РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект
РЕШЕНИЕ
№ ………………
от ………………………… 2017 година
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.
3. Министърът на земеделието, храните и горите да представи законопроекта
по т. 1 в Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:
ГЕОРГИ СТОЯНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНА”, МЗХГ:
АСЯ СТОЯНОВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от
2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 58 от
2017 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с:
1. пускането на пазара, надзора на пазара, регистрирането, пускането в
употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността
на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините
за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа
с техника.
2. пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене
за извънпътна подвижна техника."
§ 2. В чл. 3 ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за двигатели
с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника“.
§ 3. В чл. 5 т. 2 се изменя така:
„2. компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзора на пазара
по смисъла на чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните
стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на
типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за
изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и
отмяна на Директива 97/68/ЕО (OB, L 252 от 16 септември 2016 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 2016/1628.”
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Областните дирекции „Земеделие“:
1. са орган по:
а) регистрация на техниката;
б) контрол на техническото състояние и безопасността на техниката, пусната

на пазара и/или в употреба, и за придобиването на правоспособност за работа с
техника.
2.

подпомагат

министъра

на

земеделието,

храните

и

горите

или

оправомощените от него длъжностни лица при осъществяване на надзора на пазара
по смисъла на Регламент (ЕС) № 167/2013 и Регламент (ЕС) 2016/1628“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа
национален публичен електронен регистър:
1. за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили
правоспособност за работа с нея;
2. на издадените сертификати за ЕС одобряване на типа или национални
одобрения на типа, както и за дейностите, свързани с осъществяването на надзора
на пазара по смисъла на Регламент (ЕС) № 167/2013 и Регламент (ЕС) 2016/1628;
3. на лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо
обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;
4. на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване
на правоспособност за работа с техника.".
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Съдържанието на регистъра по ал. 1 се определя с наредба на министъра
на земеделието, храните и горите.“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На пазара се пуска/т само:
1. техника, която отговаря на изискванията за одобряване на типа съгласно
Регламент (ЕС) № 167/2013 или съгласно наредбата по чл. 9б;
2. двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, които
отговарят на

изискванията за

одобряване на

типа

съгласно Регламент (ЕС)

2016/1628.“
2. В ал. 2, т. 6 след думата „извънпътна“ се добавя „подвижна“.
3. Създава се ал. 4:
„(4)

Двигателите с вътрешно горене по ал. 2, т. 6 се делят на категории

съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/1628.“
§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на техниката по чл.
9, ал. 2, т. 1 - 5 производителят или негов представител подава отделно заявление
по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите,

като избира една от процедурите по чл. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013. В
заявлението се посочва единен идентификационен код, когато производителят е
търговец или клон на чуждестранен търговец, вписан по реда на Закона за
търговския регистър. Към заявлението се прилагат:“
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по
регистрация преведен на български език - когато производителят не е регистриран в
Република България“
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
2. В ал. 11 след думата „оправомощава“ се добавя „и нотифицира“.
§ 8. В чл. 9б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „системи, компоненти и
отделни технически възли за тях“ и запетаята пред тях се заличават;
2. Създава се ал. 2:
„(2) За издаване на сертификат по ал. 1 на Министерството на земеделието,
храните и горите се заплаща такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Екземпляр от
сертификата се съхранява от министъра на земеделието, храните и горите.“
§ 9. Член 9в се изменя така:
„Чл. 9в (1) Производителят или негов представител подава отделно заявление
по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за
издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигатели с
вътрешно горене по чл. 9, ал. 2, т. 6 или фамилия двигатели при спазване на
изискванията на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/1628. В заявлението се посочва
единен идентификационен код, когато производителят е търговец или клон на
чуждестранен търговец, вписан по реда на Закона за търговския регистър. Към
заявлението се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по
регистрация, преведен на български език, когато производителят не е регистриран в
Република България;
2. нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от
производителя - когато заявителят е представител;
3. техническа документация съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1628;
4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на
същия тип двигател или фамилия двигатели до орган по одобряването на друга
държава членка на Европейския съюз.
(2) Изпитванията за ЕС одобряване на типа се извършват в съответствие с
разпоредбите на чл. 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2016/1628.
(3) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1
министърът на земеделието, храните и горите издава или отказва издаване на ЕС
сертификат за одобряване на типа техника.

