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Относно:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и

допълнение на нормативни актове
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове.
С проекта на акт се предвиждат изменения и допълнения в следните нормативни
актове: Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на
енергетиката и на Министерството на туризма (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм., бр.
82, 86, 100 от 2015 г.), в Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация (приет с
ПМС № 139 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г, изм. и доп., бр. 95 от 2007 г., бр.
33 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
изм., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от 5.05.2015 г.) и в

Устройствения правилник на

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр.
48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от
2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86
от 2015 г.).
С проекта се предвижда преструктуриране в администрациите на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на
потребителите (КЗП) с цел оптимизиране работата на общата администрация,
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преразпределение на функциите с оглед избягване на дублирането им, по-добро
осигуряване на дейността на специализираната администрация и постигане на повисока ефективност.
Предложените промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор са свързани с необходимостта да се създаде подобра организация в агенцията и разпределение на различните функции, както и с
оглед ефективното изпълнение на възложените й контролни функции.
Във връзка с увеличения обем на работа, свързан с дейността на Главна дирекция
„Контрол на качеството на течните горива“ при осъществяване на

контрол върху

качеството на течните горива и съдържанието на биогориво в тях на територията на
цялата страна, е необходимо числеността на дирекцията да бъде увеличена от 43 на
45 служители. Мотивите за това са следните:
През 2015 г. са извършени 1156 проверки на обекти, през 2014 г. - 445 проверки.
Извършването на съвместни проверки с други държавни институции ръководени от
новосъздадения „Междуведомствен координационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГДБОП-МВР,
доведе освен до висока натовареност, до постигане на високи резултати в борбата с
контрабанда на течни горива - през 2015 г. са издадени 567 акта за установени
административни нарушения, като за сравнение през 2014 г. броят им

е 107,

издадените наказателни постановления през 2014 г. са 60 броя, през 2015 г. са 215
броя, а само за периода от началото на 2016 г. до м. май издадените наказателни
постановления са 352 бр. Извършването на допълнителни проверки на обектите,
разпространяващи течни горива на територията на Република България обуславя
необходимостта от увеличаване на числеността на дирекцията.
Промените в Устройствения правилник на КЗП към министъра на икономиката и на
нейната администрация са обусловени от широкия кръг от контролни правомощия в
разнообразни

по

характера

си

нормативни

актове,

вследствие

на

редица

законодателни промени през 2014 и 2015 г., в резултат на които са вменени
множество

допълнителни

задължения

на

КЗП.

След

внимателен

анализ

на

натовареността на звената и служителите, считаме за необходимо увеличаването на
състава на КЗП с допълнителни 9 бройки. Допълнителните бройки в КЗП се
осигуряват за сметка на намалението на числеността на ДАМТН със същия брой. С
цел осигуряването на по-добра ефективност в работата е необходимо да се извърши
и вътрешна реорганизация на структурата на звената в комисията, включително на
ниво „дирекция”, което води до нуждата от промяна на Устройствения правилник на
КЗП. С предлаганата промяна се цели най-доброто разпределяне на новите функции,
възложени

с

промените

в

законодателството

и

цялостното

обслужване

на

помирителните комисии, създадени към КЗП за извънсъдебно решаване на споровете
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между потребители и търговци. Създава се възможност също така дейностите по
информационно обслужване и технологии да се обособят в рамките на общата
администрация съгласно изискванията на Закона за администрацията. Това от своя
страна, както и предвидените допълнителни бройки, ще дадат възможност за
подсилване

на

специализираната

дирекция,

ангажирана

с

контрола

върху

продажбите от разстояние.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското
законодателство норми на правото на Европейския съюз, поради което не е
изготвена справка за съответствие с европейското право по чл. 35, ал. 2, т. 5 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, като е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от УПМСНА.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с УПМСНА, проведено е публично
обсъждане чрез публикуване на проекта на постановление и на доклада на интернет
страницата на Министерството на икономиката и на Портала на обществени
консултации. Получените в законоустановения срок становища са отразени в
приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския

съвет

и

на

неговата

администрация,

предлагам

проектът

на

Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет да бъде разгледан и приет на заседание на Министерския съвет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни становища;
3. Справка на отразените становища в табличен вид;
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
5. Финансова обосновка.
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА:
БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
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