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ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
подсистемите и предпазните устройства за въжени линии.
На 9 март 2016 г. Европейският парламент и Съвета приеха Регламент (ЕС)
2016/424 относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО. С Директива
2000/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. се определят
правила за въжените линии, които са проектирани, изградени и експлоатирани за
превоз на хора. Опитът, придобит от прилагането на директивата е показал, че е
необходимо да се внесат изменения в някои от разпоредбите ѝ за постигане на поголяма яснота и осъвременяването им, като по този начин се постигне правна
сигурност, основно по отношение на обхвата и оценяването на съответствието на
подсистемите.
Опитът от прилагането на Директива 2000/9/ЕО е показал, че критериите,
установени в директивата, които трябва да бъдат изпълнени от органите за оценяване
на съответствието, за да бъдат нотифицирани пред Европейската комисията, не са
достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на нотифицираните
органи в целия Европейски съюз. Това изисква установяването на задължителни
изисквания

за

органите

за

оценяване

на

съответствието,

желаещи

да

нотифицирани с оглед предоставяне на услуги по оценяване на съответствието.
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бъдат

Установена е и необходимост от синхронизиране с разпоредбите на:
1. Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на
Решение 93/465/ЕИО, с което се определят стандартни разпоредби за регулиране на
предоставянето на пазара на продукти и модулите на процедурите за оценяване на
съответствието;
2. Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във
връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) №
339/93, с който се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на
съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и за контрол на
продуктите

от

трети

държави

и

се

установяват

основните

принципи

относно

маркировката „СЕ“.
За да се опрости регулаторната рамка, Директива 2000/9/ЕО е заменена с
регламент, който е целесъобразният правен инструмент, тъй като с него се установяват
ясни и подробни правила, които не дават възможност за различно транспониране от
страна на държавите членки, и по този начин се гарантира еднакво прилагане в целия
Европейски съюз.
Сравнението между разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/424 и Директива
2000/9/ЕО показва следното:
-

включените в обхвата въжени линии и техните подсистеми и предпазни

устройства като цяло не са променени;
-

запазва се задължението държавите членки да определят на национално

ниво процедурите за разрешаване на изграждането и пускането в действие на
въжените линии, които трябва да отговарят на съществените изисквания, определени
от европейското законодателство;
-

съществените изисквания към въжените линии и техните подсистеми и

предпазни устройства не са променени по същество;
-

процедурите за оценяване на съответствието на предпазните устройства

се запазват, но процедурите за оценяване на съответствието на подсистемите са изцяло
променени и уеднаквени с тези за предпазните устройства;
-

изискванията за съставяне на декларация за съответствие и нанасяне на

маркировка „СЕ” на подсистемите и предпазните устройства се запазват, но са
прецизирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 и Решение № 768/2008/ЕО;
-

задълженията

систематизирани

в

на

съответствие

икономическите
с

общата

оператори

рамка

за

са

по-подробни

регулиране

на

и

продукти,

определена с Решение № 768/2008/ЕО;
-

Регламент

(ЕС)

2016/424

предвижда

изцяло

ново

задължение

за

икономическите оператори да поддържат информация за всеки икономически оператор,
който е доставил дадена подсистема или дадено предпазно устройство, и за всеки
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икономически оператор, на когото е доставена дадена подсистема или дадено
предпазно устройство;
-

разпоредбите

систематизирани

в

относно

съответствие

нотифицираните

с

общата

рамка

органи
за

са

по-подробни

регулиране

на

и

продукти,

определена с Решение № 768/2008/ЕО.
Преходните

разпоредби

на

Регламент

(ЕС)

2016/424

предвиждат

само

сертификатите и решенията за одобрение по отношение на предпазните устройства,
издадени в съответствие с Директива 2000/9/ЕО да останат валидни. За подсистемите
ще е необходимо да се извърши оценяване на съответствието съгласно новите
процедури за оценяване на съответствието, определени в Регламент (ЕС) 2016/424.
По принцип, регламентът е акт с пряко действие и като такъв не подлежи на
транспониране. В случая обаче, Регламент (ЕС) 2016/424 изисква държавите членки да
определят езика, на който се предоставят изискваните документи и информация, да
определят нотифициращ орган, да разработят процедури за оценка и нотифициране на
органите

