16




Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за националната стандартизация



Глава първа
Общи положения

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на националната стандартизация, и създаването, устройството и дейността на Българския институт за стандартизация.
(2) Национална стандартизация е дейността по разработването, приемането и одобряването, въвеждането, и разпространяването на български стандарти и български стандартизационни документи.
(3) Създава се Български институт за стандартизация, наричан по-нататък “БИС”.
(4) Българският институт за стандартизация  е юридическо лице, създадено с този закон, със седалище София.
(5) Българският институт за стандартизация  е националният орган за стандартизация в Република България.
(6) Българският институт за стандартизация не разпределя печалба.
(7) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на БИС.
(8) Българският институт за стандартизация се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
Чл. 2. (1) Българският институт за стандартизация осъществява своята дейност въз основа на законите, устава си и правила за работа по националната стандартизация.
(2) Уставът на БИС урежда неговото устройство и управление, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на института.
(3) Уставът на БИС се обнародва в “Държавен вестник”.
Чл. 3. Този закон не се прилага за стандарти, одобрявани във ведомства, в отрасли и в предприятия. 
Чл. 4. Дейността по националната стандартизация се извършва при спазване на следните принципи:
1.	законност;
2.	независимост;
3.	доброволност на заинтересуваните страни при участието им в дейността по националната стандартизация и при прилагането на стандартите; 
4.	публичност, прозрачност и равнопоставеност при вземането на решения от органите за управление на БИС;
5.	взаимна връзка и липса на противоречие на стандартите в дадена област;
6.	общо съгласие на всички участващи в разработването на национални стандарти;
7.	съответствие с развитието на науката и технологиите;
8.	съответствие с правилата на европейската и международната стандартизация.
Чл. 5. (1) Български стандарти са стандартите, които са разработени, приети и одобрени или въведени от БИС. 
(2) Българските стандарти се идентифицират с буквено и цифрово означение. Буквеното означение се състои от буквите БДС или комбинация от буквите БДС и други буквени означения в случаите на въвеждане на европейски или международни стандарти. Цифровото означение се състои от номера на стандарта и годината на одобряване или въвеждане.
(3) Означенията по ал. 2 не могат да се използват за други стандарти освен за  българските. 
(4) Полагането на означенията по ал. 2  върху опаковката и/или етикета на продукта не е доказателство за съответствие на продукта със стандарта.
(5) Наличието на сертификатна марка за съответствие с българските стандарти върху опаковката и/или етикета на продукта удостоверява съответствието на продукта с българските стандарти.

Чл. 6. (1) Европейските и международните стандарти се въвеждат в Република България само като български стандарти. 
(2) Европейските стандарти се въвеждат идентично като български стандарти чрез издаване на стандарта на български език или чрез потвърждаване за прилагане на стандартите като български стандарти.
(3) Международните стандарти се въвеждат идентично, еквивалентно или нееквивалентно като български стандарти чрез издаване на стандарта на български език или чрез потвърждаване за прилагане на стандартите като български стандарти.
Чл. 7. (1) Българските стандарти се прилагат доброволно.
(2) В нормативни актове, които съдържат технически изисквания могат да се правят препращания към български стандарти и/или части от стандарти само когато с нормативните актове се въвежда европейско право.
(3) Органите на изпълнителната власт задължително съгласуват предварително с БИС проектите на нормативни актове, които препращат към български стандарти или части от тях.
(4) Нормативни актове могат да препращат само към български национални стандарти и към европейски или международни стандарти, въведени чрез публикуване на текста на стандарта в превод на български език, при спазване изискванията на чл. 57.

