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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 за изменение и 

допълнение на Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения (НБЕТНПС). 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на Министерския 

съвет за периода: 01.01.2020 г.÷30.06.2020 г. 

Дата: 09.01.2020 г. 

Контакт за въпроси: Григор Къшов - главен 

директор на Главна дирекция „Инспекция за 

държавен технически надзор“ (ГД ИДТН), при 

ДАМТН 

Телефон: 0898200054 

          1. Дефиниране на проблема: 

След проведено заседание на консултативен съвет при Председателя на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на 17.04.2019 г. и взето решение за 

промяна на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензия за осъществяване на 

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

съоръженията (НУРИЛОТНСПОРВРС) с цел оптимизиране на съоръженията с повишена опасност 

(СПО), подлежащи на технически надзор от орган за технически надзор и във връзка с изм. и 

доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г. на Закона за техническите изисквания към продуктите 

(ЗТИП) се цели да се решат следните проблеми:  

 Да се намали административната тежест, като се предостави част от техническия надзор 

на СПО на лица и структурно обособени части на предприятия получили лицензии за това от 

Председателя на ДАМТН. Това ще позволи ГД ИДТН да засили контролните си функции върху 

дейността на лицата, осъществяващи технически надзор и лицата осъществяващи поддържане, 

ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения; 

 Да се актуализират определенията, които се използват по смисъла на НБЕТНПС в 

съответствие с влезли определения по силата на приложимите Български държавни стандарти, 

което ще доведе до регулиране на обема от СПО, на които се извършва технически надзор; 

 След изменение и допълнение в Закона за техническите изисквания към продуктите 

(ЗТИП) с Държавен вестник бр. 12 от 06.02.2018 г., не са отразени промените в НБЕТНПС. 

Допълват се разпоредбите на чл.123 от НБЕТНПС, с което същата се привежда в съответствие с 

чл.36, ал.2, т.2 от ЗТИП. 

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

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

           Актуализирането на разпоредбите на НБЕТНПС се налага с цел привеждането им в 
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съответствие с влязло в сила българско законодателство, приложимо в областта на техническия 

надзор на повдигателните съоръжения, по смисъла на Закон за техническите изисквания към 

продуктите (ЗТИП). 

           Осъществяване на ефективен контрол върху СПО от страна на ДАМТН.       

           Подобряване на административното обслужване на юридически лица и еднолични 

търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на удостоверения за 

поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръженията.  

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. НБЕТНПС съдържа отменена нормативна уредба (Наредба за съществените изисквания и    

                    оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства)  

      1.2.2. НБЕТНПС съдържа определение за товарозахващащи приспособления, което не в 

съответствие с приложимия БДС EN 13155:2003+A2:2009 Кранове. Безопасност. Сменяеми 

товарозахващащи приспособления. Това е съществен момент при определяне на обхвата на СПО. 

   1.2.3. Условията и редът за издаване на удостоверения за дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО не са уредени, съгласно ЗТИП, след измененията и 

допълненията на ЗТИП, влезли в сила с ДВ бр. 12 от 06.02.2018 г.        

         Не е възможно изброените 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: 

2.1. С предложените промени в НБЕТНПС се цели прецизиране на законодателството в областта 

на повдигателните съоръжения, свързано с предоставяните дейности от ГД ИДТН:  

 Услуги по технически прегледи на повдигателни съоръжения; 

 административни услуги, свързани с повдигателните съоръжения;  

 дейности по регулаторни режими, свързани с повдигателните съоръжения;  

2.2. Да се постигне законосъобразност на НБЕТНПС и приведе в съответствие с действащото 

българско и европейско законодателство.           

2.3. Целта на предлаганите промени е да бъде намалена административната тежест и подобрено 

административното обслужване на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на 

процедурите, свързани с издаването на удостоверения за осъществяване на дейностите по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения и дейността по 

https://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=51014
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осъществяване на технически надзор от органа за технически надзор.  

 

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: 

 Държавните институции; 

 Структурнообособените части на предприятия или организации и лица, получили лицензия 

от председателя на ДАМТН за осъществяване на дейности  по технически надзор на 

повдигателните съоръжения; 

 лица, кандидатстващи за получаване на удостоверения дейностите по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО; 

 Лица, получили удостоверения за поддържане, ремонтиране и преустройване на 

повдигателни съоръжения; 

 Ползвателите на повдигателни съоръжения и лицата определени да отговорят за сигурната 

и безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения; 

 Персоналът, които работи с повдигателни съоръжения изрично посочени в наредбата 

 

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“ 

         При този вариант не се предприемат никакви действия, с което:  

4.1.1. Няма да бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и еднолични 

търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на удостоверения за 

дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръжения.  

