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В правната система на Eвропейския съюз, чрез голям 
брой директиви, е въведена система за типово одобрение на 
нови колесни трактори, системи и компоненти за тях. Главната 
цел на законодателството на Съюза, засягащо одобряването на 
превозни средства, е да се гарантира, че пуснатите на пазара 
нови превозни средства осигуряват висока степен на 
безопасност и опазване на околната среда. За постигането на 
тази цел е създадена системата за одобрение на типа и се 
прилага ред за привеждане в съответствие на колесните 
трактори и компонентите за тях с определени предварително 
описани европейски технически изисквания. Счита се, че до 
голяма степен безопасността е осигурена, тъй като контрола 
върху техниката е превантивен, т.е. органът по одобряването на 
типа го извършва още преди пускането на пазара на нови 
селскостопански превозни средства. Когато новия тип превозно 
средство отговаря на европейските изисквания, органът по 
одобрение на типа издава ЕО Сертификат за одобрение на 
типа. Главното предимство на тази система, че 
производителите установени на и извън територията на Съюза 
могат да получат ЕО одобрение за тип превозно средство в 
държава членка, ако отговаря на техническите европейски 
изисквания и след това да го продават в целия ЕС, без 
необходимост от допълнителни изпитвания или проверки, а 
регистрацията се извършва чрез предоставяне на валиден 
сертификат за съответствие с одобрения тип. Еднаквите 
технически изисквания намаляват разходите за развитие и се 
избягва дублирането на административните процедури. 

Eвропейските хармонизирани изисквания в областта 
на одобрение на типа на нови колесни трактори са разписани в 
Рамкова Директива 2003/37/ЕО за одобрение на типа на нови 
колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема 
прикачна техника, а подробните техническите изисквания – в 
отделни  директиви по компоненти. Директива 2003/37/ЕО 
въвежда задължението за държавите-членки на ЕС да изградят 
система за типово одобрение на нови колесни трактори, 
системи и компоненти за тях. Определят се изисквания, на 
които следва да отговарят органът, провел изпитванията, както 
и органа по одоборение на типа. В изпълнение на дейностите 
по тази директива, държавите членки въвеждат вътрешен ред 
за взаимно признаване на издадените сертификати, както и за 
обмен на информация относно издадените, променени или 
отнети сертификати за съответствие с одобрения тип. Всяка 
държава членка определя орган за одобрение на типа и с 
промяната на Закона за регистрация и контрол на земеделска и 
горска техника през 2005 г. функциите на орган по одобрение 
на типа за нови колесни и трактори са възложени на 
Контролно-техническа инспекция. Освен в закона, 
правомощията в тази връзка са разписани и в Наредба № 30 от 
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни 
трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника 
(въвежда в българското законодателство Рамкова директива 
2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 
2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или 
горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-
прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и 
обособени технически възли) и отделните наредби към нея.  

КТИ е и национален орган по одобрение на типа на 
нови двигатели за извънпътна техника, като правомощията й в 
тази област  са разписани в Наредба № 10 от 24 февруари 2004 
г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с 
вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на 
емисиите на замърсители (въвежда в българското 

законодателството разпоредбите на Директива 97/68/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 1997 година  за 
сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка 
с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и 
прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, 
инсталирани в извънпътна подвижна техника). 

Във връзка с изпълнение на функциите си като 
национален орган по одобрение на типа, КТИ участва активно 
в работните групи и комитети към институциите към 
Европейския съюз в рамките на своята компетентност и в 
срещите на органите по одобрение на типа от ЕС, а именно: 

- На ниво европейски институции (съгласно 
разпоредбите на ПМС № 85 от 2007 г. за координация по 
въпросите на Европейския съюз): 

 
I. Участва в Работна група по техническа 

хармонизация (МПС) към Съвета на Европейския съюз 
През 2010 г. в Работна група по техническа 

хармонизация (МПС) към Съвета на Европейския съюз започна 
обсъждането на предложението за Регламент за одобряване на 
селскостопански или горски превозни средства. 
Предложението е свързано с опростяване на европейското 
законодателство в областта на одобрението на типа на нови 
колесни и верижни трактори, като с неговото приемане се 
отмени Рамкова директива 2003/37/ЕО и отделните директиви 
за компоненти за новите селскостопански и горски трактори. 
Регламентът вече е обнародван в Официалния вестник на 
Съюза (Регламент  (ЕС) 167/2013 г. на Европейския парламент 
и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на 
земеделски и горски превозни средства) и ще влезе в сила от 
01.01.2016 г. С Регламента се определят хармонизирани 
правила за производството на превозни средства за селското и 
горското стопанство (трактори, ремаркета и прикачна техника) 
във връзка с осигуряването на правилното функциониране на 
вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо 
равнище на безопасност на пътя и при работа, и висока степен 
на опазване на околната среда. 