Глава втора 
Устройство на Българския институт за стандартизация

Чл. 8. (1) Лицата, които са съгласни да спазват устава и които желаят да подкрепят дейността по националната стандартизация, могат да станат членове на БИС. 
(2) Членове на БИС могат да бъдат организации на работодатели, браншови камари, сдружения, производители и търговци, органи на централната изпълнителна власт, научни организации и институти, висши училища, лица за оценяване на съответствието, сдружения на застрахователите и сдружения на потребителите.
(3) Âúçíèêâàíåòî è ïðåêðàòÿâàíåòî íà ÷ëåíñòâîòî, êàêòî è ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà ÁÈÑ ñå îïðåäåëÿò â óñòàâà.
Чл. 9. (1) Върховен орган на БИС е общото събрание.
(2) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема и изключва членовете на БИС и определя размера на членския внос;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и двама от членовете на контролния съвет;
4. приема бюджета на БИС и отчета за изпълнението му;
5. приема отчета за дейността на БИС;
6. взема и други решения, предвидени в устава.
Чл. 10. (1) В общото събрание участват представители на всички  заинтересувани от дейността по стандартизация лица по чл. 8, ал. 2, организирани в групите, както следва: 	
1. организации на работодатели, браншови камари, сдружения, производители и търговци;
2. органи на централната изпълнителна власт;
3. научни организации, научни институти и висши училища;
4. лица за оценяване на съответствието;
5. сдружения на застрахователи и сдружения на потребители.
(2) Âñåêè ÷ëåí íà ÁÈÑ èìà ïðàâî íà åäèí ãëàñ â îáùîòî ñúáðàíèå. 
×ë. 11. (1) Îáùîòî ñúáðàíèå å ðåäîâíî è èçâúíðåäíî. Ðåäîâíîòî îáùî ñúáðàíèå ñå ïðîâåæäà íàé-ìàëêî âåäíúæ ãîäèøíî ïî ñåäàëèùåòî íà ÁÈÑ.
(2) Îáùîòî ñúáðàíèå ñå ñâèêâà îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïî íåãîâà èíèöèàòèâà èëè ïî èñêàíå íà åäíà òðåòà îò ÷ëåíîâåòå íà ÁÈÑ. 
(3) Ïîêàíàòà ñúäúðæà äíåâíèÿ ðåä, äàòàòà, ÷àñà è ìÿñòîòî çà ïðîâåæäàíåòî íà îáùîòî ñúáðàíèå è ïî ÷èÿ èíèöèàòèâà òî ñå ñâèêâà.
(4) Ïîêàíàòà ñå îáíàðîäâà â “Äúðæàâåí âåñòíèê” íàé-ìàëêî åäèí ìåñåö ïðåäè íàñðî÷åíèÿ äåí.
×ë. 12. Îáùîòî ñúáðàíèå å çàêîííî, àêî ïðèñúñòâàò ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò âñè÷êè ÷ëåíîâå íà ÁÈÑ. Ïðè ëèïñà íà êâîðóì ñúáðàíèåòî ñå îòëàãà ñ åäèí ÷àñ ïî-êúñíî íà ñúùîòî ìÿñòî è ïðè ñúùèÿ äíåâåí ðåä è ìîæå äà ñå ïðîâåäå, êîëêîòî è ÷ëåíîâå äà ñå ÿâÿò.
×ë. 13. Îáùîòî ñúáðàíèå âçåìà ðåøåíèÿ ñ îáèêíîâåíî ìíîçèíñòâî îò âñè÷êè ÷ëåíîâå, îñâåí àêî çà ðåøàâàíåòî íà îòäåëíè âúïðîñè â óñòàâà  å ïðåäâèäåíî äðóãî.
Чл. 14. (1) Органи за управление на БИС са управителният съвет и изпълнителният директор.
(2) Управителният съвет се състои от 15 членове, в т.ч. председател. 
(3) Всяка група по чл. 10, ал. 1 има по трима представители в управителния съвет. Представителите на групите по чл. 10, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, които са членове на управителния съвет, не могат да бъдат служители в държавната администрация.
(4) За членове на управителния съвет на БИС се избират лица, които:
1. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително на друг член на управителния съвет;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.
(5) Председателят на управителния съвет не може да извършва друга платена дейност освен научноизследователска и преподавателска.
Чл. 15. (1) Мандатът на управителния съвет е 5 години. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(2) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно:
1. при подаване на оставка;
2. ако престане да отговаря на изискванията по чл. 14, ал. 4;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;
4. при нарушение на чл. 14, ал. 5;
5. ако не участва без основателна причина в 3 или повече последователни заседания на управителния съвет.
(3) При предсрочно прекратяване на мандат на член на управителния съвет на негово място се избира друго лице като представител на същата група в общото събрание за остатъка от мандата.
Чл. 16. Управителният съвет:
1. предлага на общото събрание промени в устава на БИС;
2. приема правилата за работа по националната стандартизация по предложение на изпълнителния директор;
3. избира изпълнителния директор и определя размера на възнаграждението му;
4. организира извършването на дейността на БИС и определя приоритетите за работа по националната стандартизация;
5. разпорежда се с имуществото на БИС при спазване изискванията на устава;
6. изготвя и предлага на общото събрание проекта на бюджет на БИС и отчета за изпълнението му;
7. изготвя и предлага на общото събрание отчета за дейността на БИС;
8. избира и освобождава членовете на техническите съвети;
9. взема решения за създаване и закриване на технически комитети по стандартизация;
10. приема правила за финансиране дейността на техническите комитети;
11. приема системата за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
12. взима решения за участие и прекратяване участие на  БИС в други организации;
13. одобрява програмата по стандартизация;
14. определя възнаграждението на председателя на управителния съвет;
15. взема и други решения, предвидени в устава.
Чл. 17. (1) Управителният съвет разглежда и решава всички въпроси, включени в неговата компетентност, на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. 
(2) Управителният съвет се свиква на заседание от председателя на управителния съвет или по инициатива на една трета от членовете му.
(3) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет.
(4) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако за решаването на отделни въпроси в устава  е предвидено друго.
Чл. 18. Членовете на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна работна заплата за страната.
Чл. 19. Изпълнителният директор участва в заседанията на управителния съвет, като има право на съвещателен глас.
Чл. 20. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател на управителния съвет за срок 5 години.
(2) Председателят на управителния съвет:
1. представлява БИС;
2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и предлага дневния им ред;
4. сключва договора за управление с изпълнителния директор;
5. посочва член на управителния съвет, който при негово отсъствие да ръководи заседанията на съвета;
6. решава и други въпроси, предвидени в устава.
(3) При отсъствие председателят на управителния съвет може да делегира правата си по ал. 2, т. 1 и 2 на изпълнителния директор. 
Чл. 21. Изпълнителният директор се избира от управителния съвет за срок 5 години по предложение на председателя на управителния съвет.
Чл. 22. Изпълнителният директор:
1.	îðãàíèçèðà, óïðàâëÿâà è ðúêîâîäè òåêóùàòà äåéíîñò íà ÁÈÑ â ñúîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèÿòà íà óïðàâèòåëíèòå îðãàíè è óñòàâà;
2.	ñêëþ÷âà è ïðåêðàòÿâà òðóäîâèòå äîãîâîðè ñúñ ñëóæèòåëèòå íà ÁÈÑ;
3.	ïðåäñòàâÿ îò÷åò çà äåéíîñòòà íà ñëóæèòåëèòå íà ÁÈÑ ïðåä óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò;
4.	ïðåäñòàâÿ îò÷åò çà èçïúëíåíèåòî íà áþäæåòà ïðåä óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñëåä ñòàíîâèùå íà êîíòðîëíèÿ ñúâåò;
5.	îäîáðÿâà ïðîöåäóðèòå çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ;
6.	îäîáðÿâà íàöèîíàëíèòå ñòàíäàðòè;
7.	îäîáðÿâà íàöèîíàëíèòå ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè;
8.	âçåìà ðåøåíèÿ çà âúâåæäàíå íà åâðîïåéñêè è ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè è ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè;
9.	 ðåøàâà è äðóãè âúïðîñè, ïðåäâèäåíè â óñòàâà.


