Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция:
Нормативен акт:
Министерство на икономиката
Проект на ПМС за допълнение на
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и на
плавателните съдове за лично ползване,
приета с Постановление № 388 на
Министерски съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 4 от 2016 г.)
За включване в оперативната
програма на Министерския съвет за
периода:
Дата:
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
10.02.2017 г.
Контакт за въпроси:
Силвана Любенова

Телефон:
02/9407488

1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото
аргументите, които обосновават нормативната промяна.

възникване.

Посочете

С приетата с ПМС № 388/2015 г. Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично
ползване в българското законодателство е транспонирана Директива 2013/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно плавателните
съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива
94/25/ЕО (OB, L 354, 28.12.2013 г.). Още при прилагането на отменената Директива
94/25/ЕО е идентифициран проблем, породен от липсата на общи за държавите членки
правила за определяне на уникален код на производител. По тази причина новата
Директива 2013/53/ЕС предвиди правомощие на Европейската комисия за приемане на
акт за изпълнение, с който да се установят общи правила за определянето и
администрирането на уникалните кодове на производители, установени в ЕС или в
трети държави. При транспонирането на Директива 94/25/ЕО в българското
законодателство не беше предвиден компетентен орган и ред за определяне на
уникален код на производител. Това създава затруднения, както за българските
производители на плавателни съдове, така и за вносители, които пускат на пазара
плавателни съдове от трети държави. При транспонирането на Директива 2013/53/ЕС
също не беше предвиден компетентен орган и ред за определяне на уникален код на
производител, тъй като се очакваше приемането на акт за изпълнение от Европейската
комисия.
В изпълнение на дадените й правомощия Европейската комисия прие Регламент за
изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за
идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и
плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 4 януари 2017 г.), наричан понататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1”, който се прилага от 24 януари 2017 г.
В тази връзка е необходимо националното законодателство да осигури прилагането на
този регламент.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа
и др.).
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Поради липсата на определен компетентен орган и ред за определяне на уникален код
на производител, в момента не е ясно кой и как определя кодовете, които използват
българските производителите. За производителите, установени в трети страни не е ясно
пред компетентен орган на коя държава членка следва да заявят искане за определяне
на уникален код. Липсва и механизъм за обмен на информация между държавите
членки за определените от тях уникални кодове на производители от трети страни. Тези
обстоятелства пораждат риск от дублиране на кодове или определяне на повече от един
код за даден производител и невъзможност за еднозначно идентифициране на
производителя, чийто код е част от идентификационния номер на всеки плавателен съд.
Този проблем на ниво Европейски съюз се разрешава с приетия Регламент за
изпълнение (ЕС) 2017/1, а на национално ниво може да се реши само чрез допълнение
на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
До този момент не са извършвани последващи оценки на въздействието на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за
отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с ПМС № 388/2015 г.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
За да се осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 е необходимо да
се:
1. определи национален административен орган по смисъла на регламента, който да
определя и администрира уникалните кодове на производители, установени на
територията на Република България или на производители, установени в трети
държави, които ще пускат плавателен съд на пазара на територията на Република
България и нямат определен такъв код от друга държава членка;
2. определят елементите на процедурите за определяне на уникален код на
производител, които не са определени в регламента, а именно – конкретните
документи, които се подават със заявлението, срок за изпълнение на процедурата,
правила за отказ и обжалване.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички
предприемачи,
неправителствени
организации,
граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
Заинтересовани страни от предлагания проект на постановление са:
1. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се предвижда да
бъде определена за национален административен орган по смисъла на регламента,
който да определя и администрира уникалните кодове на производители;
2. производителите на плавателни съдове, установени на територията на Република
България, които към момента, по данни от надзора на пазара, са не повече от 10;
3. производители, установени в трети държави, които ще пускат плавателен съд на
пазара на територията на Република България и нямат определен от друга държава
членка уникален код на производител, чиито брой не може да се определи към
момента.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
Вариант за действие 1 „Без действие”
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При този вариант не се постигат целите, тъй като той води до:
запазване на съществуващата празнота в националното законодателство по
отношение на компетентен национален орган, отговорен за определянето и
администрирането на уникални кодове на производители на плавателни съдове;
невъзможност за вписване на уникалните кодове на производители в съответните
регистри съгласно регламента и легитимното използване на такива кодове най-вече от
производителите, установени на територията на Република България.
Вариант за действие 2 „Приемане на постановление”
При този вариант ще се постигне:
изпълнение на задълженията на Република България за осигуряване прилагането
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1;
ясно определяне на национален административен орган и допълнителни
процедурни правила за определянето и администрирането на уникалните кодове на
производители;
вписване в съответните регистри и легитимно използване на уникалните кодове
на производители, най-вече за българските производители.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е орган за надзор
на пазара на плавателните съдове и нотифицира органите за оценяване на
съответствието на плавателните съдове. В тази връзка е логично ДАМТН да поеме и
отговорностите за определяне и администриране на уникалните кодове на
производители на плавателни съдове.
За определяне на уникален код всеки български производител следва еднократно да
подаде заявление до председателя на ДАМТН като се идентифицира чрез своя ЕИК и
декларира дали използва вече уникален код на производител и какъв.
Производителите, установени в трети страни следва да подават до председателя на
ДАМТН заявление на български език, придружено от документа по чл. 7, параграф 2 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 в превод на български език и декларация, че
такова заявление не е подавано до национален орган на друга държава членка. В
