
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН) 

Нормативен акт: Закон за изменение и 

допълнение на Закон за техническите 

изисквания към продуктите (ЗИД на 

ЗТИП) 

 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода:  

1 януари – 30 юни 2019 г. 

Дата: 25.02.2019г. 

Контакт за въпроси: Григор Къшов- 

главен директор на Главна дирекция 

„Инспекция за държавен технически 

надзор“ (ГД ИДТН), при ДАМТН 

Телефон: 0885398468 

          1. Дефиниране на проблема: 

 

Във връзка с Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, 

съгласно която министрите следва да изготвят и публикуват за обществено 

обсъждане проекти за изменение и допълнение на нормативни актове с оглед 

идентифицираните предложения е извършен детайлен преглед на действащото 

законодателство. Идентифицирани са следните проблеми:  

 Законът за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) не регламентира 

срок за издаване на лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения 

с повишена опасност, както и сроковете за отстраняване на нередовностите по 

подаденото заявление и придружаващите го документи. Същевременно в Наредбата 

за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически 

надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на 

съоръженията е регламентиран срок, в които ДАМТН се произнася по подаденото 

заявление.  

 Необходимо е срокът да бъде регламентиран в ЗТИП. 

 Законът за техническите изисквания към продуктите не регламентира 

сроковете, в които органите за технически надзор заверяват за съответствието им с 

техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбите по чл. 31 от 

закона: 1. проектантската и конструкторската документация за производство на 



съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7; 2. 

инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с 

повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения; 3. 

техническата документация за ремонт на съоръженията. Срокът за това е определен 

в приложимите наредби по чл. 31 ЗТИП, който е съобразен със сложността на 

проектите и броя на съоръженията с повишена опасност. Необходимо е сроковете 

да бъдат определени в ЗТИП. 

 Законът за техническите изисквания към продуктите не регламентира 

сроковете за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност и 

издаване на удостоверение за това от председателя на ДАМТН или оправомощени 

от него длъжностни лица. Не са регламентирани и сроковете, в които кандидатът за 

вписване в регистъра може да отстрани несъответствията на подаденото заявление 

и придружаващите го документи.  Сроковете за предоставянето на 

административните услуги са определени в приложимите наредби по 31, ал. 1 

ЗТИП. Необходимо е сроковете да бъдат регламентирани в ЗТИП. 

 Законът за техническите изисквания към продуктите не регламентира 

срок, в който органите за технически надзор трябва, по заявление на ползвателя, 

да регистрират съоръжение с повишена опасност. Условията и редът за  

регистриране на отделните видове съоръжения с повишена опасност са 

определени със съответните наредби по чл. 31, ал. 1 от закона. Необходимо е 

срокът да бъде регламентиран в ЗТИП. 

 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

 

           Необходимо е предприемане на мерки за подобряване на административното 

обслужване на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на 

процедурите, свързани с издаването на лицензии за осъществяване на технически 

надзор на съоръженията с повишена опасност или удостоверения за вписване в 

регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на съоръженията с повишена опасност. Към настоящия момент в 

ЗТИП не са регламентирани сроковете, в които председателят на ДАМТН следва да 

се произнася по депозираните пред него искания, за издаване на документи, 

позволяващи извършването на съответните дейности. Сроковете за предоставяне на 

административните услуги или отказите да бъдат предоставени са определени в 

наредбите, издадено по прилагането на ЗТИП. 

      Предприемането на мерките за подобряване на административното обслужване 



на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на процедурите, 

свързани с издаването на лицензии за осъществяване на технически надзор на 

съоръженията с повишена опасност или удостоверения за вписване в регистъра на 

лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на 

съоръженията с повишена опасност е в изпълнение на Решение № 704 от 5 

октомври 2018 година на Министерския съвет за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване. 

    

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.). 