Контролно – техническа инспекция (КТИ) в 
качеството си на орган по одобрение на типа за нови колесни и 
верижни трактори активно участваше в заседанията на 
работната група към Съвета и заедно с представителите на 
другите държави – членки на ЕС работеше за създаването на 
качествен нормативен акт, с ясни и недвусмислени разпоредби, 
съобразен с принципите на по-доброто регулиране, но и 
отчитащ компетенциите на КТИ, като орган по прилагане на 
законодателството. Това е изключително важно за неговото 
точно прилагане. КТИ координираше подготовката на 
българското участие в дебатите по предложението за регламент 
съгласно установения координационен механизъм по 
европейските въпроси разписан в ПМС № 85 за координация 
по въпросите на Европейския съюз.  

Причината за изменение на съществуващото 
законодателство е, за да бъде приведено в съответствие с 
принципите на по-добро регулиране и опростяване, които са 
заложени в съобщение на Комисията от 5 юни 2002 г., 
озаглавено „План за действие „Опростяване и усъвършенстване 
на регулаторната среда“. Подходът към опростяване на 
законодателството ще позволи и по-бързо адаптиране към 
техническия прогрес и ще създаде условия за подобряване на 
конкурентоспособността на индустрията, като същевременно 
се увеличи прозрачността на процесите и се облекчи 
административната тежест. 
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 Важен аспект от инициативата за опростяване е 
отмяната на техническите детайли от директивите и заменянето 
им с препратки към стандарти, установени на ниво 
международни организации, като правилата на 
Икономическата комисия за Европа на Организацията на 
обединените нации (ИКЕ на ООН).  Условие за това е 
посочените стандарти да осигуряват равнище на защита, 
равностойно на осигуряваното от действащите директиви към 
настоящия момент. Този подход ще доведе до намаляване на 
административната тежест и ще позволи на производителите да 
получават одобрение на типа в съответствие с регламента, като 
получат одобрение директно по съответните правила на ИКЕ 
на ООН. 

С Директива 2003/37/ЕО първоначално процедурата 
за ЕО одобряване на типа се прилагаше задължително за 
категориите превозни средства Т1, Т2 и Т3. С новия регламент 
се създават предпоставки за завършване на изграждането на 
регулаторната рамка на Европейския съюз (ЕС) за категории Т4 
(колесни трактори), Т5 (колесни трактори), С (верижни 
трактори), R (ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), като 
за тези категории производителят може да избере дали да 
кандидатства за одобряване по новия регламент или да спазва 
приложимите национални изисквания. По този начин  
производителите ще могат да се възползват от единната 
система на ЕС, която осигурява достъп до целия европейски 
пазар и ще се завърши единния пазар в тази област. 
 Важно е да се отбележи, че регламентът не засяга 
мерките на национално равнище или на равнището на Съюза 
по отношение на използването на земеделски и горски 
превозни средства по пътищата, като например специални 
изисквания за свидетелствата за управление на превозно 
средство, ограничения на максималната скорост или мерки за 
регулиране на достъпа до определени видове пътища.  

 
II. КТИ участва активно в заседанията на Работна 

група по емисиите за извънпътна техника (GEME) 
В правната система на ЕС съществуват и изисквания 

относно ограничаване отделянето на вредни емисии от 
двигатели с вътрешно горене, инсталирани в или 
предназначени за инсталиране в извънпътни самоходни 
машини, които са разписани в Директива 97/68/ЕО. Целта е на 
пазара да се предлагат и да бъдат пускани в експлоатация 
двигатели за извънпътна техника, които да отговарят на 
определени, предварително зададени технически изисквания, 
съответствието с които ще осигури намаляване на вредните 
газове, отделяни при работата им. Директива 97/68/ЕО изисква 
да бъдат приравнени правните уредби на държавите членки за 
емисионните норми и начините за издаване на сертификати за 
одобрение на типа за двигатели, инсталирани в подвижни 
машини и апарати, с оглед гладкото функциониране на общия 
европейски пазар и защитата на човешкото здраве и околната 
среда. Тази директива беше въведена от КТИ в качеството й на 
орган по одобрение на типа за двигатели за извънпътна 
техника. 

С Директива 97/68/ЕО се регулират максималните 
емисии на въглероден оксид (CO), въглеводороди (HC), азотни 
оксиди (NOx) и прахови частици (PM) от дизелови двигатели. 
 Представители на КТИ участват в заседанията на 
Експертната група по емисиите към Европейската комисия, на 
която се разглеждат бъдещи изменения на директивата, както и 
се дискутират въпроси с практическо приложение на отделните 
разпоредби на директивата.  
 