4.1.2. Няма да бъде намалена административната тежест и подобрено административното 

обслужване на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на регулаторния 

режим в областта на повдигателните съоръжения. 

 4.1.3. Няма да се актуализират разпоредбите на НБЕТНПС и няма да се приведат в съответствие 

с влязло в сила българско законодателство, приложимо в областта на техническия надзор на 

повдигателните съоръжения 

 4.1.4. Ще продължи да съществува несъответствие между разпоредбите на ЗТИП и НБЕТНПС. 

 4.1.5. Няма да се отразят промените настъпили в българското и европейското законодателство.  

  4.1.6. Няма да се реализира решение, взето на консултативен съвет при председателя на 

ДАМТН.    

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

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 
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съоръжения“    

4.2.1. Ще бъде подобрено административното обслужване на юридически лица и еднолични 

търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на удостоверения за 

дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръжения.  

4.2.2. Ще бъде намалена административната тежест и подобрено административното обслужване 

на юридически лица и еднолични търговци при провеждането на регулаторния режим в областта 

на повдигателните съоръжения. 

 4.2.3. Ще се актуализират разпоредбите на НБЕТНПС и ще се приведат в съответствие с 

действащи към настоящия момент БДС, приложими в областта на техническия надзор на 

повдигателните съоръжения. 

 4.2.4. Ще се премахне съществуващото несъответствие между разпоредбите на ЗТИП и 

НБЕТНПС. 

 4.2.5. Ще се отразят промените в НБЕТНПС, настъпили в българското и европейското 

законодателство.  

 4.2.6. Ще се реализира решение, взето на консултативен съвет при председателя на ДАМТН. 

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 няма да се намали административната тежест за лицата кандидатстващи за 

вписване в регистъра и издаване на удостоверения по чл.36, ал.1 от ЗТИП Няма да се подобри 

качеството на административното обслужване на юридическите лица и едноличните търговци 

при провеждането на процедурите по регулаторния режим в областта на повдигателните 

съоръжения и по-конкретно на процедурата по вписване кандидатстване за вписване в регистъра 

и издаване на удостоверения по чл.36, ал.1 от ЗТИП.       

       Ще съществува несъответствие между разпоредбите на НБЕТНПС и ЗТИП, и приложимите 

наредби по чл.7 от ЗТИП.  

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 Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения“ 

 Ще се реализира изпълнение на взето на консултативен съвет при председателя на 

ДАМТН решение.  

 Ще се намали административната тежест за лицата кандидатстващи за вписване в 

регистъра и издаване на удостоверения по чл.36, ал.1 от ЗТИП. 

 Ще се подобри административното обслужване за лицата кандидатстващи за вписване в 
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регистъра и издаване на удостоверения по чл.36, ал.1 от ЗТИП. 

 Ще се намали обема на СПО, на които органите за технически надзор извършват 

технически прегледи.  

 Не се очакват негативни въздействия по отношение на идентифицираните групи 

заинтересовани страни. 

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 и 

заинтересовани страни. 

          Няма да бъде подобрено административното обслужване и намалена административната 

тежест от органа за технически надзор. 

          Ще съществува несъответствие между разпоредбите на НБЕТНПС и ЗТИП и приложимите 

наредби по чл.7 от ЗТИП. 

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 Наредбата за безопасната експлоатация и техническия 

надзор на повдигателни съоръжения“  

         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 удостоверения за 

дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръжения.  

 Ще бъде намалена административната тежест и подобрено административното обслужване на 

юридически лица и еднолични търговци при провеждането на регулаторния режим в областта 

на повдигателните съоръжения. 

 Ще се актуализират разпоредбите на НБЕТНПС и ще се приведат в съответствие с влязло в 

сила българско законодателство, приложимо в областта на техническия надзор на 

повдигателните съоръжения. 
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 Ще се премахне съществуващото несъответствие между разпоредбите на ЗТИП и НБЕТНПС. 

 Ще се отразят промените в НБЕТНПС, настъпили в българското и европейското 

законодателство.  

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 Проекта за изм. и доп. на 

НБЕТНПС, 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, като се облекчат изискванията за вписване в регистъра, в съответствие с чл.36, 

ал.1 от ЗТИП 

☐ 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 Проекта за изм. и доп. на НБЕТНПС не се създават нови регистри. 

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

☐ Актът засяга пряко МСП 

☒  Актът не засяга МСП. Не се предвижда създаване на административна тежест за същите.  

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

Да 

    ☒ Не 

12. Обществени консултации:  

Проектът за изменение и допълнение на НБЕТНПС, мотивите към него, частичната предварителна 

оценка на въздействието и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към 
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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: 09.01.2020 г. 

 

Подпис: 

 

 