(4) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1,
министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно
лице писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им в
срок от 10 работни дни. Срокът по ал. 3 спира да тече от датата на получаване на
уведомлението за необходимост за отстраняване на недостатъците и непълнотите до
отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.
(5) При подадено заявление за одобряване на типа се съставя техническо
досие съгласно чл. 22, пар. 6 от Регламент (ЕС) 2016/1628.
(6) Министърът на земеделието, храните и горите издава сертификат за ЕС
одобряване на типа на всички заявени типове или фамилии двигатели, когато са
изпълнени изискванията на чл. 22, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 и емисиите на
отработилите газове са в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2 от Регламент
(ЕС) 2016/1628.
(7) Сертификатът за ЕС одобряване на типа двигател, или когато е приложимо
фамилия двигатели, се издава в съответствие с разпоредбите на чл. 23 от Регламент
(ЕС) 2016/1628.
(8) За издаване на сертификат за ЕС одобряване на типа на Министерството
на земеделието, храните и горите се заплаща такса по тарифата по чл. 17, ал. 1.
Екземпляр от сертификата се съхранява от министъра на земеделието, храните и
горите.
(9) Министърът на земеделието, храните и горите мотивирано отказва да
издаде ЕС сертификат за одобряване на типа двигател или фамилия двигатели,
когато не са изпълнени изискванията по ал. 6. Отказът се съобщава и може да се
обжалва оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10)

Министърът

на

земеделието,

храните

и

горите

оправомощава

и

нотифицира технически служби по реда на Глава XII от Регламент (ЕС) №
2016/1628.“.
§ 10. Създава се нов чл. 9г:
„Чл. 9г. (1) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава
постоянно действаща експертна комисия, която го подпомага при осъществяване на
процедурите по одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
(2) Съставът и функциите на комисията по ал. 1 се определят с наредбата по
чл. 9а, ал. 12.“.
§ 11. В чл. 9д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „извънпътната“ се добавя „подвижна“, а думите „и въз
основа на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при
нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип“ се заменят с „и съгласно
ал. 4“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за
монтиране в извънпътна подвижна техника, се извършва въз основа на:

1. сертификат за ЕС одобряване на типа двигател или фамилия двигатели при
нанесена

маркировка

за

съответствие

с

одобрения

тип,

при

спазване

на

разпоредбите на чл. 34 и чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/1628;
2. удостоверение за съответствие, когато е приложимо съгласно чл. 31 от
Регламент (ЕС) 2016/1628, преведено на български език;
3. графика съгласно Приложение III от Регламент (ЕС) 2016/1628, приложим
за съответната категория.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Предоставянето на пазара и пускането в употреба на ремаркета и
сменяема прикачна техника, подлежаща на национално одобряване, се извършва по
реда на наредбата по чл. 9б.“
§ 12. Създава се чл. 10г:
„Чл. 10г. (1) Условията и реда за пускане в употреба и регистрация на
превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства
за транспортиране на хора и товари се определят с наредбата по чл. 11, ал. 10.
(2) Не се допуска движението на превозните средства по ал. 1 по пътищата
отворени за обществено ползване.“
§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2)

Първоначалната

регистрация,

промяната

на

регистрацията

и

отчисляването на техниката се извършват от областната дирекция "Земеделие" въз
основа на подадено заявление по образец съгласно наредбата по ал. 9 от
собственика до директора на областната дирекция "Земеделие" и се вписват в
информационната база данни по чл. 7, ал. 1. В заявлението се посочва единен
идентификационен код, когато собственикът е търговец или клон на чуждестранен
търговец, вписан по реда на Закона за търговския регистър.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При поискване от съответната община областната дирекция "Земеделие"
предоставя

справка

за

извършените

дейности

по

регистрация

по

ал.

