МОТИВИ
към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен контрол
(Обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 84 от 2017 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Промените в Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен
противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г., изм.
бр. 84 от 2017 г., изм. бр. 15 от 2018 г.) са в изпълнение на РМС № 704 от 2018 г. за
приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване –
Приложение № 5, мярка № 30, услуга № 449 „Издаване на становище за съответствие с
изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“.
За изпълнение на мярката в РМС № 704 от 2018 г. е препоръчано Министерството
на вътрешните работи да осигури предоставянето на услугата като вътрешна
административна услуга на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, на
Министерство на образованието и науката и на Националната агенция за професионално
образование и обучение, а тези институции да предприемат необходимите действия за
извършване на проверка по служебен път и да преустановят изискването на становището от
заявителите на услугите.
2. Цели, които се поставят:
Целта на промяната е въвеждане на вътрешна административна услуга и
намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат на приемането на изменения в Наредба № 8121з-882 от 2014 г. ще се
постигне облекчаване на дейността на стопанските субекти чрез въвеждане на вътрешна
административна услуга. Това ще им спести време и средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено
обсъждане на проекта е 30-дневен.