 

      1.2.1.Нормата на чл. 34, ал. 1 ЗТИП предвижда техническият надзор на 

съоръженията с повишена опасност да се осъществява от председателя на ДАМТН и 

от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, 

получили лицензия за това от председателя на Държавната агенция. В следващите 

разпоредби на закона са регламентирани специфичните изисквания, на които 

трябва да отговарят кандидатите за получаване на лицензия, като не е посочен 

срок, в който административният орган следва да се произнесе по направеното 

искане. Условията и редът за издаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор са уредени в Наредба за условията и реда за издаване на 

лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност и на реда на водене на регистър на съоръженията. В посочената наредба е 

определено, че председателят на ДАМТН издава лицензия за осъществяване на 

технически надзор в срок от два месеца от постъпване на заявлението, като в 

рамките на този срок административния орган извършва проверка на представените 

документи и проверка на място. Когато при проверката на документите се установи, 

че заявлението не отговаря на някое от лимитивно посочените изисквания или към 

заявлението не са приложени необходимите  документи, заявителят се уведомява 

писмено за това и му се дава срок не по-дълъг от един месец от получаването на 

уведомлението за отстраняване на несъответствията и възможност да представи 

допълнително документи. Във връзка с посоченото, с § 1 от проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите се 

допуска изменение на нормите на чл. 34а, ал. 5 и 7 ЗТИП. Със същите се урежда 

възможността административният орган да дава указания на заявителя за 



отстраняване на несъответствия в заявлението и представените документи. Срокът 

за отстраняване на нередовностите е един месец от получаване на уведомлението. 

В зависимост от този срок и обстоятелството, че се извършва проверка на място, е 

предвидено председателят на ДАМТН да издава лицензията в срок от два месеца от 

постъпване на заявлението.  

 

         1.2.2. Съгласно разпоредбата на чл. 35 ЗТИП, органите за технически надзор 

заверяват за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми, 

определени с наредбите по чл. 31 от закона: 1. проектантската и конструкторската 

документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма 

наредби по чл. 7; 2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще 

функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до 

тези съоръжения; 3. техническата документация за ремонт на съоръженията. По 

съществото си, заверяването на посочените документи представлява 

административна услуга, за чието осъществяване няма законово определен срок. 

Срокът за това е определен в приложимите наредби по чл. 31 ЗТИП, който е 

съобразен със сложността на проектите и броя на съоръженията с повишена 

опасност. За отстраняване на законовите непълноти, с § 3 от проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите се 

допуска изменение на нормите на чл. 35, ал. 1. С посочените изменения 

проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с 

повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7, се заверяват от органите за 

технически надзор в 14 – дневен срок от получаване на искането, придружено от 

техническата документация.  Инвестиционните проекти на строежите, в които ще 

функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до 

тези съоръжения, след извършване на експертиза на проектите, се заверяват в 

следните срокове: 

1. 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя 

съоръжения; 

2. 14 дни - за проекти на всеки участък от разпределителен газопровод с дължина 

до 5 км; 

3. 14 дни - за проект на всеки участък от преносен газопровод с дължина до 10 км; 

5. 14 дни – за проектните части, отнасящи се до проектирането на тръбопроводите 

и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти; 

6. 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови 

генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и 

ацетиленопроводите към тях; 

7. 21 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя 



съоръжения; 

8. 21 дни - за проекти на компресорни станции; 

9. 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя 

съоръжения.  

10. 30 дни - за проект на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ; 

11. 30 дни - за проект на въжена линия. 

 

        1.2.3. Нормата на чл. 36 ал. 1 ЗТИП предвижда възможността дейностите по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност 

да се извършват само от лица, които са вписани в регистъра на лицата, 

извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя 

на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица. В следващите разпоредби 

на закона са регламентирани специфичните изисквания, на които трябва да 

отговарят кандидатите за вписване в регистъра и получаване на удостоверение, 

като не е посочен срок, в който административният орган следва да се произнесе 

по направеното искане. Условията и редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 

ЗТИП и издаване на удостоверение на лица за поддържане, ремонтиране и 

преустройване на асансьорите, са подробно регламентирани в приложимите 

наредби по 31, ал. 1 ЗТИП. Във всяка една от тях е определено, че председателят 

на ДАМТН вписва лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 и издава удостоверение за 