2

на

територията на общината.“;
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4;
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея т. 6 се изменя така:
„6. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по
регистрация – преведен на български език, когато собственикът не е регистриран в
Република България“.
5. Досегашните ал. 5 – 11 стават съответно ал. 6 – 12.
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба
условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
работа с техника и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

и утвърждава образец на свидетелство за правоспособност за работа с техниката.
2. В ал. 3 думите „Министерството на земеделието,храните и горите“ се
заменят със „съответната областна дирекция "Земеделие".
§ 15. Създават се чл. 13а и 13б:
„Чл.

13а.

(1)

Минималната

възраст

на

лицата

за

придобиване

на

правоспособност за работа с техника от категориите по чл. 13, ал. 4 е осемнадесет
години.
(2) Обучението за придобиване на правоспособност може да започне найрано 6 месеца преди кандидатът да навърши необходимата възраст съгласно ал. 1.
Чл.

13б.

(1)

Теоретично

и

практическо

обучение

на

кандидатите

за

придобиване на правоспособност за работа с техника се извършва въз основа на
разрешение, издадено от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на:
1. лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица
с нестопанска цел;
2. лица, регистрирани по законодателството на друга държава членка на
Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
3. професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с
паралелки за професионална подготовка и акредитирани по реда на Закона за
висшето образование висши училища.
(3) За издаване на разрешението по ал. 1 лицата по ал. 2 подават заявление
по образец съгласно наредбата по чл. 13, ал. 2 до министъра на земеделието,
храните и горите, в което се посочва БУЛСТАТ/ЕИК и се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по
регистрация, преведен на български език, когато производителят не е регистриран в
Република България;
2. нотариално заверено копие от пълномощно – когато заявителят е
представител на производителя;
3. акта за създаване или преобразуване на лицата по ал. 2, т. 3;
(4) За удължаване на срока на разрешението по ал. 1 лицата по ал. 2
подават заявление, към което прилагат документите, определени с наредбата по чл.
13, ал. 2.
(5)

Разрешение

за

обучение

на

кандидатите

за

придобиване

на

правоспособност за работа с техниката се издава на лицата по ал. 2 за всеки учебен
център поотделно при следните условия:
1. учебният кабинет, учебната площадка и учебната техника отговарят на
изискванията и осигуряват извършването на обучението, съгласно наредбата по чл.
13, ал. 2;
2. преподавателите, които извършват обучението, притежават необходимите
образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 2.

3. обучението е организирано съгласно изискванията на наредбата по чл. 13,
ал. 2.
(6) Издаването на разрешението и удължаване на срока му се извършват в
30-дневен срок от получаване на заявлението.
(7) Министърът на земеделието, храните и горите мотивирано отказва
издаването на разрешение, когато кандидатът не отговаря на изискванията,
определени с наредбата по чл. 13, ал. 2. Отказът се съобщава и може да се оспорва
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Разрешението по ал. 2 се издава за срок от 5 години. Срокът на
разрешението се удължава за нови 5 години, когато лицето по ал. 2 е подало
заявление за това преди изтичането на срока на разрешението и отговаря на
изискванията, определени с наредбата по чл. 13, ал. 2.
(9) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. когато с акт на компетентен орган се установи, че разрешението е
издадено

въз

основа

на

неистински

документ

или

на

документ

с

невярно

съдържание;
2.

с

прекратяване

дейността

на

търговеца

или

с

прекратяване

на

юридическото лице с нестопанска цел;
3. когато в 1-годишен срок от издаването на разрешението лицето не започне
дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;
4. с изтичане на срока, за който е издадено;
5. по молба на лицето, получило разрешение по ал. 1.
(10) Разрешението се отнема, когато:
1. учебният кабинет, учебната площадка, офисът или учебната техника
престанат да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 2;
2.

лицето,

получило

разрешение

по

ал.

1,

разпореди

или

допусне

извършването на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за
работа с техника:
а) в нарушение на учебната документация;
б) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 2;
в) техника, която не отговаря на изискванията, определени с наредбата по
чл. 13, ал. 2;
г) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени с
наредбата по чл. 13, ал. 2;
д) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени с
наредбата по чл. 13, ал. 2.
(11) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на
земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице.
(12)

Заповедта

по

ал.

11

Административнопроцесуалния кодекс.

