МОТИВИ
към Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол
(Обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта:
С протоколно решение по т. 30 от Протокол № 28 от заседание на Министерския
съвет на 28.06.2017 г. е възложено на всички административни органи в срок до 31.07. 2017
г. да извършат детайлен преглед на предоставяни от тях услуги и регулаторни режими и да
идентифицират възможност за намаляване на административната и регулаторната тежест. В
зависимост от вида на предоставяните услуги и регулаторни режими това да стане чрез:
премахване на услуга, предоставяне на услуга за извършване от браншова
или
работодателска организация, трансформиране на режими, които предвиждат преценка по
целесъобразност, в режими, които предвиждат само проверка по законосъобразност,
намаляване на изискваните документи от заявителите, въвеждане на служебно събиране на
информация, опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други
администрации, организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво, разширяване
на каналите за достъп и предоставяне на възможност за комбинация на тези канали при
заявяване на услугата и получаване на готовите документи, премахване и/или намаляване
на таксата/цената на услугата, увеличаване срока на валидност на издадените документи,
намаляване на срока за извършване на услугата, намаляване на задължения за
информиране, намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани
обстоятелства.
В изпълнение на т. 3 от протоколното решение е изготвен проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол (Наредба № 8121з-882 от 2014 г.).
2. Цели, които се поставят:
С проекта се цели намаляване на административната тежест чрез увеличаване срока
на валидност на удостоверителни документи - увеличаване на срока на валидност на
сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, издавани
на основание чл. 125, ал. 1, т. 10 от Закона за Министерството на вътрешните работи във
връзка с чл. 40 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г., от три на пет години.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен контрол, по искане на заинтересовани лица
органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен
противопожарен контрол, издават сертификат за съответствие на обектите с изискванията

за пожарна безопасност. Срокът на валидност на този сертификат, определен в чл. 40, ал. 2
от посочената наредба, е три години. За издаване на сертификат заинтересованите лица
подават изискващите се документи (по чл. 34, ал. 5 и чл. 35, ал. 1 и 6) - искане с приложени
към него документ за внесена държавна такса; пълномощно с нотариална заверка на
подписа, когато искането се подава от упълномощено лице; копие на разрешение за
ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост;
копията на документите се подават заверени с подпис и печат за вярност. За издаване на
сертификат органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи
държавен противопожарен контрол, извършват сертификационна проверка и съставят
протокол. Ако са изпълнени изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 1 от Наредба № 8121з-882 от
2014 г., на заинтересованото лице се издава сертификат от директора на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“/директорите на Регионалните дирекции
„Пожарна безопасност и защита на населението“.
С увеличаването на срока на валидност на сертификата ще се облекчат
заинтересованите лица, осъществяващи стопанска дейност. След влизане в сила на
промяната в чл. 40, ал. 2 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. те ще подават искане за
издаване на нов сертификат след изтичане на петгодишния срок на валидност на
притежавания от тях такъв, като ще им се осигури по-дълъг период на дейност без да е
необходимо да изминат пътя на административната процедура. Това ще им спести време и
средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което
не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

