизат в сила в 6-месечен срок от обнародването на
закона в „Държавен вестник".
§10. Административните производства, започнали до влизане в сила на този
закон се довършват по досегашния ред.
§11. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на националните
учредителни събрания на КЛЛТН и КЛРМПРП, както и на областните събрания за
избор на делегати за националните учредителни събрания се определят с инструкция на
председателя на ДАМТН, която се обнародва в "Държавен вестник" в срок от шест
месеца от обнародването на този закон.
§ 12. Този закон влиза в сила осемнадесет месеца след деня на обнародването му
в „Държавен вестник“, с изключение на § 6 който влиза в сила след обнародването му в
„Държавен вестник“.
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