може

да

бъде

обжалвана

по

реда

на

(13)

Лицата,

чието

разрешение

е

отнето,

могат

да

кандидатстват

за

получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането
му.“.
§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава длъжностни
лица да организират и извършват надзор на пазара на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 15, съгласно чл. 5, ал. 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС) № 167/2013, като извършват
проверки за:“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава длъжностни
лица да организират и извършват надзор на пазара на нови двигатели, монтирани
или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, съгласно чл. 5,
ал. 5 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1628, като извършват проверки за:
1. наличие на сертификат за ЕС одобряване на типа двигатели или фамилия
двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрен тип;
2. наличие на удостоверение за съответствие, когато е приложимо, съгласно
чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/1628;
3. изпълнение на изискванията на чл. 34 и 58 от Регламент (ЕС) 2016/1628;
4. предприетите действия от икономическите оператори по глава II "Общи
задължения“ на Регламент (ЕС) 2016/1628.“
3. В ал. 5 думите „а за извънпътната техника - за наличие на сертификат за
одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за
съответствие с одобрения тип“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 17. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. да изискват валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или
валиден

сертификат

за

съответствие

с

национално

одобрения

тип,

или

удостоверение за съответствие, когато е приложимо съгласно чл. 31 на Регламент
(ЕС) 2016/1628“;
„4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения
върху системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2,
т. 1 – 4 и двигателите монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна
подвижна техника.“
б) в т. 6 думите „за прекратяване на регистрацията за извършване на учебна
дейност по този закон“ се заменят със „за отнемане на разрешението за извършване
на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника“.
2. В ал. 3 след думата „контрола“ се добавя „и надзора“.“
§ 18. В чл. 15б се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „техника“ се добавя „и нови двигатели,
монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника“;
2. В т. 1 накрая се добавя „и надзора на пазара“;
3. В т. 2 след думата „техника“ се добавя „и двигатели, монтирани или
предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника“;
4. В т. 4 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „както и глава II
„Общи задължения“ от Регламент (ЕС) 2016/1628“.
§ 19. В чл. 18, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. липса на сертификат за ЕС одобряване на типа двигател или фамилия
двигатели или липса на нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип и
удостоверение за съответствие, когато е приложимо за нови двигатели, монтирани
или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника.“
2. Създава се т. 10:
„10. нарушение на чл. 34 и 35 от Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на
двигатели монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна
техника.“
§ 20. В чл. 19 ал. 1 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“, а думите „ал. 11“ се
заменят с „ал. 12“.
§ 21. Създават се чл. 21г и 21д:
„Чл. 21г. (1) Който извърши някое от нарушенията, посочени в чл. 57,
параграф 2, букви „а"-„д“ от Регламент (ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер
от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5 000 лв.“
Чл. 21д. (1) Който извърши някое от нарушенията, посочени в чл. 57,
параграф 2, букви „е” - „н” от Регламент (ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в
размер от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.“
§ 22. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. „Извънпътна подвижна техника“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/1628“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. „Маркировка за съответствие с одобрения тип" е означение съгласно
изискванията на наредбата по чл. 9б или на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 167/2013
или чл.32 и 33 от Регламент (ЕС) 2016/1628.“

в) в т. 8 накрая се добавя „съгласно наредбата по чл. 9б, Регламент (ЕС) №
167/2013 или Регламент (ЕС) 2016/1628 .“
г) точка 9 се изменя така:
„9. „ЕС одобряване на типа“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент
(ЕС) № 167/2013 и чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
д) точка 13 се изменя така:
„13. „Фамилия двигатели“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 9 от Регламент
(ЕС) 2016/1628“;
е) точка 19 се изменя така:
„19. „Двигател с вътрешно горене“ или „двигател“ е понятие по смисъла на чл.
3, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1628“
ж) в т. 21 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 49
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
з) в т. 22 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 50
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
и) в т. 27 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 51
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
к) в т. 28 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 52
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
л) в т. 29 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 53
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
м) в т. 30 след думите „понятията в“ се добавя „чл. 3“.
н) точка 33 се отменя.
о) в т. 36 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 57
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
п) в т. 37 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 47
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
р) в т. 38 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „и чл. 3, т. 56
от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
с) създава се т. 39:
„39. „Удостоверение за съответствие“ е понятие по смисъла на чл. 31 от
Регламент (ЕС) № 2016/1628.“
2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Този закон осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства и на Регламент
2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година
относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и
прахови замърсители и за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за
извънпътна подвижна техника, за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС)
№ 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО.“