Ãëàâà òðåòà
Îðãàíèçàöèÿ íà äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàÒÀ ñòàíäàðòèçàöèÿ

Ðàçäåë ²
Ïðåäìåò íà äåéíîñò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ

×ë. 23. Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ: 
1.	 ðàçðàáîòâà, îäîáðÿâà è èçìåíÿ ïðàâèëàòà çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ; 
2.	 ðàçðàáîòâà, îäîáðÿâà è èçìåíÿ ïðîöåäóðèòå çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ;
3.	 ðàçðàáîòâà ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ çà ðàáîòà ïî ñòàíäàðòè, îäîáðÿâàíè âúâ âåäîìñòâà, â îòðàñëè è â ïðåäïðèÿòèÿ;
4.	 ñúñòàâÿ, îäîáðÿâà è ïóáëèêóâà ïðîãðàìàòà ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ íà ñòðàíèöàòà íà ÁÈÑ â èíòåðíåò; 
5.	 ðàçðàáîòâà, ïðèåìà è îäîáðÿâà èëè âúâåæäà áúëãàðñêèòå ñòàíäàðòè è áúëãàðñêèòå ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè;
6.	 ðàçïðîñòðàíÿâà áúëãàðñêè ñòàíäàðòè, ïðîåêòè íà áúëãàðñêè ñòàíäàðòè è  ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè;
7. ðàçïðîñòðàíÿâà ïðîåêòè íà åâðîïåéñêè ñòàíäàðòè, ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè, ÷óæäåñòðàííè íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè è ïðîåêòè íà ÷óæäåñòðàííè íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè; 
8. ñúçäàâà è ïîääúðæà áàçà äàííè çà ñòàíäàðòè è ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè; 
9. създава и поддържа фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека;
10. осъществява обмен на стандарти;
11. ñúçäàâà ñèñòåìà çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî ñ èçèñêâàíèÿòà íà áúëãàðñêèòå ñòàíäàðòè;
12. îðãàíèçèðà êóðñîâå, ñåìèíàðè, êîíôåðåíöèè è äðóãè ôîðìè íà îáó÷åíèå è ðàçøèðÿâàíå íà êðúãà îò ó÷àñòíèöè â äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ;
13. èçäàâà îôèöèàëåí áþëåòèí è êàòàëîã íà áúëãàðñêèòå ñòàíäàðòè;
14. ïóáëèêóâà íà ñòðàíèöàòà íà ÁÈÑ â èíòåðíåò ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà ñè.
×ë. 24. Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿâà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ìåæäóíàðîäíè è åâðîïåéñêè îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ (ISO, IEC, CEN, CENELEC) è îðãàíèçèðà ó÷àñòèåòî íà áúëãàðñêè åêñïåðòè â ðàáîòíèòå èì îðãàíè. 
×ë. 25. Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ èçãîòâÿ íîòèôèêàöèèòå, êîèòî ñà ïðåäâèäåíè â ïðèëîæåíèå ¹ 3 êúì Ñïîðàçóìåíèåòî çà òåõíè÷åñêèòå ïðå÷êè â òúðãîâèÿòà è ãè ïðåäñòàâÿ â Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà ISO/IEC â Æåíåâà.
×ë. 26. Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ ÷ðåç èíôîðìàöèîííèÿ ñè öåíòúð îòãîâàðÿ íà çàïèòâàíèÿ îò çàèíòåðåñóâàíè ñòðàíè îò ñòðàíè - ÷ëåíêè íà ÑÒÎ, êàêòî è ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ çà ñòàíäàðòè, êîèòî ñà ïðèåòè èëè ïðåäëîæåíè çà ïðèåìàíå.
×ë. 27. (1) Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ èíôîðìèðà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ è íàöèîíàëíèòå îðãàíè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ íà ñòðàíèòå - ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, è ïðè ïîèñêâàíå ïðåäîñòàâÿ ÷àñòòà îò ïðîãðàìàòà ñè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, êîÿòî ñå îòíàñÿ çà ïðèåìàíå è èçìåíåíèå íà íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè èëè íà ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè, êîèòî íå ñå âúâåæäàò åêâèâàëåíòíî.
(2) Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ ïðåäîñòàâÿ íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ è íàöèîíàëíèòå îðãàíè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ íà ñòðàíèòå - ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ïðè ïîèñêâàíå ïðîåêòèòå íà ñòàíäàðòèòå ïî àë. 1 è îñèãóðÿâà âúçìîæíîñò çà äàâàíå íà ñòàíîâèùà è êîìåíòàðè.
×ë. 28. Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðàâèëàòà çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ è ñ ïðîöåäóðèòå çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ ñïàçâà èçèñêâàíèÿòà çà ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ðàáîòàòà ïî âúâåæäàíå íà íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè, êîèòî ìîãàò äà ïîâëèÿÿò íà õàðìîíèçàöèÿòà íà åâðîïåéñêî íèâî. 

Ðàçäåë II
Òåõíè÷åñêè ñúâåòè

×ë. 29. (1)  Çà îñèãóðÿâàíå óïðàâëåíèåòî íà òåõíè÷åñêàòà äåéíîñò â ÁÈÑ ñå ñúçäàâàò 3 òåõíè÷åñêè ñúâåòà:
1.	Òåõíè÷åñêè ñúâåò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ â íååëåêòðîòåõíè÷åñêàòà îáëàñò íà äåéíîñò (ISO è CEN);
2.	Òåõíè÷åñêè ñúâåò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ â îáëàñòòà íà åëåêòðîòåõíèêàòà, åëåêòðîíèêàòà, èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè è òåëåêîìóíèêàöèèòå (IEC, CENELEC è ETSI);
3.	Òåõíè÷åñêè ñúâåò çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî ñ èçèñêâàíèÿòà íà áúëãàðñêèòå ñòàíäàðòè.
(2) Áðîÿò íà ÷ëåíîâåòå íà âñåêè òåõíè÷åñêè ñúâåò ñå ïîñî÷âà â óñòàâà.
(3) ×ëåíîâåòå íà òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè ñå èçáèðàò îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò èçìåæäó ïðèçíàòè åêñïåðòè â îáëàñòòà íà ñòàíäàðòèçàöèÿòà ïî ïðåäëîæåíèå íà ñåêòîðíè ñúâåòè, íà òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè è íà ÷ëåíîâåòå íà ÁÈÑ.
(4) Òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè èçáèðàò îò ñâîÿ ñúñòàâ ïðåäñåäàòåë, êîéòî äà ãè ðúêîâîäè.
       (5) Òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè ìîãàò äà ñúçäàâàò ñåêòîðíè ñúâåòè çà îïðåäåëåíè ñåêòîðè íà èêîíîìèêàòà.
×ë. 30. Òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè:
1.	âçåìàò ðåøåíèÿ çà ðàçðàáîòâàíå, ïðèåìàíå è îäîáðÿâàíå èëè âúâåæäàíå íà áúëãàðñêè ñòàíäàðòè;
2.	âçåìàò ðåøåíèÿ çà ðàçðàáîòâàíå, ïðèåìàíå è îäîáðÿâàíå èëè âúâåæäàíå íà áúëãàðñêè ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè;
3.	ñúçäàâàò ðàáîòíè ãðóïè çà ðàçðàáîòâàíå è ïðèåìàíå èëè âúâåæäàíå íà áúëãàðñêè ñòàíäàðòè èëè áúëãàðñêè ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè;
4.	ïðåäëàãàò íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñúçäàâàíåòî è çàêðèâàíåòî íà òåõíè÷åñêè êîìèòåòè;
5.	âçåìàò ðåøåíèÿ è ðåøàâàò ñïîðîâå, âúçíèêíàëè ìåæäó òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè ïî òåõíè÷åñêè âúïðîñè;
6.	òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè ïî ÷ë. 29, àë. 1, ò. 1 è 2 ñúñòàâÿò ïðîãðàìàòà ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ íà ÁÈÑ, êîÿòî âêëþ÷âà âçåòèòå ðåøåíèÿ ïî ò. 1 è 2 è ñëåäÿò çà íåéíîòî èçïúëíåíèå;
7. òåõíè÷åñêèÿò ñúâåò ïî ÷ë. 29 àë. 1, ò. 3 ïðàâè ïðåäëîæåíèÿ äî óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò çà ïðèåìàíå íà ñèñòåìà çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî ñ èçèñêâàíèÿòà íà áúëãàðñêèòå ñòàíäàðòè.
×ë. 31.  Ïðàâèëàòà çà ðàáîòà è ïðîöåäóðèòå çà ðàáîòà íà òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè ñà óðåäåíè ñúîòâåòíî â ïðàâèëàòà çà ðàáîòà è â ïðîöåäóðèòå çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíà ñòàíäàðòèçàöèÿ.

