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ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично
ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет от 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.)

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, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните
съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.).
С Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с
ПМС 388/2015 г., в българското законодателство е въведена Директива 2013/53/ЕС.
Наредбата е приета на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП).
В Директива 2013/53/ЕС е предвидено правомощие на Европейската комисия за
приемане на акт за изпълнение, с който да се установят общи правила за определянето
и администрирането на уникалните кодове на производители, установени в ЕС или в
трети държави. В изпълнение на това правомощие е приет Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация
на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично
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ползване (ОВ, L 1/1 от 4 януари 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1”.
За да се осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 е
необходимо да се:
1. определи национален административен орган по смисъла на регламента,
който да определя и администрира уникалните кодове на производители, установени
на територията на Република България или на производители, установени в трети
държави, които ще пускат плавателен съд на пазара на територията на Република
България и нямат определен такъв код от друга държава членка;
2. определят елементите на процедурите за определяне на уникален код на
производител, които не са определени в регламента, а именно – конкретните
документи, които се подават със заявлението, срок за изпълнение на процедурата,
правила за отказ и обжалване.
За изпълнението на тези цели е необходимо да се допълни Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за
отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с ПМС 388/2015 г.
Като се имат предвид функциите на председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по ЗТИП и наредбите към него, целесъобразно е
именно той да бъде определен за национален административен орган по смисъла на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1. Това ще е улеснение и за икономическите
оператори, тъй като те ще осъществяват взаимодействие само с един национален
компетентен орган във връзка с прилагането на ЗТИП и наредбите към него.
Поради ниската степен на сложност на регулаторния режим за определяне на
уникален код на производител на плавателни съдове и несъщественото натоварване и
ресурс за управление на режима, не се предвижда събиране на такси. По тази причина
регулаторният

режим,

който

се

изпълнява

еднократно

от

всеки

производител,

установен на територията на Република България, създава несъществена допълнителна
административна тежест за икономическите оператори и няма въздействие върху
бюджета.
Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация е приложена изготвената и съгласувана по реда на чл. 30б
от същия правилник частична предварителна оценка на въздействието.
В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет
от

2007 г.

за

координация

по

въпросите

на

Европейския

съюз

проектът

на

постановление е съгласуван в Работна група 1 „Свободно движение на стоки“. Проектът
осигурява прилагането на регламент, поради което не е приложена таблица за
съответствие с европейското право.
Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет. Във връзка с това е изготвена финансова
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обосновка съгласно приложение № 2.2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
Настоящият доклад и проектът на постановление са съгласувани по реда на
чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация и е изготвена справка за отразяването на получените становища.
Проектът на постановление беше публикуван на електронната страница на
Министерството на икономиката и в Портала за обществени консултации в съответствие
с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам да бъде приет
приложения проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните
съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Частична предварителна оценка на въздействието;
3. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването
на извършената частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на РГ 1 „Свободно движение на стоки“;
5. Финансова обосновка;
6. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
7. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
8. Справка за отразените становища от общественото обсъждане;
9. Съгласувателни писма.

ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ
Министър на икономиката
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