III. КТИ участва в заседанията на Работна група 
„Селскостопански трактори” към Европейската комисия 
(WGAT), която се занимава с въпроси свързани с изменение на 
нормативни актове във връзка с адаптиране към техническия 
прогрес на отделни директиви по компоненти за нови 
селскостопански и горски трактори и се дискутират въпроси 
във връзка с практическото приложение на отделни 
разпоредби.  

IV. КТИ участва в срещите на органите по 
типово одобрение на Европейския съюз (TAAM) 
 Органите по одобрение на типа на нови МПС и на 
нови трактори на дължавите-членки на ЕС организират срещи 
два пъти в годината с цел уеднаквяване на практиката и 
избягване на трудности при прилагането на законодателството, 
както и за осигуряване на еднакво тълкуване на определени 
законодателни разпоредби. Форумът осигурява ефективна 
среда за разрешаване на важни проблеми по прилагане на 
европейското законодателство, като добавя незаменима 
стойност към ежедневното сътрудничество между 
администрациите на държавите членки, като фокусира на 
дебатирането на въпроси от практическа значимост при 
одобрението на типа на превозни средства и гарантира 
еднаквост при прилагането на европейското законодателство в 
тази област. Представителите на България, които участват в 
тези заседания генерират опит за прилагането на европейското 
законодателство в областта на одобрението на типа на 
превозни средства и съгласуват начина на интерпретиране на 
разпоредбите с тези на другите държави членки, при 
необходимост. През 2010 г. за първи път под българско 
председателство се проведе среща на органите по одобрение на 
типа на нови моторни превозни средства и колесни трактори на 
държавите-членки на ЕС. Срещата се проведе за 33-ти пореден 
път, като един от домакините от българска страна беше 
Контролно – техническа инспекция към Министерство на 
земеделието и храните (национален орган за одобрение на типа 
на нови колесни трактори). Отчитайки позитивите от 
провеждането на такива срещи за укрепване на 
сътрудничеството и повишаване на ефективността на 
прилагане на законодателството България, само три години 
след пълноправното членство в ЕС, организира изключително 
успешно срещата, което спомогна за утвърждаването на 
страната ни като активен член на ЕС, в съответствие и с един 
от основните политически приоритети на страната. Посоченият 
форум на органите за одобрение на типа е ценна практика за 
засилено укрепване на административното сътрудничество 
между органите на държавите членки и гарантиране на 
ефективност на прилагането на изискванията на европейското 
законодателство, в област, характеризираща се с голям брой 
актове, регулиращи техническите изисквания към тракторите и 
другите селскостопански превозни средства. Всичко това 
добавя стойност за бизнеса в процеса на практическо 
изпълнение на законовите разпоредби. 

Изготвен е протокол от срещата на органите по 
одобрение на типа, проведена в София и той е достъпен на 
интернет страницата на ЕК:  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approval-
authorities-technical-services/taam/ 

 
V. КТИ участва в заседанията на Експертната 

група на органите по одобрение на типа (TAAEG) 
За осигуряването на еднакво тълкуване на определени 

законодателни разпоредби и осигуряването на точни насоки на 
бизнес операторите за практическо прилагане, органите по 
одобрение на типа на държавите членки заседават два пъти в 
годината в Брюксел, като срещите се председателстват от 
Европейската комисия. Протоколите от срещите са достъпни в 
електронната система CIRCABC и подкрепят процеса на 
съгласувано интерпретиране на изискванията, допринасящо за 
постигането на по-укрепен Вътрешен пазар. Работната група е 
необходима за изясняване на въпроси, които не са достатъчно 
ясни и за да се подготвят качествени проекти  за изменение, 
които да се изпращат в Съвета. Целта на създаването е да има 
проактивен и позитивен ефект, за да се подпомогнат органите 
по одобрение на типа и не само тях, а също така и всички 
заинтересовани страни. Освен това изключително важно е, че 
чрез тази група се дава възможност за обмяна на информация 
между органите по одобрение на типа и Европейската комисия. 
Така че основната роля на тази група е създаването на връзка 
между органите по одобрение на типа и Европейската комисия. 
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 Участието на всички етапи на подготовка на дадено 
предложение за нормативен акт, чрез съответните 
съвещателни/регулаторни експертни форуми на Европейската 
комисия или други механизми за обмен на мнения и дебат, 
гарантира подобрено разбиране на различните законодателни 
елементи и съответно спомага за по-ефективен процес на 
прилагане на изискванията. Затова КТИ ще продължава и 
занапред да участва в заседанията на работните групи към ЕК и 
Съвета и да работи за разработване на максимално ефективни 
проекти на норамативни актове, които се разработват на ниво 
европейски институции, както и ще продължава да работи с 
другите държави членки с цел точно прилагане на 
европейските изисквания в областта на одобрението на типа на 
нови селскостопански и горски трактори и двигатели за 
извънпътна техника. 
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