Ðàçäåë III
Òåõíè÷åñêè êîìèòåòè

×ë. 32. (1) Òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ ñà îðãàíè íà ÁÈÑ, ðàáîòåùè â îïðåäåëåíè îáëàñòè íà ñòàíäàðòèçàöèÿòà.
(2) Òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè ñå ñúçäàâàò è çàêðèâàò îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà òåõíè÷åñêèòå ñúâåòè. 
(3) Ó÷àñòèåòî â òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè å äîáðîâîëíî.
Чл. 33. (1) Техническите комитети:
1. разработват и приемат националните стандарти и националните стандартизационни документи;
2. предлагат на изпълнителния директор одобряването на националните стандарти и националните стандартизационни документи;
3. участват в работата по въвеждането на европейските и международните стандарти като български стандарти;
4. участват в работата по въвеждането на европейските и международните стандартизационни документи като български стандартизационни документи.
(2) Правилата за работа и процедурите за работата на техническите комитети са уредени съответно в правилата за работа и в процедурите за работа по националната стандартизация.

Ðàçäåë IV
Êîíòðîëåí ñúâåò

×ë. 34. (1) Êîíòðîëíèÿò ñúâåò å îðãàí çà êîíòðîë íà ôèíàíñîâàòà äåéíîñò íà ÁÈÑ.
(2) Êîíòðîëíèÿò ñúâåò ñå ñúñòîè îò òðèìà ÷ëåíîâå. ×ëåíîâåòå íà êîíòðîëíèÿ ñúâåò íå ìîãàò äà áúäàò ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò èëè ñëóæèòåëè íà ÁÈÑ.
(3) Двама от членовете на контролния съвет се избират пряко от общото събрание. Тези членове не могат да бъдат служители в държавната администрация.
(4) Един от членовете на контролния съвет е представител на Министерството на финансите и се определя от министъра на финансите.
Чл. 35. Контролният съвет:
1.	следи за изпълнението на бюджета на БИС;
2.	следи за спазването на  правилата за финансиране дейността на техническите комитети;
3.	следи за правомерността и закономерността на извършваните разходи и при констатиране на нарушения уведомява управителния съвет и изпълнителния директор;
4.	дава становище по бюджета на БИС и по отчета за изпълнението му;
5.	предлага на общото събрание размера на членския внос на членовете на БИС;
6.	решава и други въпроси, предвидени в устава.
Чл. 36. Членовете на контролния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна работна заплата за страната.
Чл. 37. Условията и редът за свикване, кворум, гласуване и вземане на решения от контролния съвет се уреждат в устава.

Раздел V
Разработване, приемане и одобряване на национални стандарти

Чл. 38. Физически и/или юридически лица могат да направят пред БИС обосновано предложение за разработване и одобряване на национален стандарт.
Чл. 39. Предложението по чл. 38 се обосновава с мотиви относно:
1. целите, които се постигат с предложения стандарт;
2. икономически фактори;
3. финансово и експертно осигуряване;
4. възможност за прилагане на стандарта за целите на оценяване на съответствието;
5. връзка с други стандарти.
Чл. 40. (1) Изпълнителният директор на БИС предоставя на съответния технически съвет постъпилото за разглеждане предложение.
(2) След вземане на решение за разработване на националния стандарт техническият съвет възлага разработването му на технически комитет от съответната област на стандартизация.
(3) В случай че предложеният за разработване стандарт е от област по стандартизация, в която няма регистрирани технически комитети, техническият съвет определя работна група от експерти, която разработва и приема с общо съгласие проекта на национален стандарт.
Чл. 41. (1) Техническите комитети приемат проектите на националните стандарти след постигане на общо съгласие и ги представят в БИС.
(2) Общо съгласие се постига при липса на настоятелно поддържани възражения по съществени въпроси от заинтересуваните и чрез процедура, стремяща се да отчете становищата на всички страни и да сближи несъвпадащите гледни точки.
Чл. 42. Разработеният и приет национален стандарт се одобрява от изпълнителния директор.
Чл. 43. Националните стандарти влизат в сила след публикуване на  означенията по чл. 5, ал. 2 и наименованието им в официалния бюлетин на БИС.
Чл. 44. Условията и редът, принципите и етапите при разработването, приемането и одобряването на националните стандарти се уреждат в правилата за работа и в процедурите за работа по националната стандартизация.

