
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор (ДАМТН) 

Нормативен акт: Проект на 

Постановление за изменение и допълнение 

на Устройствения правилник на 

Държавната агенция за метрологичен и 
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№ 46 на Министерския съвет от 2003 г. 

(Обн. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на Министерския съвет 
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Дата: 26.02.2019 г.  

Контакт за въпроси: 

Николай Николов – главен секретар на ДАМТН 

 

Телефон: 0887990488 

1. Дефиниране на проблема: 

 

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

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

 

          Непълнота в нормативната уредба, която препятства ефективното функциониране  на 

администрацията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

  

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.). 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. 

ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са вменени  

изцяло нови функции – контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани 

за битово отопление, а именно: 1. извършване на наблюдение и контрол на твърдите горива, за 

които има установени изисквания за качество; 2. предприемане действия за установяване 

съответствието на твърдите горива с изискванията за качество; 3. контрол върху спазване на 

изискванията за опаковане и етикетиране; 4. издаване задължителни предписания за налагане на 

принудителни административни мерки по ред и при условия, предвидени в Закона за чистотата 

на атмосферния въздух; 5. издаване актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива;  6. 

подготвяне на информация за качеството на твърдите горива и предоставянето й на 

Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади; 7. поддържане на 

регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват 

твърди горива. 

Посочените дейности са извън обхвата на надзорната дейност, упражнявана от Агенцията до 

момента на приемането на законовите изменения, което налага структурни промени в звената на 

администрацията като създава нова главна дирекция. Това обосновава регламентирането на 

функциите и числеността на персонала на тази част от специализираната администрация.  

 Описаните проблеми не могат да бъдат решени чрез промяна в организацията на работата 

или чрез въвеждане на нови технологични възможности, поради което се налага промяна в 

наредбата. 

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 на нормативния акт, или анализи за изпълнението на 



политиката. 

2. Цели:  

2.1. да се обезпечи изпълнението на новата дейност на ДАМТН; 

2.2. да се определят функциите, структурата, числеността на персонала  на ДАМТН и в 

частност на новата главна дирекция.  

 

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: 

      Преки заинтересовани страни: 

- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. 

 

C проекта на Постановление не се предвижда увеличаване на щатната численост на 

персонала на ДАМТН. За първоначалното обезпечаване на дейността на новата главна дирекция 

със щатна численост, се намалява числения състав на друга главна дирекция от специализираната 

администрация.  

 

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 за действие 1 „Без действие“: 

Ще продължи да съществува непълнота в нормативната уредба, която ще препятства 

ефективното функциониране на администрацията на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор. 

Няма да бъдат регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на 

ДАМТН, във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите 

горива, използвани за битово отопление, вменени със Закона за изменение и допълнение на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух.   

 

4.2. Вариант за действие 2 „Приемане на предложените изменения и допълнения на 

Устройствения правилник на ДАМТН“: 

        С правилника са определени функциите, структурата, числеността на персонала и 

организацията на работата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

Администрацията на ДАМТН подпомага нейния председател при упражняване на 

правомощията му определени в редица специални закони – Закон за техническите изисквания 

към продуктите, Закон за водите, Закон за измерванията, Закон за автомобилните превози и 

др., както и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Според разпределението 

на дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана. В 

специализираната администрация са включени Главна дирекция "Метрологичен надзор", 

дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието" Главна дирекция "Надзор на пазара", 

Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", Главна дирекция "Контрол на 

качеството на течните горива" и Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и 

съоръженията към тях". Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на ДАМТН са вменени  изцяло нови функции – 

извършва контрол върху изискванията за качество, пакетиране и етикетиране на твърдите 

горива при тяхното пускане и/или предоставяне на пазара и/или разпространение. Предвид 

 



обстоятелството, че посочената контролна дейност не определена като функция на 

администрацията на ДАМТН се налага нейното регламентиране. С приемането на 

предложените изменения и допълнения в специализираната администрация на ДАМТН ще 

бъде създадено ново структурно звено – Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата 

за битово отопление“, която има следните функции:  

1. извършване на наблюдение и контрол на твърдите горива, за които има установени 

изисквания за качество; 