Преходни разпоредби
§ 23. Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни за
теоретично

и

практическо

обучение

на

кандидатите

за

придобиване

на

правоспособност за работа с техниката запазват своята валидност до изтичането на
срока, за който са издадени.
§ 24. В срок до 31 декември 2019 г. министърът на земеделието, храните и
горите следва да приведе регистъра по чл. 7 в съответствие със Закона за
електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………………………………… 2017 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА)

ПРОЕКТ!
МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника

Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните
стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа
на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника, за изменение на Регламент
(ЕС) 1024/2012 и (ЕС) 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ L
252 от 16.09.2016 г.) е необходимо да се предприемат национални законодателни мерки,
свързани с неговото прилагане.
Определен е редът за издаване или отказ от издаване на сертификат за ЕС
одобряване на типа на всеки тип двигател, като за издаване на сертификат за ЕС
одобряване на типа на двигателите се въвежда такса.
Въвежда се задължение за Министерството на земеделието, храните и горите

да

създаде и поддържа национален публичен електронен регистър, в който се вписват
данни, свързани с издадени ЕС одобрения на типа, както и данни, свързани с
осъществяване на дейностите по надзора на пазара съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.
Създава се и основание за издаване на наредба от министъра на земеделието, храните и
горите, с която да се определи съдържанието на посочения регистър.
На министъра на земеделието, храните и горите, като компетентен орган по
одобряване на типа, се възлага оправомощаването и нотификацията на технически
служби по реда на Глава XII от Регламент (ЕС) № 2016/1628.
От друга страна, с оглед спазване на сроковете за разглеждане и произнасяне по
подадените заявления, с новия чл. 9г се създава постоянно действаща комисия към
министъра на земеделието, храните и горите, която да го подпомага при осъществяване
на процедурите по одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013. Нейните
състав и функции ще бъдат определени с наредбата по чл. 9а, ал. 12.
Към настоящия момент в законодателството на Република България липсва правна
уредба относно регистрацията на така наречените превозни средства за всякакви терени
и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари, с
изключение на категория L съгласно Закона за движение по пътищата. Това са
многофункционални превозни средства, които се използват в селското стопанство, за
състезания, като пътни превозни средства, като работни машини за теглене, за туризъм
и др.
В областните дирекции „Земеделие“, като органи по регистрация съгласно Закона
за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) постъпват

заявления за регистрация на тези машини, но такава регистрация не може да бъде
извършена, което създава напрежение сред собствениците им.
Във връзка
механизъм

за

със съществуващите пропуски е необходимо да се търси подходящ

регулирането

статута

на

тези

превозни

средства.

Уреждането

на

обществените отношения в Република България относно регистрацията на този вид
техника е възможно след регламентирането ѝ в ЗРКЗГТ, с което ще се даде възможност
за

по

-

стриктен

контрол,

повишаване

безопасността

при

използването

ѝ

и

идентифицирането на собствениците на тази техника, извършили нарушения. Във връзка
с безопасността при придвижване, тази техника не следва да се използва по пътищата
отворени за обществено ползване. Предложената промяна ще даде възможност да се
прилагат и съответните наредби към ЗРКЗГТ, регламентиращи условията за регистрация,
техническата изправност и безопасност, правоспособност на лицата, управляващи
превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за
транспортиране на хора и товари.
За

нарушения

на

Регламент

(ЕС)

2016/1628

са

предвидени

санкции

за

икономическите оператори, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.
С проекта се регламентират дейностите по придобиване на правоспособност за
работа със земеделска и горска техника в съответствие с изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност, като се определят:
- изискванията за издаване на разрешение за извършване на обучение на
кандидатите за придобиване