Раздел VI
Въвеждане на европейски и международни стандарти като 
български стандарти

Чл. 45. (1) Въвеждането на европейските и международните стандарти като български стандарти се извършва по реда на чл. 6, ал. 2 и 3.
(2) Въвеждането на европейски стандарт като български стандарт произтича от задълженията, които има БИС като член на европейските организации по стандартизация.
(3) С въвеждането на европейски стандарти се отменят противоречащите им национални стандарти. 
(4) Въвеждането на международен стандарт се инициира от физически и/или юридически лица, които могат да направят пред БИС обосновани предложения за въвеждане на международен стандарт като български стандарт.
(5) С предложението по ал. 4 се посочва и начинът на въвеждането на стандарта съгласно чл. 6, ал. 3.
Чл. 46. Въвеждане на европейски и международни стандарти като български стандарти чрез издаването им на български език е превеждането, редактирането и предоставянето им на материален носител.
Чл. 47. Въвеждане на европейски и международен стандарт чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти е публикуването в официалния бюлетин на БИС на означенията на стандарта по чл. 5, ал. 2, представляващо декларация за потвърждаването му.
Чл. 48. Българските стандарти влизат в сила след публикуване на означенията по чл. 5, ал. 2 и наименованието им в официалния бюлетин на БИС.
Чл. 49. Условията и редът, принципите и етапите при въвеждането на европейските и международните стандарти като български стандарти се уреждат в правилата за работа и в процедурите за работа по националната стандартизация.
	
Раздел VII
Разработване и одобряване или въвеждане на български стандартизационни документи

Чл. 50. (1) Български стандартизационни документи са стандартизационни документи, които са разработени и одобрени или въведени от БИС.
(2) Българските стандартизационни документи се идентифицират с буквено и цифрово означение. Буквеното означение се състои от буквите СД или комбинация от буквите СД и други буквени означения в случаите на въвеждане на европейски или международни стандартизационни документи. Цифровото означение се състои от номера на стандартизационните документи и годината на одобряването или въвеждането им.
(3) Означенията по ал. 2 не могат да се използват за други стандартизационни документи освен за българските. 
(4) Българските стандартизационни документи се разработват и одобряват или въвеждат при условията и по реда на раздели V и VI, без да се спазва принципът на общото съгласие, съгласно чл. 41, ал. 2.

Раздел VIII
Изменяне и отменяне на български стандарти и на български стандартизационни документи

Чл. 51. Изменянето или отменянето на български стандарт или български стандартизационен документ се извършва при условията и по реда на раздели V и VI.

Раздел IX
Авторски права и права за разпространение

Чл. 52. Българският институт за стандартизация е носител на авторските права върху българските стандарти и българските стандартизационни документи.
Чл. 53. Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.
Чл. 54. Защитата на авторските права на БИС върху българските стандарти и българските стандартизационни документи се осъществява по реда на Закона за авторското право и сродните му права.


