
                                                                                                ПРОЕКТ! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

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 съществените изисквания и оценяване съответствието на личните 

предпазни средства, приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г. (обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 

2002г., изм. бр.13 от 2003г., бр.24, бр. 40 от 2006г. и бр.50 от 2014г.), Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с 

ПМС № 250 от 05.11.2003 г. (Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. бр.24, бр.40 

2006г. и бр.50 от 2014г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с ПМС № 271 от 

29.09.2011 г. (Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г.), Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 

19.06.2008 г. (Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., попр. бр.71 от 2008г., изм. бр.48 от 

2010г. и бр.50 от 2014г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване 



съответствието на играчките, приета с ПМС № 300 от 13.12.2010 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 

17 Декември 2010г., изм. и доп. бр.95 от 2012г., изм. бр.73 от 2013г., изм. и доп. 

бр.14 от 2015г. и бр.31 от 2016г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване 

на съответствието на пиротехническите изделия, приета с ПМС № 162 от 29.06.2015 г. 

(Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване 

на съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с ПМС № 47 от 

15.03.2016 г. (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.), Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, 

предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, приета с ПМС № 

47 от 15.03.2016г. (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.),Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните 

устройства за асансьори, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. (Обн. ДВ. бр.23 от 25 

Март 2016г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за 

електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016г. (Обн. ДВ. бр.23 от 

25 Март 2016г., изм. бр.32 от 2016г.), Наредба за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с ПМС № 47 

от 15.03.2016г. ( Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.), Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, приета с ПМС № 

47 от 15.03.2016г. (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.), Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС 

№ 47 от 15.03.2016г. (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.), Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета с ПМС № 90 от 

19.04.2016 г. (Обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.), Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, приета с 

ПМС № 91 от 21.04.2016г. (Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.), Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, 

които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, 

приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г. (Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., изм. ДВ. 

бр.24, бр.28 и бр.40 от 2006г., бр.37 от 2007г. и бр.50 от 2014г.), Наредба за 

допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 

15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 

2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 

продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с ПМС № 27 от 12.02.2015 г. 

(Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. бр.35 от 2016г.) и Наредба за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за 

отдих и плавателните съдове за лично ползване, приета с ПМС № 388 от 30.12.2015 г. 

(обн. ДВ. бр.4 от 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 2017г.). 



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 документи, с които административният орган вече разполага или може 

служебно да се снабди. С въведените изменения се дава възможност на бизнеса при 

заявяване на административна услуга да не представя копие на карта за 

идентификация по БУЛСТАТ или информация за обнародването в "Държавен вестник", 

или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на 

Министерския съвет, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е 

публично достъпна и е задължение на администрацията самостоятелно да си я набавя. 

Предвидено е отпадане на задължението за представяне на копия от трудови 

договори на персонала, с който разполага заявителя. За доказване на наличието на 

необходимия брой лица кандидатът следва да представя списък на персонала с 

разпределяне на функциите и информация за вида на правоотношението (трудово или 

гражданскоправно). За верността на предоставената информация ДАМТН ще извършва 

служебно проверки. Предложените промени предвиждат и отпадане на задължението 

за представяне на удостоверения от съответните компетентни органи за парични 

задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или 

задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал 

разсрочване или отсрочване на задълженията. За наличието или липсата на публични 

задължения на кандидата, ДАМТН ще извършва служебно проверки. С приемането на 

измененията ще се премахне противоречието между разпоредбите на подзаконовите 

нормативни актове и Закона за търговския регистър и Закона за регистър БУЛСТАТ. С 

предложените изменения се намалява и срокът за определяне на уникалните кодове 

на производители на плавателни съдове от един месец  на четиринадесет дни. 

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, както и 

намаляване на срока за предоставяне на част от административните услуги. 

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. 

Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет, на доклада към него и на частичната 

предварителна оценка на въздействието трябва да бъдат 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 

нормативните актове на Министерския съвет.  

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 