това, в срок от два месеца от постъпване на заявлението, като в рамките на този 

срок административния орган извършва проверка на представените документи и 

проверка на място. Когато при проверката на документите се установи, че 

заявлението не отговаря на някое от лимитивно посочените изисквания или към 

заявлението не са приложени необходимите  документи, заявителят се уведомява 

писмено за това и му се дава срок не по-дълъг от един месец от получаването на 

уведомлението за отстраняване на несъответствията и възможност да представи 

допълнително документи. Във връзка с посоченото, с § 4 от проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите се 

допуска изменение на нормите на чл. 36, ал. 4 и 6 ЗТИП. Със същите се урежда 

възможността административният орган да дава указания на заявителя за 

отстраняване на несъответствия в заявлението и представените документи. Срокът 

за отстраняване на нередовностите е един месец от получаване на уведомлението. 

В зависимост от този срок и обстоятелството, че се извършва проверка на място, е 

предвидено председателят на ДАМТН да вписва кандидатът в регистъра по чл. чл. 

36, ал. 1 и издава удостоверение за това, в срок от два месеца от постъпване на 

заявлението. 

          1.2.4. Съгласно разпоредбата на чл. 39 ЗТИП, ползвателят на съоръжение с 



повишена опасност е длъжен да го регистрира пред органите за технически надзор. 

Законодателят не е предвидил срок, в който да бъде извършена тази регистрация. 

Условията и редът за  регистриране на отделните видове съоръжения с повишена 

опасност са определени със съответните наредби по чл. 31, ал. 1 от закона. Във 

всяка една от наредбите е определен 14 – дневен срок за регистриране на 

съоръжението с повишена опасност. Във връзка с посоченото, с § 6 от проекта на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към 

продуктите се допуска изменение на нормата на чл. 39, ал. 2 ЗТИП,  предвиждаща в 

14 – дневен срок от получаване на заявлението и документите, когато са спазени 

изискванията на  съответната наредба по чл. 31, органът за технически надзор да 

регистрира съоръжението с повишена опасност. 

           С предложените промени в ЗТИП се цели прецизиране на законодателството, 

свързано с регулаторните режими и предоставяните от ДАМТН административни 

услуги.  

          Не е възможно описаните проблеми да се решат 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.). 

 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

          Не са извършвани последващи оценки. 

 

2. Цели: 

        Целта на предлаганите промени е да бъде подобрено административното 

обслужване на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на 

процедурите, свързани с издаването на лицензии за осъществяване на технически 

надзор на съоръженията с повишена опасност и процедурите, свързани с 

издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи 

дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с 

повишена опасност. 

         В действащата нормативна уредба – специалния Закон за техническите 

изисквания към продуктите да бъдат определени сроковете, в които 

административният орган следва да се произнесе по депозираните пред него 

искания за предоставяне на административни услуги, което от своя страна да 

доведе до съответствие на ЗТИП с изискванията на Административннопроцесуалния 

кодекс и Закона за ограничаване на административното регулиране и 



административния контрол върху стопанската дейност.    

 

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? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

 

 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; 

 лица или структурно обособени части на предприятия или организации, 

кандидатстващи за получаване на лицензия за осъществяване на технически 

надзор на съоръженията с повишена опасност – общо 185 бр. лица, получили 

лицензия за осъществяване на дейност като орган за технически надзор; 

 лица, които кандидатстват за вписване в регистъра на лицата, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с 

повишена опасност - общо 1458 бр. лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 

1 ЗТИП. 

 

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.). 

         4. Варианти на действие:  

        

         4.1.Вариант 1 „Без действие“ 

         Този вариант на действие означава да не се предприемат никакви действия. 

Няма да бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и 

еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на 

лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в 

регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и ремонт 

на съоръженията с повишена опасност. 

          В ЗТИП няма да бъдат определени сроковете за предоставяне на 

административните услуги, а същите ще останат регламентирани в подзаконовите 

нормативни актове, издадени по прилагането на закона. С това ще продължи да 

съществува несъответствието между разпоредбите на ЗТИП и разпоредби на АПК и 

ЗОАРАКСД. 

     Няма да се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година 



на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

       

        4.2.Вариант 2 „Действие – приемане на предложените изменения и 

допълнения на Закона за техническите изисквания към продуктите“ 

          

         Този вариант на действие означава да се предприемат ефективни действия, с 

които ще се постигне подобряване на административното обслужване на 

юридически лица и еднолични търговци при провеждането на процедурите, 

свързани с издаването на лицензии за осъществяване на технически надзор на 

съоръженията с повишена опасност и процедурите, свързани с издаването на 

удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи дейностите по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност. 

          В ЗТИП ще бъдат определени сроковете за предоставяне на 

административните услуги. С проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗТИП 

се предвижда изменение и допълнение на чл. 34а, ал. 5 и 7 ЗТИП, с които се 

предвижда административният орган да дава указания на заявителя за 

отстраняване на несъответствия в заявлението и представените документи. Срокът 

за отстраняване на нередовностите е един месец от получаване на уведомлението. 

В зависимост от този срок и обстоятелството, че се извършва проверка на място, 

председателят на ДАМТН ще издава лицензията (или отказът да я издаде) в срок от 

два месеца от постъпване на заявлението.  

        С приемането на предложените изменение  в разпоредбата на чл. 35, ал. 1 

ЗТИП ще бъде определен 14 – дневен срок за заверяване от орган за технически 

надзор на  проектантската и конструкторската документация за производство на 

съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от закона. 

Инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с 

повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, след 

извършване на експертиза на проектите, ще се заверяват в следните срокове: 

1. 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя 

съоръжения; 

2. 14 дни - за проекти на всеки участък от разпределителен газопровод с дължина 

до 5 км; 

3. 14 дни - за проект на всеки участък от преносен газопровод с дължина до 10 км; 

5. 14 дни – за проектните части, отнасящи се до проектирането на тръбопроводите 

и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти; 

6. 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови 

генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и 



ацетиленопроводите към тях; 

7. 21 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя 

съоръжения; 

8. 21 дни - за проекти на компресорни станции; 

9. 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя 

съоръжения.  

10. 30 дни - за проект на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ; 

11. 30 дни - за проект на въжена линия. 

       

        С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

техническите изисквания към продуктите ще се допусне изменение на нормите на 

чл. 36, ал. 4 и 6 ЗТИП. По силата на същите, административният орган ще дава 

указания на заявителя за отстраняване на несъответствия в заявлението и 

представените документи. Срокът за отстраняване на нередовностите е един месец 

от получаване на уведомлението. В зависимост от този срок и обстоятелството, че 

се извършва проверка на място, председателят на ДАМТН ще вписва кандидата в 

регистъра по чл. чл. 36, ал. 1 и издава удостоверение за това (или постановява 

отказ), в срок от два месеца от постъпване на заявлението. 

     

        С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

техническите изисквания към продуктите ще се допусне изменение на чл. 39, ал. 2 

ЗТИП, с която се въвежда задължение за органа за технически надзор да 

регистрира съоръжение с повишена опасност, в 14 – дневен срок от получаване на 

заявлението и документите, когато са спазени изискванията на  съответната 

наредба по чл. 31 от закона. 

 

          Ще се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година на 

Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване и няма да съществува несъответствието между 

разпоредбите на ЗТИП и разпоредби на АПК и ЗОАРАКСД. 

      

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

       5. Негативни въздействия: 

  

       5.1.Вариант 1: „Без действие“ 

       При този вариант на действие няма да се подобри качеството на 



административното обслужване на физическите и юридическите лица, 

осъществявано по реда на ЗТИП. 

       Няма да бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и 

еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на 

лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в 

регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и ремонт 

на съоръженията с повишена опасност. 