на правоспособност за работа със земеделска и горска

техника;
- сроковете за отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна
информация;
- правомощията на контролиращия орган.
Гореизложените

проблеми

съществуващото законодателство.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ

не

могат

да

бъдат

решени

в

рамките

на

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
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1. Дефиниране на проблема:
Приемане на
национални законодателни мерки, свързани с прилагане на
Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември
2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на
газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с
вътрешно горене за извънпътна техника, за изменение на Регламент (ЕС) №
1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ
L 252 от 16 септември 2016 г.).
Привеждане законовите разпоредби относно дейностите по придобиване на
правоспособност за работа със земеделската и горската техника в съответствие със
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност.
1.1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Секторът на извънпътната техника е източник на замърсяване на въздуха с
непрекъснато увеличаващ се дял, по-специално що се отнася до азотните окиси
(NOx) и праховите частици. На сектора на извънпътната техника се дължат около
15 % от общите емисии на NOx и 5 % от емисиите от прахови частици в ЕС.
Въпреки че се очаква делът на праховите частици да намалее, смята се, че делът на
NOx ще се увеличи до близо 20 % през 2020 г. Според статистически данни през
2015 г. азотните окиси (Nох) в РБългария са 124 000 тона, като от пътен транспорт
и от друг транпорт са общо 48 410 тона. Регламент (ЕС) 2016/1628 съдържа
основните изисквания към граничните стойности на емисиите и към процедурите за
ЕС одобряване на типа на двигателите за извънпътна подвижна техника. Основните
елементи от съответните изисквания се основават на резултатите от оценката на
въздействието от 20 ноември 2013 г., направена от Комисията.
Регламент (ЕС) 2016/1628 се прилага от 01.01.2017 г., с изключение на чл. 61,
свързан с изменение на Директива 97/68/ЕО – на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на

държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни
и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в
извънпътна подвижна техника, транспонирана в нашето законодателство с Наредба
№ 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на
двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите от
замърсители, който се прилага от 06.10.2016 г.
Във връзка с приложението на Регламент (ЕС) 2016/1628 е необходимо да се
предприемат следните национални законодателни мерки:
- да се определи компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзора на
пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628;
- да се определят законодателни мерки по пускането на пазара на двигателите с
вътрешно горене за извънпътна техника;
- въвеждане на такса за издаване на сертификат за ЕС одобряване на типа на
двигателите;
- определяне реда за оправомощаване на технически служби съгласно глава
дванадесета от Регламент (ЕС) 2016/1628;
- приемане на законови разпоредби по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1628;
- да се предвидят санкции при нарушения на Регламент (ЕС) 2016/1628, които
следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.
Издаването на разрешение
за теоретично и практическо обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника следва да
бъде установено в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника в съответствие със Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
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.).
В съществуващото законодателство на страната няма определен орган по
одобряването на типа и орган за надзор на пазара на двигатели с вътрешно горене
за извънпътна подвижна техника по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1628.
Редът за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника е определен в
наредба.
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 извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за
изпълнението на политиката.

