ПРОЕКТ!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение
нормативни актове на Министерския съвет.

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, внасям за разглеждане и приемане от Министерския
съвет проект на Постановление за изменение нормативни актове на Министерския
съвет.
Проектът на Постановление на Министерския съвет предвижда изменения на
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с
ПМС № 75 от 01.04.2003 г.(Обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., изм. бр.15 и бр.96 от
2005г., бр.40 ибр.70 от 2006г., бр.64 от 2008г.,. бр.32 от 2009г., бр.18 от 2011г., изм. и
доп. ДВ. бр.103 от 2012г., бр.27 и бр.88 от 2014г.), Наредба за устройството,
експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с ПМС № 187 от
12.07.2001 г. (Обн. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001г., изм. бр.115 от 10 Декември 2002г.,
бр.114 от 2003г., бр.40 и бр.85 от 2006г., бр.64 от 2008г., бр.32 от 2009г., изм. и доп.
бр.103 от 2012г., изм. бр.24 от 2013г., изм. и доп. бр.88 от 2014г.), Наредба за
устройството

и

безопасната

експлоатация

на

преносните

и

разпределителните

газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с
ПМС № 171 от 16.07.2004 г. (Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г., изм. бр.78 от 2005г.,
бр.32, бр.40 и бр.93 от 2006г., бр.46 от 2007г., бр.79 от 2008г., бр.32 от 2009г., бр.5
от 19 2010г., бр.7 и бр.99 2011г., изм. и доп. бр.103 от 2012г., изм. бр.24 от 2013г.,
доп. бр.43 от 2014г., изм. и доп. бр.50 и бр.88 от 2014г.), Наредба за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации
за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г. (Обн. ДВ.
бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. бр.104 от 2004г., бр.32, бр.40 и бр.85 от 2006г.,
бр.64 от 2008г., бр.32 от 2009г., бр.99 от 2011г., изм. и доп. бр.103 от 2012г., изм.
бр.24 от 2013г., изм. бр.50 от 2014г., изм. и доп. бр.88 от 2014г.), Наредба за
устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи,
приета с ПМС № 312 от 17.11.2004 г. (Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. бр.78
от 2005г., бр.40 и бр.93 от 2006г., бр.46 от 2007г., бр.79 от 2008г., бр.32, бр.45 и бр.93
от 2009г., бр.5 от 2010г., бр.7 от 2011г., изм. и доп. бр.103 от 2012г., изм. бр.24 от
2013г., доп. бр.50 от 2014г., изм. бр.60 от 2014г., изм. и доп. бр.88 от 2014г.), Наредба
за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под
налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г. (Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм.
бр.5 от 2010г., бр.7 и бр.99 от 2011г., изм. и доп. бр.103 от 2012г., изм. бр.24 от
2013г., изм. и доп. бр.49 и бр.88 от 2014г.), Наредба за безопасната експлоатация и
техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.
(Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. и доп. бр.103 от 2012г., изм. бр.24 от
2013г., изм. и доп. бр.88 от 2014г.) и Наредба за безопасната експлоатация и
техническия надзор на въжени линии, Приета с ПМС № 186 от 04.07.2014 г. (Обн. ДВ.
бр.58 от 15 Юли 2014г.).
Проектът

на

Постановление

за

изменение

на

нормативните

актове

на

Министерския съвет е в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017г. на
Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест
върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои
официални удостоверителни документи на хартиен носител.
С предлаганите промени се провежда концепцията за облекчаване на режимите
чрез намаляване на административния натиск към заявителите за представяне на
документи, с които административният орган вече разполага или може служебно да се
снабди.

Отменят

се

разпоредбите,

въвеждащи

изискване

при

заявяване

на

административна услуга да представя съдебно удостоверение за актуално състояние,
съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, както и копие на
карта за идентификация по БУЛСТАТ. Информацията за актуално състояние на
търговеца е публично достъпна и Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор може да се снабди с нея, без да задължава бизнеса да предоставя официални

документи от Агенцията по вписванията. Предлаганите промени предвиждат отпадане
на изискването за представяне на копия от трудови договори при кандидатстване за
издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност и удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи
дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена
опасност. Законовото изискване за наличие на персонал, притежаван от кандидатите,
ще се проверява от ДАМТН служебно, чрез извършване на Справка за актуалното
състояние на действащите трудови договори от НАП. С предложените изменения се
премахва противоречието между разпоредбите на подзаконовите нормативни актове и
разпоредби на Закона за търговския регистър и Закона за регистър БУЛСТАТ.
Прилагането

на

постановлението

не

е

свързано

с

необходимост

от

допълнителни финансови средства от държавния бюджет. Предвидените в проекта на
нормативен акт процедури, правила и контролни механизми ще се извършват в рамките
на бюджета на ангажираните институции.
Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна

уредба са

намаляване на броя на изискваните документи, облекчаване на процедурата по
предоставяне на услугата, както и намаляване на финансовата тежест за лицата чрез
отпадане на необходимостта от предоставяне на горецитираните документи.
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи
в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз.
Проектът

на

Постановление

на

Министерския

съвет

за

изменение

на

нормативните актове на Министерския съвет няма да доведе до пряко/косвено
въздействие върху държавния бюджет.
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвено мотивирано
становище, тъй като актът не въвежда регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1,
т.7 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.
Проектът на Постановление за Министерския съвет за приемане на изменение
на нормативните актове на Министерския съвет и съпровождащите го документи са
съгласувани в съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и е изготвена справка
за отразяването на получените становища.
Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на
Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение на нормативни актове
на Министерския съвет, на доклада към него и на частичната предварителна оценка на
въздействието бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на
икономиката и на интернет Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с горното, предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Министерският съвет
да приеме Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение на
нормативни актове на Министерския съвет.
С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката

