ПРОЕКТ
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения
под налягане (Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ.
бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28
Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г.,
изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на изменение и допълнение на Наредба за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (НУБЕТНСН),
приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008г.
С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на НУБЕТНСН ще се допълнят изискванията за осигуряване на безопасна
експлоатация и технически надзор, приложими за съоръженията под налягане и ще се отменят
неприложимите разпоредби за съоръжения с повишена опасност (СПО).
Действащата НУБЕТНСН препраща към разпоредби на отменен нормативен акт - Наредба
за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
(отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 91 от 21 април 2016
г.). С § 1 на проекта за изменение и допълнение на НУБЕТНСН се определя областта на
съоръженията под налягане, за които има съществени изисквания и за които е приложима
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Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под
налягане (НСИОССН) - ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.
С предложената промяна в § 2 е разширен обхватът на съоръженията под налягане, за
които не се прилага наредбата, в съответствие с НСИОССН, която въвежда Директива
2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под
налягане.
В § 3 на предложения проект са предвидени да се приложат критериите на чл. 9, ал. 3 от
НСИОССН за класифициране в зависимост от степента на опасност на флуидите, за които са
предназначени съдовете, работещи под налягане, а с § 5 се предлага препратка към актуалните
разпоредби за одобрението на материалите, които се използват за изработване на съоръжения
под налягане, разписани в НСИОССН.
С § 7 и § 9 са предложени промени на технически стойности на съоръжения под налягане,
а с § 10 и § 11 са предложени за заличаване текстове в съответствие с действащите
нормативни актове за СПО, издадени на основание на Закон за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП).
В действащите разпоредби на НУБЕТНСН се съдържа позоваване на отменени български
стандарти, които с § 6 и § 12 са предложени да се заменят с действащи.
Действащата НУБЕТНСН се позовава на технически норми за разполагане на съоръжения
под налягане, на основание Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строителнотехнически норми, отменена с § 8 на Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № Iз1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар, в сила от 05.06.2010 г. С цел да се избегнат различни норми,
разписани в двата действащи нормативни акта, с промените, отразени с § 8, § 26 и § 27 се
предлага да се прилагат нормите, разписани в Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена
от

министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното

развитие и

благоустройството.
Предложението за изменение и допълнение на НУБЕТНСН с § 4, § 14 ÷ § 25 и § 29 цели
осигуряване на безопасната експлоатация на съдове, работещи под налягане, като се допълнят
специфичните изисквания за монтиране на оборудване, арматура, спирателни устройства
(включително предпазни клапани), определяне на защитна зона, заземление и защита от
корозия/електрокорозия на стационарните метални съдове, както и за тези, предназначени за
съхранение на втечнени въглеводородни газове.
В приложимата нормативна уредба за СПО, по смисъла на чл. 32 ЗТИП, са разписани
разпоредби за бутилкови