          В ЗТИП няма да бъдат определени сроковете за предоставяне на 

административните услуги, а същите ще останат регламентирани в подзаконовите 

нормативни актове по прилагането на закона. С това ще продължи да съществува 

несъответствието между разпоредбите на ЗТИП и разпоредби на АПК и ЗОАРАКСД. 

     Няма да се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година 

на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

 

Икономически въздействия: няма да доведе.  

Социални въздействия: няма да доведе. 

Екологични въздействия: няма да доведе. 

      

   5.2.Вариант 2: „Действие – Действие – приемане на предложените 

изменения и допълнения на Закона за техническите изисквания към 

продуктите“ 

         Не се очакват негативни въздействия по отношение на идентифицираните 

групи заинтересовани страни. 

       Ще бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и 

еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на 

лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в 

регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и ремонт 

на съоръженията с повишена опасност. 

          В ЗТИП ще бъдат определени сроковете за предоставяне на 

административните услуги. С приемането на предложения проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите ще 

престане да съществува несъответствието между разпоредбите на ЗТИП и 

разпоредби на АПК и ЗОАРАКСД. 

     Ще се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година на 



Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

 

       

Икономически въздействия: няма да доведе.  

Социални въздействия: няма да доведе. 

Екологични въздействия: няма да доведе. 

        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. 

        6. Положителни въздействия: 

        

        6.1. Вариант 1 „Без действие“ 

Не се очакват положителни въздействия по отношение на идентифицираните 

групи заинтересовани страни. 

       Няма да бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и 

еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на 

лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в 

регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и ремонт 

на съоръженията с повишена опасност. 

          В ЗТИП няма да бъдат определени сроковете за предоставяне на 

административните услуги, а същите ще останат регламентирани в подзаконовите 

нормативни актове по прилагането на закона. С това ще продължи да съществува 

несъответствието между разпоредбите на ЗТИП и разпоредби на АПК и ЗОАРАКСД. 

     Няма да се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година 

на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

 

Икономически въздействия: няма да доведе.  

Социални въздействия: няма да доведе. 

Екологични въздействия: няма да доведе. 

 

 



         6.2.Вариант 2 „Действие – Действие – Действие – приемане на 

предложените изменения и допълнения на Закона за техническите 

изисквания към продуктите“ 

         При този вариант на действие се очакват положителни въздействия по 

отношение на заинтересованите страни. 

       Ще бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и 

еднолични търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на 

лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в 

регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и ремонт 

на съоръженията с повишена опасност. 

          В ЗТИП ще бъдат определени сроковете за предоставяне на 

административните услуги. С приемането на предложения проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите ще 

престане да съществува несъответствието между разпоредбите на ЗТИП и 

разпоредби на АПК и ЗОАРАКСД. 

     Ще се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година на 

Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

        

Икономически въздействия: няма да доведе.  

Социални въздействия: няма да доведе. 

Екологични въздействия: няма да доведе. 

 

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. 

           7. Потенциални рискове:  

При извършените проучвания и анализи в процеса на изготвяне на настоящата, 

частична предварителна оценка на въздействието рискове от приемането на 

ЗИД на ЗТИП, включително възникване на съдебни спорове, не са установени. 

 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 



☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☒ Няма ефект 

 

 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се 

съществуващи режими и услуги? 

          Не се създават нови регулаторни режими. 

          9. Създават ли се нови регистри? 

Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те 

         С приемането на закон за изменение и допълнение на Закона за техническите 

изисквания към продуктите не се създават нови регистри. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☒  Актът не засяга   

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

Да 

 Не 

12. Обществени консултации:  

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона техническите изисквания 

към продуктите, мотивите към него, частичната предварителна оценка на 

въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ към 

Министерския съвет ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации 

и на интернет страницата на Министерството на икономиката, като на основание чл. 

26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове, срокът за получаване на 

предложения и становища е 30 дни.  

 

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. 

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). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Григор Къшов, главен директор на Главна дирекция 

„Инспекция за държавен технически надзор“ 

Дата: 25.02.2019 г. 

Подпис: 

 