2. предприемане на действия за установяване съответствието на твърдите горива с 

изискванията за качество, като: 

а) проверка на документите, които придружават твърдите горива; 

б) вземане на проби от твърдите горива; 

в) изпитване взетите проби в акредитирана лаборатория и при необходимост възлагане 

на изпитването на външни акредитирани лаборатории; 

г) извършване експертизи на резултатите от изпитването и изготвяне експертни 

заключения и констативни протоколи за съответствието на твърдите горива с изискванията за 

качество; 

д) организиране изпитване на арбитражните проби от твърди горива в трета 

акредитирана лаборатория и изготвяне експертиза за съответствие с изискванията за качество 

на горивата; 

3. извършване на контрол върху изискванията за качество, пакетиране и етикетиране 

на твърдите горива при тяхното пускане и/или предоставяне на пазара и/или разпространение; 

4. издаване на задължителни предписания за налагане на принудителни 

административни мерки по ред и при условия, предвидени в Закона за чистотата на 

атмосферния въздух; 

5. издаване актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива;   

6. подготовка на информация за качеството на твърдите горива и предоставянето й на 

Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади; 

7. поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и 

обектите, в които се разпространяват твърди горива; 

8. установяване на нарушенията и издаване на наказателни постановления по реда на 

специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите на 

оправомощаване на длъжностни лица от председателя. 

9. съдействие за своевременното събиране на вземанията на ДАМТН; 

10. упражняване и на други дейности, възложени от председателя на ДАМТН, във 

връзка с контрола върху качеството на твърдите горива. 

 

  

С приемането на предложените изменения и допълнения ще отпадне съществуващата  

непълнота в нормативната уредба, което ще даде възможност за ефективно функциониране на  

администрацията на ДАМТН. 

Ще бъде регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН, 

във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, 

използвани за битово отопление, вменени със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух.   

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“. 

5. Негативни въздействия:  

 

5.1.Вариант за действие 1: „Без действие“  



Ще продължи да съществува непълнота в нормативната уредба, която ще препятства 

ефективното функциониране на администрацията на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор. 

Няма да бъдат регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на 

ДАМТН, във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите 

горива, използвани за битово отопление, вменени със Закона за изменение и допълнение на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух.   

Това ще доведе до несъответствие на Устройствения правилник на ДАМТН с изискванията 

на Закона за нормативните актове. 

  

5.2.Вариант за действие 2 „Приемане на проекта на предложените изменения и 

допълнения в Устройствения правилник на ДАМТН“ 

      При пози вариант на действие не се очакват 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. 

6.1.  Положителни въздействия: 

 

   6.1.Вариант за действие 1: „Без действие“ 

По този вариант не са идентифицирани положителни въздействия 

 

 6.2.Вариант за действие 2: „Приемане на проекта на предложените изменения и 

допълнения в Устройствения правилник на ДАМТН“ 

 

Ще бъде преодоляна съществуващата непълнота в нормативната уредба, която ще спомогне 

за ефективното функциониране на администрацията на ДАМТН. 

Ще бъдат регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН, 

във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, 

използвани за битово отопление, вменени със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух.   

Това ще доведе до съответствие на Устройствения правилник на ДАМТН с изискванията на 

Закона за нормативните актове. 

 

      6.3. Екологични положителни въздействия: 

      Приемането на измененията нямат отношение към екологията. 

 

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:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

 

Не са налице възможни рискове от приемането на измененията и допълненията в 

разпоредбите на Устройствения правилник на ДАМТН, включително и възникването 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? 

Не се създават нови регистри. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

Да

 Не 

12. Обществени консултации:  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на акт ще 

бъдат проведени обществени консултации като проектът, докладът към него, частичната оценка 

на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ ще бъдат 

публикувани на Портала за обществени консултации и на Интернет страницата на 

Министерството на икономиката, за срок от 30 дни, съгласно изискванията на Закона за 

нормативните актове. Проектът на акт ще се подложи и на междуведомствено обсъждане, в 

съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация 

 

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: Николай Николов – главен секретар на ДАМТН 

Дата: 26. 02. 2019г. 

Подпис: 

 