2.Цели:
Основната цел е да се намалят емисиите на газообразни замърсители и емисиите
на прахови частици (NOx, HC, PM, CO) от двигатели, монтирани на извънпътна
техника.
Конкретните цели, чието постигане се цели, са следните:
Здраве и околна среда:
· Да се опазват човешкото здраве и околната среда чрез по-нататъшно намаляване
на емисиите от токсични замърсители на въздуха (NOx, HC, PM, CO) от двигателите,
монтирани в извънпътна подвижна техника, в съответствие с политиката на ЕС за
качеството на въздуха;
· Да се гарантира, че пределните стойности за емисии от извънпътна подвижна
техника и изискванията за одобряване на типа отразяват техническия прогрес и
спомагат за преодоляване на откритите регулаторни недостатъци.
Конкурентоспособност:
· Да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар, по-специално като се
намалят препятствията пред вътрешната и външната търговия.
· Да се осигури сигурна дългосрочна регулаторна перспектива за съответните
икономически сектори.
· Да се предотврати регулаторната разпокъсаност, като се намали натискът върху
държавите членки и другите публични органи да налагат ограничения върху
използването на извънпътна подвижна техника.
· Да се насърчава техническия прогрес, като се осигурят дългосрочни насоки
относно пределните стойности на емисиите.
· Да се увеличи съгласуваността с разпоредби, установени извън пазара на ЕС, и
по-специално в САЩ.
Съответствие:
· Да се подкрепят държавите членки в усилията им да се съобразят с изискванията
на политиката на ЕС за качеството на въздуха, като им се предостави благоприятна
регулаторна среда;
· да се подкрепят държавите членки, регионите и градовете в справянето с
проблемите на съответствието в т. нар. „горещи точки“ в градовете, където
проблемите с качеството на въздуха са особено трудни за разрешаване.
Само по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника се
регистрират годишно 2000 броя нови земеделска и горска техника и машини за
земни работи. Двигателите на тези машини, на които се дължи значителна част от
замърсяването на въздуха с NOx и прахови частици, следва да са в обхвата на
новите гранични стойности на емисиите определени в Регламент (ЕС) 2016/1628
Намаляване на административната тежест върху лицата, извършващи
теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за работа с техника. Всички изисквания, необходими за
извършване на обучение за придобиване на правоспособност се уреждат със Закона
за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
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:
-Производители, вносители, дистрибутори на извънпътна подвижна техника
(земеделски и горски трактори, специализирана техника за прибиране на

реколтата, строителни машини и др.);
- Ползватели – 50 000 лица притежават правоспособност за работа с извънпътна
подвижна техника от съответните категории по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника;
-Учебни форми за теоретично и практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа с техника. Средногодишно се издават
100 разрешения за обучение по различните категории правоспособност по Закона
за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
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:
1 вариант „Без действие“
Действащата нормативна уредба няма да съответства на разпоредбите на Регламент
(ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016
година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни
и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно
горене за извънпътна техника, за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012 и (ЕС)
167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО и на разпоредбите на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност.
2 вариант „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника“
Нормативната уредба ще съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628
на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно
изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови
замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за
извънпътна техника, за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012 и (ЕС) 167/2013 и
за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО и на разпоредбите на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност. За страната ще се определи компетентен орган по одобряване
на типа и орган по надзора на пазара на двигателите с вътрешно горене за
извънпътна техника. Приемането на проекта на акт ще позволи да се осъществява
ефективен контрол по пускането на пазара и в употреба на извънпътна техника
която ще отговаря на съответните изисквания по отношение изискванията за
граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. На
нарушителите ще могат да се налагат санкции за неспазване разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/1628.
Ще се създадат и нормативни основания за изменения в подзаконовите нормативни
актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и
горите.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5.Негативни въздействия:
1 вариант „Без действие“
Република България няма да има орган по одобряването на типа и орган за надзор
на пазара, с което няма да се изпълни политиката на ЕС за качеството на въздуха и
ще се възпрепятства функционирането на вътрешния пазар по отношение на
извънпътната подвижна техника. Ще се даде възможност на пазара да се
предоставя извънпътна техника с емисии на замърсители, които не отговарят на
съответния етап по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628, няма да се изпълнят
заложените цели за по-нататъшно намаляване на емисиите от токсични
замърсители на въздуха (NOx, HC, PM, CO) и ще се наруши нормалното
функциониране на вътрешния пазар.
Установеният режим за извършване на теоретично и практическо обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника от учебни
форми ще е в противоречие със Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
2 вариант „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника“
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.Положителни въздействия:
1 вариант „Без действие“
Няма положителни въздействия.
2 вариант „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника“
Приемането на нормативна рамка, която ще съответства на разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември
2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на
газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с
вътрешно горене за извънпътна техника, за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012
и (ЕС) 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО и на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност.
Ще се създаде нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни
актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и
горите. Ще се извършва в необходимия мащаб ефективен надзор на пазара на
двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника и на пазара ще се пускат
само съответстващи на изискванията двигатели, които са получили ЕС одобряване
на типа. Приемането на проекта ще доведе до:

-

-

опазване човешкото здраве и околната среда чрез по-нататъшно намаляване
на емисиите от токсични замърсители на въздуха (NOx, HC, PM, CO) от
двигателите, монтирани в извънпътна подвижна техника;
повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на добро
функциониране на вътрешния пазар, по-специално като се намалят
препятствията пред вътрешната и външната търговия.