за

оценяване

на

съответствие,

за

промените

в

нотификацията

и

за

наблюдение на нотифицираните органи, като съгласно чл. 25 от регламента за тези
процедури се информира Европейската комисията.
Директива 2000/9/ЕО е транспонирана в националното ни законодателство с:
1. Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на
хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми,
приета с ПМС № 168 от 2004 г.;
2. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени
линии, приета с ПМС № 186 от 2014 г.
На този етап е наложително да се предприемат действия за осигуряване
прилагането на Регламент (ЕС) 2016/424 по отношение на подсистемите и предпазните
устройства за въжени линии, тъй като е необходимо време за изпълнение на
процедурите по нотификация на органите за оценяване на съответствието и за
извършване на оценяване на съответствието на подсистемите в съответствие с новите
процедури.
Съществените

изисквания

към

предпазните

устройства

и

процедурите

за

оценяване на съответствието им в Регламент (ЕС) 2016/424 остават непроменени в
сравнение с Директива 2000/9/ЕО. Освен това изискванията към нотифицираните
органи, които се прилагат по действащото национално законодателство отговарят
напълно на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/424. Това означава, че по отношение
на предпазните устройства от нотифицираните органи не се изисква различна
компетентност от тази, която те вече са демонстрирали при издаване на разрешенията
за извършване на оценяване на съответствието и която доказват при ежегодните
проверки, извършвани съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
Приемането

на

новата

наредба

ще

наложи

някои

промени

в

документите

на

нотифицираните органи, които няма да променят досегашният им начин на работа при
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оценяване на съответствието на предпазни устройства за въжени линии. По тези
причини в преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредба е предвидена
опростена процедура за нотифициране на органите за оценяване на съответствието на
предпазни устройства съгласно Регламент (ЕС) 2016/424. По отношение на органите за
оценяване на съответствието на подсистеми не е възможно да се приложи такава
опростена процедура. Процедурите за оценяване на съответствието на подсистеми са
изцяло променени в Регламент (ЕС) 2016/424 и това изисква прилагане на пълната
процедура за издаване на разрешение за оценяване на съответствието на подсистеми
за въжени линии.
Производителите на подсистеми за въжени линии ще трябва да извършат
оценяване на съответствието им по процедурите, определени в Регламент (ЕС)
2016/424. По информация от годишните отчети на органите за оценяване на
съответствието на подсистеми, те са извършили 39 бр. одобрения на подсистеми за
въжени линии. Ако тези подсистеми ще продължат да се предлагат на пазара след
21 април 2018 г., за тях ще е необходимо да се извърши ново оценяване на
съответствието.
В качеството си на държава член на Европейския съюз България има ангажимент
да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2016/424, отменящ Директива 2000/9/ЕО,
като по отношение на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии това
следва да бъде направено с приемането на предложения проект на наредба и отмяна
на действащата Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз
на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.
Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии ще
бъде изменена с отделен акт, с който ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС)
2016/424 по отношение на въжените линии.
Проектът на наредба предвижда тя да влезе в сила от 21 април 2018 г. – датата
на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/424, като само разпоредбите, отнасящи се до
нотифицираните органи е необходимо да влязат в сила от деня на обнародване на
наредбата в „Държавен вестник“.
В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз проектът на наредба е
съгласуван в Работна група 1 „Свободно движение на стоки“. Проектът осигурява
прилагането на регламент, поради което не е приложена таблица за съответствие с
европейското право.
Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация е приложена изготвената и съгласувана по реда на чл. 30б
от същия правилник частична предварителна оценка на въздействието.
Предложеният проект на наредба няма да доведе до пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет. Във връзка с това е изготвена финансова
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обосновка съгласно приложение № 2.2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
и на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
проектите на постановление и наредба, заедно с частичната предварителна оценка на
въздействие и настоящият доклад, бяха публикувани на електронната страницата на
Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации.
Настоящият доклад и проектите на постановление и наредба са съгласувани по
реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация и е изготвена справка за отразяването на получените становища.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам да бъде приет
приложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и
предпазните устройства за въжени линии.
Приложения:
1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Проект на наредба;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването
на извършената частична предварителна оценка на въздействието;
5. Становище на Работна група 1 „Свободно движение на стоки“;
6. Финансова обосновка;
7. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
8. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
9. Справка за отразените становища от общественото обсъждане;
10. Съгласувателни писма.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката
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