Глава четвърта
Имущество и финансиране

Чл. 55. Приходите по бюджета на БИС се формират от:
1.	субсидия от държавния бюджет, утвърдена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
2.	членски внос на членовете на БИС;
3.	финансиране въвеждането на стандарти, включително стандарти, към които препращат нормативни актове, съдържащи технически изисквания;
4.	приходи от продажба на стандарти и на стандартизационни документи, от предоставяне на услуги, от предоставяне на сертификатна марка за съответствие с българските стандарти и от обучение;
5.	приходи от участия в европейски, международни и други донорски програми;
6.	постъпления от дарения от физически и юридически лица.
Чл. 56. Субсидията от държавния бюджет по чл. 55, т. 1 се разходва за:
1. дейности по разпространяване на български стандарти, проекти на български стандарти и стандартизационни документи, по разпространяване на проекти на европейски стандарти, международни стандарти, чуждестранни национални стандарти и проекти на чуждестранни национални стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване на обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
2. заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България;
3. подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация.
Чл. 57. Въвеждането на европейски и международни стандарти, към които препращат нормативни актове, съдържащи технически изисквания, се финансират от органите на изпълнителната власт, които са отговорни за разработването и прилагането на тези нормативни актове.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Стандарт” е документ, който е съставен чрез общо съгласие и определя за общо и повтарящо се прилагане правила, основни насоки или характеристики за дейности или техните резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.
2. “Национален стандарт” е стандарт, който е разработен, приет и одобрен от БИС и е общодостъпен.
3. “Национален орган за стандартизация” е орган за стандартизация, признат на национално ниво, определен да бъде член в международните и европейските организации по стандартизация.
4. “Чуждестранен национален стандарт” е национален стандарт, който е приет от чуждестранна национална организация по стандартизация и е общодостъпен.
5. “Европейски стандарт” е стандарт, който е приет от европейска организация по стандартизация (CEN, CENELEC, ETSI) и е общодостъпен.
6. “Международен стандарт” е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация (ISO, IEC, ITU) и е общодостъпен.
7. “Стандартизационни документи” са документи, приети от европейските и международните организации по стандартизация, като: технически спецификации, технически доклади, ръководства и работни споразумения, които са общодостъпни.
8. “Област на стандартизация” е съвкупност от взаимно свързани продукти, процеси или услуги, които могат да бъдат стандартизирани.
9. “Идентично въвеждане” е въвеждане на европейски или международни стандарти, които се отнасят за един и същ обект, осигуряват взаимозаменяемостта на продукти, процеси и услуги или еднозначното разбиране на резултатите от изпитване или на информацията, предоставена съгласно тези стандарти, като задължително се спазват формата и съдържанието на въвеждания стандарт.
10. “Еквивалентно въвеждане” е въвеждане на международни стандарти, които се отнасят за един и същ обект, осигуряват взаимозаменяемостта на продукти, процеси и услуги или еднозначното разбиране на резултатите от изпитване или на информацията, предоставена съгласно тези стандарти, без да е необходимо да се спазват формата и съдържанието на въвеждания стандарт.
11. “Нееквивалентно въвеждане” е въвеждане на международни стандарти, които се отнасят за един и същ обект, не осигуряват взаимозаменяемостта на продукти, процеси и услуги или еднозначното разбиране на резултатите от изпитване или на информацията, предоставена съгласно тези стандарти, и не е необходимо да се спазват формата и съдържанието на въвеждания стандарт.
12. “Правила за работа по националната стандартизация” са стандарти БДС 0 - всички части.
13. “Процедура за работа по националната стандартизация” е определен начин за извършване на дейността по националната стандартизация в съответствие с правилата за работа по националната стандартизация.
14. “Система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти” е система, която има собствени правила за работа и управление, предназначена за извършване доброволно оценяване на съответствието на продукти с изискванията на българските стандарти.
15. “Сертификатна марка за съответствие с българските стандарти” е сертификатна марка по смисъла на Закона за марките и географските означения за съответствието на продукти с изискванията на българските стандарти.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Стандартите, които са одобрени или въведени по реда на действащото законодателство преди влизането в сила на този закон, запазват действието си. 
§ 3. Регистрираните към датата на влизане в сила на закона технически комитети по стандартизация запазват своя статут.
§ 4. Председателят на Българския институт по стандартизация, съществуващ към деня на обнародването на този закон в “Държавен вестник”, изпраща покана за провеждане на първото общо събрание до заинтересуваните групи по чл. 10, ал. 1.
§ 5. (1) Председателят на Българския институт по стандартизация, съществуващ към деня на обнародването на този закон в “Държавен вестник”, свиква, насрочва, провежда и ръководи първото общо събрание най-късно до датата на влизане в сила на закона.
(2) Първото общо събрание има следния дневен ред:
1.	приемане на устав на Българския институт за стандартизация;
2.	избор на управителните органи.
(3) Общото събрание може да реши в дневния ред да бъдат включени и други въпроси.
§ 6. (1) Çàêðèâà ñå Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñúçäàäåí ïî ñèëàòà íà Çàêîíà çà íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ (ÄÂ, áð. 55 îò 1999 ã.).
(2) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò äî âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà îïðåäåëÿ êîìèñèÿ, êîÿòî äà èçâúðøè íåîáõîäèìèòå äåéñòâèÿ ïî ëèêâèäàöèÿòà íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ â ñðîê äâà ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà.
(3) Ðàçõîäèòå ïî ëèêâèäàöèÿòà ñà çà ñìåòêà íà áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà, â ò. ÷. íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà.
(4) Òðóäîâèòå è ñëóæåáíèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ ñúñ ñëóæèòåëèòå îò çàêðèòèÿ Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ ñå óðåæäàò ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 328, àë. 1, ò. 1 îò Êîäåêñà íà òðóäà, ñúîòâåòíî ÷ë. 106, àë. 1, ò. 1 îò Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë.
(5) Àðõèâúò, âêëþ÷èòåëíî âåäîìîñòèòå çà çàïëàòè, íà ëèêâèäèðàíèÿ Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ ñå ïðåäàâàò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ.
(6) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà äà èçâúðøè ïðîèçòè÷àùàòà îò çàêîíà êîðåêöèÿ íà áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà çà 2005 ã. íà îñíîâàíèå ÷ë. 34, àë. 3 îò Çàêîíà çà óñòðîéñòâîòî íà äúðæàâíèÿ áþäæåò.
§ 7. (1) Ôîíäúò îò áúëãàðñêè ñòàíäàðòè è äâèæèìèòå âåùè íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ ñå ïðåäîñòàâÿò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñúçäàäåí ñ òîçè çàêîí.
(2) Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñúçäàäåí ñ òîçè çàêîí, å ïðàâîïðèåìíèê íà ïðàâàòà âúðõó îáåêòè íà èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò, êîèòî ñå ïðèòåæàâàò îò Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ.
(3) Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñúçäàäåí ñ òîçè çàêîí, å ïðàâîïðèåìíèê íà ÷ëåíñòâåíèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ â åâðîïåéñêèòå (CEN è CENELEC) è ìåæäóíàðîäíèòå (ISO è IEC) îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ.
§ 8. Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò äî âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà ïðåäïðèåìà äåéñòâèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñãðàäà íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñúçäàäåí ñ òîçè çàêîí.
§ 9. ×ëåíîâå 27 è 28 âëèçàò â ñèëà îò äàòàòà íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.
§ 10. Òîçè çàêîí îòìåíÿ Çàêîíà çà íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ (îáí., ÄÂ, áð. 55 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 108 è 112 îò 2001 ã. è áð. 13 îò 
2002 ã.).
       § 11. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà 3 ìåñåöà ñëåä îáíàðîäâàíåòî ìó â “Äúðæàâåí âåñòíèê” ñ èçêëþ÷åíèå íà § 4, 5, § 6, àë. 2 è 3 è § 7 è 8, êîèòî âëèçàò â ñèëà îò äåíÿ íà îáíàðîäâàíåòî ìó.


Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 
2004 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)



4





Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ



Èçèñêâàíèÿòà çà ïúëíîïðàâíî ÷ëåíñòâî â åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ (CEN, CENELEC) è óñëîâèÿòà çà ïîäïèñâàíå íà Ïðîòîêîëà çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî è ïðèçíàâàíå íà ïðîìèøëåíè ñòîêè (ÐÅÑÀ) êúì Åâðîïåéñêîòî ñïîðàçóìåíèå çà àñîöèèðàíå íàëàãàò ïðîìÿíà â ñòàòóòà íà íàöèîíàëíèÿ îðãàí çà  ñòàíäàðòèçàöèÿ.

Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ èìà ñòàòóò íà àôèëèðàí ÷ëåí â åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ - â CEN îò 1991 ã. è â CENELEC îò 1997 ã. Òîçè ñòàòóò ïîçâîëÿâà ó÷àñòèå â ðúêîâîäíèòå îðãàíè (áåç ïðàâî íà ãëàñóâàíå) íà åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè, ïîëó÷àâàíå íà åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè è ó÷àñòèå íà áúëãàðñêè åêñïåðòè â ðàáîòíèòå èì îðãàíè (òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè) ñúñ ñòàòóò íà íàáëþäàòåëè.

Çà äà ïîëó÷è ñòàòóò íà ïúëíîïðàâåí ÷ëåí, Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ òðÿáâà äà ïðåäñòàâè äîêàçàòåëñòâà çà èçïúëíåíèåòî íà 9 óñëîâèÿ çà ïúëíîïðàâíî ÷ëåíñòâî. Åäíî îò óñëîâèÿòà å äà ñå ñïàçâàò ïðèíöèïèòå íà äîáðîâîëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ è äà íÿìà äîìèíèðàíå íà åäíà îò çàèíòåðåñóâàíèòå îò ñòàíäàðòèçàöèÿòà ñòðàíè íàä îñòàíàëèòå. Ïðè ñåãàøíèÿ ìîäåë ñå ñ÷èòà, ÷å èçïúëíèòåëíàòà âëàñò äîìèíèðà íàä îñòàíàëèòå çàèíòåðåñóâàíè ñòðàíè, íàçíà÷àâàéêè ðúêîâîäñòâîòî íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ. Â ðàçðàáîòåíèÿ çàêîíîïðîåêò å âúâåäåí ïðèíöèïúò íà ðàâíîïîñòàâåíîñò ïðè èçáîðà íà óïðàâèòåëíè îðãàíè íà Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ è ïðè âçåìàíå íà ðåøåíèÿ îò îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå.

Äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ âêëþ÷âà ðàçðàáîòâàíå, ïðèåìàíå è îäîáðÿâàíå íà íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè èëè âúâåæäàíå íà åâðîïåéñêè è ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè êàòî áúëãàðñêè ñòàíäàðòè, ïîääúðæàíå íà ôîíä îò áúëãàðñêè è ÷óæäåñòðàííè ñòàíäàðòè, ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ çà ñòàíäàðòè è ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè, ðàçïðîñòðàíåíèå è ïðîäàæáà íà ñòàíäàðòè è ñòàíäàðòèçàöèîííè äîêóìåíòè. Äåéíîñòèòå ïî ðàçðàáîòâàíå è âúâåæäàíå íà ñòàíäàðòè ñà ñâúðçàíè ñ àäìèíèñòðàòèâíî è òåõíè÷åñêî îáñëóæâàíå íà òåõíè÷åñêèòå êîìèòåòè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, êîèòî ñà ðàáîòíè îðãàíè íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ. Îñòàíàëèòå äåéíîñòè ñà ñâúðçàíè ñ ïðåäîñòàâÿíåòî íà óñëóãè çà êëèåíòèòå. Â òîçè ñìèñúë äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ íå ñå âïèñâà â òèïè÷íèòå äåéíîñòè íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, âêëþ÷èòåëíî â ïðàâèëàòà çà áþäæåòíî ôèíàíñèðàíå.

Ïîëèòèêàòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà ôóíêöèîíèðàíåòî íà åäèííèÿ ïàçàð, çàùèòàòà íà çäðàâåòî, áåçîïàñíîñòòà è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ïðåìàõâàíå íà òåõíè÷åñêèòå áàðèåðè â òúðãîâèÿòà (óåäíàêâÿâàíå íà òåõíè÷åñêèòå èçèñêâàíèÿ çà ïðîèçâîäñòâî, èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî, ïðîöåäóðèòå çà îöåíÿâàíå è äîêàçâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî íà ïðîäóêò, ïðîöåñ èëè óñëóãà). Â îñíîâàòà íà âñè÷êè òåçè äåéíîñòè å ñòàíäàðòèçàöèÿòà, êîåòî å ÿñíî èçðàçåíî â Ðåøåíèåòî íà Ñúâåòà íà Åâðîïà çà ðîëÿòà íà ñòàíäàðòèçàöèÿòà îò 28 îêòîìâðè 1999 ã. (OJ Ñ 141/01 îò 2000 ã.).

Â Ðåøåíèåòî íà Ñúâåòà íà Åâðîïà ñå îáðúùà âíèìàíèå íà ðîëÿòà íà äúðæàâàòà. Â ÷ë. 19 Ñúâåòà íà Åâðîïà ñå îáðúùà êúì îáùåñòâåíèòå âëàñòè äà ïðèçíàÿò ñòðàòåãè÷åñêîòî çíà÷åíèå íà ñòàíäàðòèçàöèÿòà, ïî-ñïåöèàëíî ÷ðåç ïîääúðæàíå íà ïðîçðà÷íà çàêîíîâà, ïîëèòè÷åñêà è ôèíàíñîâà ðàìêà íà åâðîïåéñêî, ìåæäóíàðîäíî è íàöèîíàëíî íèâî, â êîÿòî ðàìêà ñòàíäàðòèçàöèÿòà äà ìîæå ïî-íàòàòúê äà ñå ðàçâèâà â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèíöèïèòå íà ñòàíäàðòèçàöèÿòà (çàêîííîñò, íåçàâèñèìîñò, ïðîçðà÷íîñò, ðàâíîïîñòàâåíîñò, äîáðîâîëíîñò, îáùî ñúãëàñèå è äð.) è, äîêîëêîòî å âúçìîæíî, äà ñå äîïðèíàñÿ çà ðàçâèòèåòî íà ñòàíäàðòèçàöèîííèÿ ïðîöåñ. ×ëåí 26 îò ñúùîòî ðåøåíèå ïðèçîâàâà îáùåñòâåíèòå âëàñòè è äúðæàâèòå ÷ëåíêè äà îêàçâàò íåîáõîäèìîòî ñúäåéñòâèå íà ñòàíäàðòèçàöèîííèÿ ïðîöåñ, îñîáåíî êîãàòî ñòàíäàðòèçàöèÿòà å â ïîäêðåïà íà ïîëèòèêàòà íà îáùíîñòòà èëè â èìåòî íà îáùåñòâåíèÿ èíòåðåñ.

Çà äà ñå ñïàçÿò îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà ñòàíäàðòèçàöèÿòà è äà ñå äàäå âúçìîæíîñò çà óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ è çà äà ñå ïîñòèãíàò ïîñòàâåíèòå ñòðàòåãè÷åñêè öåëè, êîèòî ñà ôîðìóëèðàíè â ðàçðàáîòåíàòà îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà ñòðàòåãèÿ çà óñúâúðøåíñòâàíå íà èíôðàñòðóêòóðàòà ïî êà÷åñòâîòî, å íåîáõîäèìî ÁÈÑ äà ïðåñòàíå äà ñúùåñòâóâà êàòî äúðæàâíà àäìèíèñòðàöèÿ è äà ñå ïðåâúðíå â íåçàâèñèì îðãàí - þðèäè÷åñêî ëèöå, ñúçäàäåíî ïî ñèëàòà íà Çàêîíà çà íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ.