инсталации, предназначени за природен

газ

и втечнен

въглеводороден газ, които не попадат в приложното поле на НУБЕТНСН, поради което е
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направено предложение за отмяна на раздел „Бутилкови инсталации“ с § 30. Със същия
аргумент и в съответствие с изискванията посочени в чл. 31, ал. 1 от ЗТИП се предлага с §37 и
§ 38 да се отменят неприложими за НУБЕТНСН разпоредби.
Предложените промени с § 31, § 32 и § 33 целят въвеждането на норми, приложими за
осигуряване на безопасната експлоатация на СПО по смисъла на НУБЕТНСН, монтирани в
обект пълначна станция. Изискванията към обекта пълначна станция са предложени за отмяна.
Предвид, че резервоарите (бутилки, тубуси, варели, криогенни съдове и батерии от
бутилки, предназначени за транспортиране на газове по Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе (АDR), Европейското споразумение за
международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (АDN), Правилника за
международен железопътен транспорт на опасни товари (RID)) са транспортируемо
оборудване под налягане (съгласно Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за
отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на
Съвета) и са предмет на друг нормативен акт - Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, не са СПО по
смисъла на чл. 32 от ЗТИП и не попадат в НУБЕТНСН, са извършени съответните промени с §
34, § 35, § 36, § 56 и § 57 от проекта на постановлението.
Пълнене, транспортиране и съхранение на транспортируеми съоръжения, по смисъла на
АDR, АDN, RID, са задължения на операторите, не са дейности по технически надзор на СПО
и не следва да са предмет на НУБЕТНСН, поради което са предложени промени, отразени с §
40 в проекта на ПМС. С § 41, § 58 и § 59 се предлага отмяна на разпоредби, относно
съхранение на транспортируеми съоръжения под налягане, експлоатация на бутилки и
експлоатация на пълначни станции. Същите не попадат в приложното поле на НУБЕТНСН.
С предложения текст в § 39 се предвижда вписване на пълначните станции от служители
на ГДИДТН в изградената от ДАМТН информационна система.
С § 42 се предлага промяна на изискване, което предвижда задължение на органите за
технически надзор да въвеждат информацията за СПО в изградената от ДАМТН
информационна система.
Предложената промяна в § 44, т. 1 и § 75 има за цел разпоредбите на НУБЕТНСН да се
приведат в съответствие с чл. 44 от ЗТИП, като се предостави възможност, котлите да бъдат
обслужвани от лица, притежаващи професионални квалификации.
В проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
НУБЕТНСН с § 44, т. 6 се предвижда срок, в който при промяна на ползвателя на СПО,
същият да предостави на новия ползвател техническото досие на съоръжението.
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Предложените изменения с § 46 ÷ § 49 в разпоредбите в НУБЕТНСН относно средствата
за измерване, монтирани на СПО са съобразени със Закон за измерванията и компетентността
на служителите на ГДИДТН, разписана от ЗТИП и Устройствен правилник на ДАМТН.
С § 50 се предлага да се прецизира текстът за извършване на проверка настройката на
предпазните клапани в съответствие с извършването на проверката им.
При приемане на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на
НУБЕТНСН с § 51, § 53, § 54, § 55 и § 67 ще се предостави възможност за увеличаване на
срока за извършване на проверките, вменени на ползвателя на съоръженията под налягане и на
част от техническите прегледи, извършвани от органите за технически надзор. Предоставената
възможност е предвидена за съоръжения, за които е приложим БДС ЕN 16991 и при въведена
международно призната методика за контрол/инспекция въз основа на риска. Предоставената
възможност не занижава критериите за качество на извършваната дейност и нейната основна
цел – безопасната експлоатация на тези съоръжения. Методиката се прилага във водещи
европейски страни. Предложени са допълнения и изменения с § 69 и § 73, с които при
извършване на вътрешен преглед (част от техническия преглед) за съоръженията, за които е
приложим, да се направи заключение за годността на съоръжението за безопасната му
експлоатация.
В съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗТИП, с § 62 се предлагат изменения на
НУБЕТНСН на сроковете за заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще
функционират СПО.
Към настоящия момент се установява, че в наредбите, приети на основание чл. 31, ал. 1 от
ЗТИП съществува несъгласуваност в диспозитива на правни норми, имащи отношение към
административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на
СПО при наличието на идентични хипотези. Предложената промяна с § 78 е свързана с
вписването в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и изисквания спрямо заявителя за наличие на
персонал. Предложението е да се позволи и на управителите на търговски дружества, които
притежават необходимата квалификация, да изпълняват лично част от дейностите, за които
досега се изискваше да имат назначен по трудово правоотношение персонал.
С § 81 са предложени изменения и допълнения в Допълнителни разпоредби на
НУБЕТНСН, с които са дефинирани определения на понятия, използвани по смисъла на
наредбата.
С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на НУБЕТНСН се предлага да се:
1. отменят неприложими в НУБЕТНСН разпоредби;
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2. допълнят въведени изисквания, приложими за безопасната експлоатация на
съоръженията под налягане и техническия надзор на съоръжения, попадащи в обхвата на
НУБЕТНСН;
3. категоризират съоръженията под налягане в зависимост от степента на опасност на
флуида, за който са предназначени;
4. актуализират приложимите подзаконови нормативни актове и Български държавни
стандарти.
5. уеднаквят изискания на НУБЕТНСН с разписаните в ЗТИП.
6. разпише срок за предаване на техническото досие на новия собственик/ползвател при
прехвърляне на собственост/ползване на съоръжение под налягане.
7. намали административната тежест за гражданите и организациите по административни
производства, регистрации и вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на
дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.
С проекта на Постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на
европейското законодателство, поради което не се налага изготвянето на справка за
съответствие с европейското право.
Предложеният проект не оказва въздействие върху държавния бюджет и за неговото
прилагане не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния
бюджет и на това основание е приложена финансова обосновка Приложение № 2.2. към чл. 35,
ал. 1, т.4, б. „б” от УПМСНА.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения
под налягане е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища,
заедно със справка за приетите и неприетите бележки, са приложени към настоящия доклад.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на
постановление, докладът към него, частичната предварителна оценка и становището на
дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет от
съгласуването на оценката са публикувани на интернет страницата на Министерството на
икономиката и на Портала за обществени консултации. Направените бележки и предложения
са отразени съгласно приложената към доклада справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с горното предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация Министерският съвет да приеме
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Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под
налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008г.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС;
5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване;
6. Справки за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната процедура и
предложенията от общественото обсъждане.
ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА
Министър на икономиката
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