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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения (обн. ДВ, бр.73 от 2010г., изм. и доп.,  бр.103 от 2012г.,  

бр.24 от 2013г., бр.88 от 2014г., бр.60 от 2018г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на изменение и допълнение на Наредба за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения 

(НБЕТНПС), приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010г.  

Съществуващата нормативна уредба в НБЕТНПС към настоящия момент не отразява 

някои от съвременните технически изисквания за безопасна експлоатация на 

повдигателните съоръжения. 

НБЕТНПС не е прецизна в посочването на видовете повдигателни съоръжения, за 

които се прилага. Наредбата съдържа определение за товарозахващащи приспособления, 

което не e в съответствие с приложимия Български държавен стандарт (БДС) „EN 

13155:2003+A2:2009 Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи 

приспособления“.  

Необходимо е да се променят сроковете за извършване на периодични технически 

прегледи на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор, както и 

сроковете за извършване на някои проверки, които извършват лицата, поддържащи 

повдигателни съоръжения.  

НБЕТНПС съдържа позоваване на отменена нормативна уредба  - Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните 

предпазни устройства (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.). 

Съществуващата нормативна уредба в НБЕТНПС предвижда регистрация на сапаните 

като съоръжения с повишена опасност. След съпоставяне на ползата от тази процедура за 

контрола спрямо безопасната експлоатация на сапаните и административната тежест, 

която тя създава за задължените лица, може да се заключи, че използването на сапаните 

не следва да бъде обвързвано с регистрационен режим. 

Към настоящия момент сред наредбите, приети на основание чл. 31, ал. 1 от Закона 

за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) съществува несъгласуваност в 



диспозитива на правни норми  имащи отношение към административната тежест за 

лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за 

извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с 

повишена опасност при наличието на идентични хипотези.  

С приемането от Министерски съвет на измененията в НБЕТНПС се цели да бъде 

въведена легална дефиниция „сменяеми товарозахващащи приспособления“, която да 

замени съществуващата – „товарозахващащи приспособления“ с цел постигане на 

съответствие между НБЕТНПС и БДС „EN 13155:2003+A2:2009 „Кранове. Безопасност. 

Сменяеми товарозахващащи приспособления“. 

След преосмисляне на сроковете за извършване на периодични технически прегледи 

на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор, както и сроковете 

за извършване на някои проверки, извършвани от лицата, поддържащи повдигателни 

съоръжения, същите следва да бъдат удължени. 

В НБЕТНПС се съдържа препращане към друг нормативен акт, който понастоящем е 

отменен, а материята, която е уреждал, се съдържа в друг нормативен акт. С 

предложените  промени ще бъде посочен действащият към момента нормативен акт.  

С промените в НБЕТНПС се цели облекчаване на административната тежест за 

гражданите и организациите чрез редуциране на съоръженията, които подлежат на 

регистриране пред органите за технически надзор, както и при провеждането на 

процедурата, свързана с вписване в регистъра по чл. 36, ал.1 от ЗТИП. 

С приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на НБЕТНПС се очаква да се осъвременят изискванията за безопасна експлоатация на 

повдигателните съоръжения и да се отразят настъпилите промени в БДС, приложими в 

областта на техническия надзор на повдигателните съоръжения. 

Ще се удължат някои от сроковете за извършване на периодични технически 

прегледи на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор, както и 

сроковете за извършване на някои проверки, които извършват лицата, поддържащи 

повдигателни съоръжения, което ще облекчи адресатите на тези разпоредби по 

отношение на техните задължения спрямо техническия надзор и поддръжка на 

повдигателните съоръжения без това да доведе до компромиси с изискванията за 

качество на извършваната дейност и нейната основна цел – безопасната експлоатация на 

тези съоръжения с повишена опасност. 

В резултат на приемането на предложените изменения и допълнения в НБЕТНПС ще се 

облекчи административната тежест за гражданите и организациите в предвидените в 

наредбата административни производства. Това ще се постигне чрез редуциране на 

съоръженията, които подлежат на регистриране пред органите за технически надзор, като 

от този режим се изключат сапаните, както и при провеждането на процедурата, свързана 

с вписването в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП по отношение на изискванията спрямо 

заявителите за наличие на персонал, като се позволи и на управителите на търговски 

дружества, които притежават нужната квалификация, да изпълняват лично част от 

дейностите, за които досега се изискваше да имат назначен служител по трудово 

правоотношение. 

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на 

европейското законодателство, поради което не се налага изготвянето на справка за 

съответствие с европейското право. 

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, за 

неговото прилагане не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания 

от държавния бюджет и на това основание е приложена финансова обосновка 

Приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т.4, б.”б” от УПМСНА. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения 



правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, 

заедно със справка за приетите и неприетите бележки, са приложени към настоящия 

доклад.  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на 

постановление, докладът към него, частичната предварителна оценка и становището на 

дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет 

от съгласуването на оценката са публикувани на интернет страницата на Министерството 

на икономиката и на Портала за обществени консултации. Направените бележки и 

предложения са отразени съгласно приложената към доклада справка.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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 изменение и допълнение на Наредба за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, 

приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010г. 

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС; 

5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване; 

6. Справки за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната процедура и 

предложенията от общественото обсъждане. 

 

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката  

 

 

 


