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На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление
на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет.
Проектът на постановление е разработен във връзка със структурните промени в
министерството, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), влязъл в
сила на 24.02.2015 г.
Предложените промени в нормативни актове на Министерския съвет са с цел
синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за
Министерство на вътрешните работи след последните му изменения и допълнения.
Освен произтичащите от структурните промени предложения се предлага
изменение и допълнение на Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на
критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е
задължително създаването на звена за пожарна безопасност (Обн., ДВ, бр. 69 от 2014 г.).
Предложенията са с цел облекчаване на собствениците и ръководителите на обектите, в
които има създадени звена по договор съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗМВР, осъществяващи
държавен противопожарен контрол. Облекчаването се постига чрез премахване на
необходимостта от допълнително създаване на звена за извършване на противопожарно
обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия по
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осигуряване на пожарната безопасност в обектите. Също така се внася яснота и в начина
на изчисление на пожарната характеристика, когато в обекта няма помещения,
съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5А-Ф5Г. В този случай, в
логаритмичния израз по т. 4.3 следва да се приема стойност „0“ за цялото събираемо,
отчитащо приноса на съответната категория по пожарна опасност, а не да се изчислява
ln(0), което няма реално решение, а е неопределеност.
Предложението за отмяна на чл. 5 от Наредба за реда за създаване, съхраняване,
обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства
за защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г. (Обн. ДВ. бр.5 от 2009г., изм. ДВ. бр.5 от
2010г., изм. ДВ. бр.7 от 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 2013г.) е продиктувано от факта, че
същата не съответства на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия, като на
собствениците (управителите) на обекти, характеризиращи се с масово пребиваване на
хора (хотели, общежития, социални домове, учебни и детски заведения, културни,
спортни, търговски, транспортни и административни центрове и др.) е вменено
допълнително задължение да осигурят с индивидуални средства за защита освен
работниците и служителите си и пребиваващите лица (посетителите) в обекта. Също така,
в чл. 5 от наредбата не е отчетен фактът, че посетителите в обекта представляват част от
населението, за което кметът на съответната община има задължения за осигуряване с
индивидуални средства за защита, съгласно чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при
бедствия и чл. 4 от наредбата. Също с оглед съобразяване със Закона за защита при
бедствия се предлага промяна на чл. 21, ал. 7, т. 14 от Наредбата за аварийно планиране и
аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с ПМС № 313 от 2011 г. С
предложената промяна се синхронизира текста на наредбата с този на чл. 13, ал. 2, т. 1 от
ЗЗБ.
Настоящият проект предвижда и две промени в Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г. (Обн. ДВ. бр.27 от 1998г., изм. ДВ. бр.9, бр.33
и бр.78 от 1999г., изм. ДВ. бр.43, бр.65 и бр.86 от 2000г., попр. ДВ. бр.27, бр.106 и бр.108
от 2001г., изм. ДВ. бр.24, бр.34, бр.39, бр.106 и бр.111 от 2003г., изм. ДВ. бр.15, бр.24,
бр.32 и бр.36 от 2004г., изм. ДВ. бр.52 от 2006г., изм. ДВ. бр.16, бр.21, бр.26, бр.32 и бр.75
от 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 2009г., изм. ДВ. бр.18 и бр.75 от
2010г., изм. ДВ. бр.2, бр.7, бр.51 и бр.77 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.27 и бр.103 от
2012г., изм. ДВ. бр.38 от 2013г., изм. ДВ. бр.50 и бр.74 от 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 и
бр.29 от 2015г.) по следните причини:
съгласно чл. 17 от Закона за Министерството на вътрешните работи,
оценяването на съответствието и контролната дейност на продукти за пожарогасене е
част от дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия
и извънредни ситуации, осъществявана от органите за пожарна безопасност и защита на
населението. На основание § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на закона, за
оценяване съответствието на продукти за пожарогасене органите на МВР събират такси в
размери, определени с тарифа от Министерския съвет.
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Изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и
удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на
производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене, както и
редът за осъществяване на контрол ще бъдат регламентирани с наредба на министъра на
вътрешните работи на основание чл. 17, ал. 6 от ЗМВР.
За извършваната от органите за пожарна безопасност и защита на населението
административна услуга е калкулирана държавна такса, която следва да бъде заплатена
поетапно от заинтересуваното лице - за разглеждане на документите – 225 лв., за издаване
на удостоверение – 125 лв. Предложената с проекта на постановление такса е
калкулирана при отчитане на преките и непреки разходи по предоставянето на
съответните административни услуги, съобразно Методиката за определяне на
разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
и разходването им.
съгласно Закона за движението по пътищата за издаване на разрешения и
други документи по този закон се заплащат такси, определени в тарифи, приети от
Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. В чл. 6, ал. 3
от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Обн. ДВ. бр.31 от
2000г., изм. ДВ. бр.48 и бр.105 от 2002г., изм. ДВ. бр.68 и бр.105 от 2003г., изм. ДВ. бр.1,
бр.21, бр.34, бр.59, бр.93 и бр.99 от 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 2007г., изм. ДВ. бр.20, бр.40
и бр.53 от 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.67
от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 2015г.) се предвижда
възможност за идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с
регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация на МВР. За
извършване на монтаж на табели с регистрационен номер в и извън пунктове за
регистрация и идентификация на МВР се заплаща еднаква по размер такса. При
извършване на монтажа на табели с регистрационен номер извън пунктове за регистрация
и идентификация на МВР се правят по-големи разходи за администрацията и при
изчисляване на разхода по Методиката за определяне на разходоориентиран размер на
таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и разходването им същия се
получава в размер 4 лв.
И двете предложени такси са калкулирани при отчитане на преките и непреки
разходи по предоставянето на съответните административни услуги, съобразно
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност и разходването им, за което са приложени съответните справкикалкулации.
Проектът на Постановление за изменение на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да
окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и
приложена финансова обосновка, съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“
от УПМСНА.
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С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското
законодателство.
С проекта не се предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не
е изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането
на такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет и мотивите към него бяха публикувани на
интернет страницата на министерството и портала за обществени консултации на
Министерския съвет – strategy.bg. Постъпилите предложения и бележки бяха обсъдени и
са отразени в приложената справка таблица.
Документите за приемане на проекта на постановление са съгласувани по реда на
чл. 32 от УПМСНА, като получените становища са отразени съгласно приложената
справка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

РУМЯНА БЪЧВАРОВА

4

