
 

 

Проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-

добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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ДО 

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, 

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА 

И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

От:  Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) 

 

ОТНОСНО: Участие в обществено обсъждане (обществена консултация) на 

законопроекти за изменения и допълнения на законите, съдържащи 

регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед намаляване 

на регулаторната тежест за бизнеса и гражданите в изпълнение на 

проект КБ11-31-1 по ОПАК 

 

Във връзка с получената покана за участие в общественото обсъждане (обществената 

консултация) на законопроектите за изменения и допълнения на законите, съдържащи 

регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед намаляване на регулаторната 

тежест за бизнеса и гражданите, изразяваме следното становище по проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закон за техническите изисквания към продуктите : 
(посочва се наименованието на изменяния закон) 

 

1. Създава се §1а със следния текст: 

„§1а. В чл. 33 се добавя нова ал. 4 със следния текст: 

„Не подлежат на технически надзор по реда на този закон разпределителните 

газопроводи и съоръженията към тях, собственост на лица, получили лицензия за 

разпределение на природен газ по реда на Закона за енергетиката.” 

Мотиви:  

Предложението е ръководено от прилагането на принципа, че преди всичко 

собственикът носи отговорност за своите вещи пред третите лица. Поради тази причина, 

редно е собствениците на съоръжения с повишена опасност (СПО) да носят отговорност 

за тяхната безопасност, а не държавният орган (ДАМТН), т.к. собствеността върху СПО в 

днешно време почти изцяло е частна. Когато СПО се експлоатират от собственици - 

професионалисти в работата с такива съоръжения, каквито са газоразпределителните 

дружества в сферата на разпределение на природен газ, необходимостта от технически 

надзор вече не съществува поради следните аргументи: 

 Дружествата са инвеститори и собственици на газовата инфраструктура, което 

обуславя отговорността им пред обществото; 
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 Дружествата са титуляри на лицензии, издадени от компетентен държавен орган 

(Комисията за енергийно и водно регулиране), които са гаранция и признаване на 

техните възможности за професионално, квалифицирано и безопасно 

експлоатиране (в т.ч. монтаж, техническо обслужване и демонтаж) на СПО, 

работещи с природен газ. Доказателство за това е практическата липса на аварии, 

причинени поради действия или бездействия на експлоатационните екипи на 

газоразпределителните дружества. Залог за безупречната им работа са техните 

лицензии, които могат да бъдат отнети от регулатора, в случай че не изпълняват 

задълженията си при експлоатиране на газоразпределителните мрежи и всички 

прилежащи уреди и съоръжения; 

 На практика най-компетентните специалисти, работещи със СПО на природен газ, 

са в експлоатационните групи на газоразпределителните дружества. Не само 

отличната теоретична подготовка, започваща още от средното образование, но и 

ежедневният опит, правят тези специалисти значително по-компетентни в 

сравнение със специалистите от органите за технически надзор. 

На фона на тези обективни обстоятелства, интензивният административен и 

технически контрол върху СПО, експлоатирани от газоразпределителни дружества, се 

явява прекомерен и в този смисъл излишен.  

 

2. Общо по §1 и §2 на законопроекта: 

Законопроекта обвързва ЗТИП с изисквания на ЗУТ, като вменява задължително 

съгласуване и одобряване по реда на ЗУТ, т.е. разрешаване на строителството за всички 

СПО /съоръжения с повишена опасност/. 

Коментар: Считаме, че това не е необходимо за всички СПО, например за 

изграждане на СГИ в съществуващи сгради/обекти. Причината е, че СГИ вече е сред 

обектите, за които съгласно чл. 151 от ЗУТ не се изисква издаване на разрешение за 

строеж. 