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:
Няма потенциални рискове
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
Приемането на проекта ще доведе до точно определени ред и условията за
издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигатели при
спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Създава се разрешителен режим за извършване на теоретично и практическо
обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника
от учебни форми, с което тази дейност се регламентира в съответствие със Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност.
9.Създават ли се нови регистри?
Да. Публичен регистър на лицата, които притежават разрешение за извършване на
теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за работа с техника.
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:
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника ще бъде публикуван на интернет страницата на
Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени

консултации.
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).
Предложения нормативен акт произтича от разпоредбите на чл.5 на Регламент (ЕС)
2016/1628, с който са определени задълженията на държавите членки.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Николай Маринов, Главен директор на главна дирекция
„Земеделие и регионална политика“
Дата:
Подпис:

РЕП УБ ЛИ К А БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон
за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 03-348 от 5 юни 2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
За по-голяма яснота предлагаме в изложението в раздел 1 изводите относно
констатираните проблеми да бъдат подкрепени със съответни статистически данни или
друга относима информация, ако са налични и могат да бъдат събрани. Включването на
допълнителни данни и статистическа информация ще даде възможност за по-обективна
преценка на мащабите на идентифицираните проблеми и ще позволи формулирането на
цели с измерим резултат.
2. Относно раздел 2 „Цели“:

В контекста на препоръката по т. 1 предлагаме някои от поставените в този раздел
цели, за които има статистика или друга подходяща информация като база за сравнение, да
бъдат формулирани с измерим качествено или количествено резултат (напр. процент
намаление на емисиите от токсични замърсители на въздуха от двигателите, монтирани в
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извънпътна подвижна техника, ръст на доверието от страна на бизнеса и гражданите в
следствие преодоляването на регулаторни неясноти, процент увеличение на вътрешната и
външната търговия в сектора и т. н.). Формулирани по подобен начин, целите биха имали
особено значение при последващо оценяване на реализирането на избрания вариант на
действие.
3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
В този раздел е необходимо да се посочи съответен брой на заинтересованите страни
по групи. Това ще даде възможност за придобиване на реална представа за мащаба на
предложените промени. Също така предлагаме да се обмисли възможността за разширяване
на кръга на заинтересованите страни като към тях се включат и компетентните органи,
прилагащи закона.
4. Относно раздел 4 „Варианти за действие“
В този раздел следва във варианта за действие да бъде посочено какво се предлага в
този вариант. От така посочената информация не е достатъчно ясно дали решението, което
се предлага изпълнява заложените цели и решава дефинираните проблеми.
5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
В тези раздели следва да се представят очакваните положителни въздействия върху
идентифицираните заинтересовани страни като се следва логиката на формулираните цели,
така че да се даде допълнителна аргументация в подкрепа на избрания вариант –
предприемане на нормативни промени. Също така следва да се има предвид, че за пълното
представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се разгледат
негативните и положителните въздействия върху всички или поне върху основните групи
заинтересовани страни.
6. Относно раздел 8.1 „Административната тежест за физическите и
юридическите лица“, 8.2 „Създават ли се нови регулаторни режими и
услуги?“ и раздел 9 „Създават ли се нови регистри?“:
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В подраздел 8.1 е необходимо да се даде описание на очакваните ефекти от
намаляване на административната тежест на база изложените в другите раздели аргументи
в подкрепа на предложения вариант за действие с предприемане на нормативни промени.
По отношение на подраздел 8.2 и раздел 9 напомняме при изготвяне на
предложенията за нормативни промени да се вземе предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност според който административният орган не може да изисква
предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган,
а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
Относно създаването на нов регистър е необходимо да се поиска становище от
Държавна агенция „Електронно управление“ относно мястото на регистъра в националната
регистрова инфраструктура. Това следва да се инициира преди стартиране на
междуведомствената съгласувателната процедура.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка
на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична
предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
КРАСИМИР БОЖАНОВ
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