МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015
г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
(Обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Причините за промени в Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията
към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието
им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на
продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол са в няколко аспекта:
С Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на
Решение № 338 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за
представяне на някои официални документи на хартиен носител (РМС № 496 от 2017 г.) е
възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за премахване на
изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен
носител.
Актуализирани са някои нормативни актове, към които Наредба № 8121з-906 от
2015 г. препраща, и това следва да намери своето отражение в наредбата.
Промените в чл. 4, ал. 4 са продиктувани от влизането в сила на новата Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане,
приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 21.04.2016 г. (Обн. ДВ, бр. 33 от
2016 г.), с която са въведени разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския
Парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за
предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (Обн. L ОВ. бр.189 от 27 Юни 2014г.),
която отменя Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г.
за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръженията под
налягане.
В чл. 11 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. е създадена възможност органите на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на
вътрешните работи да издават удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене
въз основа на подадено писмено искане на физически и юридически лица - производители,
техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за
пожарогасене. Съгласно чл. 11, ал. 2 от същата наредба, писменото искане съдържа данни
за единен идентификационен код (ЕИК). Наред с това в чл. 12, ал. 1, т. 1 се изисква към
писменото искане да се представя документ за ЕИК, когато заявителите са регистрирани по
реда на Търговския закон. В случая представянето на документ за ЕИК се явява излишно и
точка 1 на чл. 12, ал. 1 от наредбата следва да отпадне. Необходимо е да отпадне
изискването към заявлението заинтересованите лица да представят и документ за платена
държавна такса.

В § 1 от Допълнителните разпоредби е необходимо да се прецизират
определенията.
Предвид промените в разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. е
необходимо да се извършат съответните промени и в приложенията към нея.
2. Цели, които се поставят:
С проекта се цели намаляване на административната тежест чрез премахване на
изискването да се представят документи на хартиен носител - документ за ЕИК.
Заявителите физически и юридически лица - производители, техни упълномощени
представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене, ще бъдат
облекчени при осъществяване на административната процедура по издават удостоверение
за съответствие на продукт за пожарогасене по реда на чл. 10-18 от Наредба № 8121з-906 от
2015 г.
Цели се отпадане на изискването да се представя документ за платена такса по
Тарифа № 4 за такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси.
Цели се прецизиране на някои от разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.,
в това число и Допълнителните разпоредби и приложенията.
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:
В резултат на приемането на изменение в Наредба № 8121з-906 от 2015 г. ще се
постигне намаляване на административната тежест за гражданите чрез отпадане на
изискването за представяне на документ на хартиен носител за ЕИК и документ за платена
държавна такса по Тарифа № 4 за такси, които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Лицата, които ще подават заявление
за издаване на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене, ще бъдат
облекчени по отношение на представянето на изискуемите документи. Това ще им спести
време и средства. Това изменение в наредбата ще има положително въздействие и по
отношение на екологията. По този начин ще се изпълни РМС № 496 от 2017 г.
Ще бъдат прецизирани някои от разпоредбите на наредбата и приложенията към
нея.
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.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено
обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба
№ 8121з-906 от 2015 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса,
обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и
становища.