едномесечен срок от подаване на заявлението председателят на ДАМТН следва да
издаде заповед за определяне на уникален код или да откаже определянето на
уникален код на производителя. Отказът ще подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Поради минималния брой документи и информация, която ще се изисква от
заявителите, може да се предположи, че разходите за изпълнение на процедурата няма
да са съществени.
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5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои
разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са
значителни.
Вариант за действие 1 „Без действие”
Икономически негативни въздействия:
Българските производителите на плавателни съдове ще бъдат лишени от възможността
да използват легитимни уникални кодове на производител, които са регистрирани в
съответния регистър съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1. Това от своя срана
ще доведе до оспорване на съответствието на плавателните съдове, които те пускат на
пазара и понасяне на санкции и загуби при разпореждания за изтегляне от пазара.
Неизпълнението на задълженията на Република България за осигуряване прилагането
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 може да доведе до наказателна процедура и
налагане на санкции на държавата.
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант за действие 2 „Приемане на постановление”
Икономически негативни въздействия:
Приемането на постановлението ще доведе до нарастване на административната тежест
поради изискването за подаване на заявления до компетентния орган за определяне на
уникални кодове на производители на плавателни съдове. Тъй като се предвижда
производителите на плавателни съдове да изпълняват процедурата еднократно, да
предоставят минимален набор от информация и да не заплащат такси, може да се
счита, че административната тежест за подаване на заявление няма да е съществена.
Компетентният орган ще бъде натоварен с допълнителни функции, но те няма да
доведат до съществено натоварване и финансови разходи за него. Тъй като не се
предвижда събирането на такси, приемането на постановлението няма да доведе до
увеличаване на приходите на компетентния орган.
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
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6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
Вариант за действие 1 „Без действие”
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант за действие 2 „Приемане на постановление”
Икономически положителни въздействия:
Приемането на постановлението ще създаде условия за легитимно определяне и
използване на уникалните кодове на производителите на плавателни съдове и
предотвратяване на негативните последици от несъответствие на плавателните съдове в
тази връзка. Определянето на ДАМТН за компетентен орган ще минимизира
нарастването на административната тежест за производителите на плавателни съдове,
тъй като ДАМТН ще бъде единствения национален административен орган, с който те
ще си взаимодействат във връзка с всички изисквания на Закона за техническите
изисквания към продуктите и наредбата към него.
Приемането на постановлението ще предотврати започването на наказателна процедура
и налагане на санкции на държавата за неизпълнение на задължението за осигуряване
прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1.
Социални положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани рискове от приемането на постановлението, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☑ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
Засегнатите български производители са малки и средни предприятия. Приемането на
постановлението ще доведе до нарастване на административната тежест поради
изискването за подаване на заявления до компетентния орган за определяне на
уникални кодове на производители на плавателни съдове. Тъй като се предвижда
производителите на плавателни съдове да изпълняват процедурата еднократно, да
предоставят минимален набор от информация и да не заплащат такси, може да се
счита, че административната тежест за подаване на заявление няма да е съществена.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 се създава нов регулаторен режим, който
предвижда еднократно определяне и регистриране на уникален код на производител на
плавателни съдове.
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9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 създава няколко регистъра, които са определени
в чл.2 от него както следва:
1. „национален регистър“ означава регистъра на всяка държава членка, в който е
вписан уникалният код на производителя за производителите, установени на нейна
територия;
2. „регистър на държавите членки“ означава компилация на националните регистри в
платформата за сътрудничество на Комисията;
3. „регистър за трети държави“ означава регистъра на платформата за сътрудничество
на Комисията, в който е вписан уникалният код на производителя за производителите,
установени в трета държава;
4. „регистър на нотифицираните органи“ означава регистъра на платформата за
сътрудничество на Комисията, в който е вписан идентификационният код за
оценяването на етапа след построяването.
С приемането на постановлението ще се определи само компетентния орган за
администриране на информацията в съответните регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☑ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Приемането на постановлението ще доведе до нарастване на административната тежест
поради изискването за подаване на заявления до компетентния орган за определяне на
уникални кодове на производители на плавателни съдове. Тъй като се предвижда
производителите на плавателни съдове да изпълняват процедурата еднократно, да
предоставят минимален набор от информация и да не заплащат такси, може да се
счита, че административната тежест за подаване на заявление няма да е съществена.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☑ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.
Проектът на постановление ще бъде публикуван за обществено обсъждане на
електронната страница на Министерство на икономиката и на Портала за обществени
консултации в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните
актове.
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13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☑ Да
☐ Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
С приемането на постановлението следва да се осигури прилагането на Регламент
изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите
идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС
Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих
плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 04 януари 2017 г.).

за
за
на
и

Действащото българско законодателство не определя компетентен органи и ред за
определяне и администриране на уникални кодове на производители на плавателни
съдове. Има държави членки, които са определили такива органи и ред, но Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/1 създава задължения и общи правила за всички държави
членки. На ниво Европейски съюз не е извършвана оценка на въздействието.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Силвана Любенова, директор на дирекция ”Техническа
хармонизация и политика за потребителите”, Министерство на икономиката
Дата:
Подпис:
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