Îñíîâíèòå ïîëîæåíèÿ â ïðåäñòàâåíèÿ çàêîíîïðîåêò ñà ñëåäíèòå:

1. Çàêîíîïðîåêòúò óðåæäà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ, ñâúðçàíè ñ îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ, â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèíöèïèòå íà ìåæäóíàðîäíàòà è åâðîïåéñêàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ. Äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ ñå èçâúðøâà ïðè ñïàçâàíå íà ñëåäíèòå ïðèíöèïè: çàêîííîñò, íåçàâèñèìîñò, äîáðîâîëíîñò íà çàèíòåðåñóâàíèòå ñòðàíè ïðè ó÷àñòèåòî èì â äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ è ïðè ïðèëàãàíåòî íà ñòàíäàðòèòå, ïóáëè÷íîñò, ïðîçðà÷íîñò è ðàâíîïîñòàâåíîñò ïðè âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ îò îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ, âçàèìíà âðúçêà è ëèïñà íà ïðîòèâîðå÷èå íà ñòàíäàðòèòå â äàäåíà îáëàñò, îáùî ñúãëàñèå íà âñè÷êè ó÷àñòâàùè ïðè ðàçðàáîòâàíåòî íà íàöèîíàëíèòå ñòàíäàðòè, ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçâèòèåòî íà íàóêàòà è òåõíîëîãèèòå, ñúîòâåòñòâèå ñ ïðàâèëàòà íà åâðîïåéñêàòà è ìåæäóíàðîäíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ. Ïðàâèëàòà çà ðàáîòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ òðÿáâà íàïúëíî äà ñúîòâåòñòâàò íà ïðàâèëàòà çà ðàáîòà â åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ CEN è CENELEC.

2. Çàêîíîïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà ñúçäàâàíåòî, óñòðîéñòâîòî è äåéíîñòòà íà ÁÈÑ. 

Ïðàâíèÿò ñòàòóò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ ùå ñå óðåäè ñ ïðèåìàíåòî íà íîâ Çàêîí çà íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ. Ïðîåêòúò íà çàêîí ïðåäâèæäà ñúçäàâàíåòî íà íîâà ïðàâíà ôèãóðà - Áúëãàðñêè èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ. Òîé ùå èìà ñòàòóò íà þðèäè÷åñêî ëèöå, ñúçäàäåíî ñúñ çàêîí. Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà çàêðèâàíåòî è ïîñëåäâàùàòà ëèêâèäàöèÿ íà ñúùåñòâóâàùà àäìèíèñòðàòèâíà ñòðóêòóðà – Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, äà ñå èçâúðøè ñëåä çàïî÷âàíå íà ôóíêöèîíèðàíåòî íà íîâàòà èíñòèòóöèÿ. 

Ñúñ ñòðóêòóðàòà è îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ ñå ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñò íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ äà ñå ðàçâèâà â ñúîòâåòñòâèå ñ íóæäèòå íà îáùåñòâîòî è ïàçàðà è ñïàçâàéêè ïðèíöèïèòå íà åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ - ó÷àñòèå íà âñè÷êè çàèíòåðåñóâàíè ñòðàíè, ïðîçðà÷íîñò, îáùîäîñòúïíîñò, äîáðîâîëíîñò, îáùî ñúãëàñèå (êîíñåíñóñ) ïðè ðàçðàáîòâàíåòî íà ñòàíäàðòèòå. Òîâà å äîêàçàòåëñòâî, ÷å îðãàíèçàöèÿòà - êàíäèäàò çà ÷ëåí íà åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, å ïðèçíàòà â ñâîÿòà ñòðàíà çà îôèöèàëåí îðãàí ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, êîìïåòåíòåí âúâ âñè÷êè îáëàñòè íà ñòàíäàðòèçàöèÿ íà CEN è CENELEC, êàòî îáõâàùà âñè÷êè ñåêòîðè íà èíäóñòðèÿòà.

3. Â çàêîíîïðîåêòà ñà ðåãëàìåíòèðàíè ôóíêöèèòå è çàäà÷èòå íà îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå è íà ðàáîòíèòå îðãàíè íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ.

4. Çàêîíîïðîåêòúò îïðåäåëÿ ïðåäìåòà íà äåéíîñò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ, êîéòî ñå îïðåäåëÿ îò èêîíîìè÷åñêèòå èíòåðåñè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è îò èíòåðåñèòå íà îáùåñòâîòî è ïàçàðà, êàêòî è çàäà÷èòå, êîèòî ïðîèçòè÷àò îò ÷ëåíñòâîòî â åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ. Ðåãëàìåíòèðàíè ñà è çàäà÷èòå, êîèòî ïðîèçòè÷àò îò ÷ëåíñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Ñâåòîâíàòà òúðãîâñêà îðãàíèçàöèÿ, è çàäúëæåíèÿòà, ïðîèçòè÷àùè îò Ñïîðàçóìåíèåòî çà ïðåìàõâàíå íà òåõíè÷åñêèòå áàðèåðè, à èìåííî ñúçäàâàíå íà èíôîðìàöèîíåí öåíòúð. Ïðåäñòîÿùîòî ÷ëåíñòâî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç èçèñêâà íå ñàìî õàðìîíèçèðàíå íà çàêîíîäàòåëñòâîòî, à è óåäíàêâÿâàíå íà íàöèîíàëíèòå ñòàíäàðòè. 

5. Çàêîíîïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà ôèíàíñèðàíåòî íà äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ, êàòî ñïàçâà åâðîïåéñêèÿ ïðèíöèï, ÷å äåéíîñòòà ñå ïîåìà ôèíàíñîâî è åêñïåðòíî îò âñè÷êè çàèíòåðåñóâàíè ñòðàíè. Èìàéêè ïðåäâèä, ÷å èêîíîìè÷åñêèòå îïåðàòîðè íå ñà â ñúñòîÿíèå äà îñèãóðÿò ôèíàíñîâî äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ, äúðæàâàòà íå ñå îòòåãëÿ íàïúëíî, à ïîäïîìàãà ôèíàíñîâî äåéíîñòòà. Ôèíàíñèðàíåòî îò ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò ñå îñèãóðÿâà çà äåéíîñòèòå, çà êîèòî íå ñå ñúáèðàò ïðèõîäè èëè çà êîèòî ïîëó÷åíèòå ïðèõîäè íå ïîêðèâàò íàïðàâåíèòå ðàçõîäè. Ñúñ ñðåäñòâà îò áþäæåòà ñå çàïëàùàò ïîåòèòå ìåæäóíàðîäíè àíãàæèìåíòè – ÷ëåíñêèÿò âíîñ â åâðîïåéñêèòå è ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ. Ïî òîçè íà÷èí ùå ñå èçïúëíè îùå åäíî îò óñëîâèÿòà, ÷å êàíäèäàòèòå òðÿáâà äà îñèãóðÿâàò çàïëàùàíåòî íà ñâîÿ íàöèîíàëåí ÷ëåíñêè âíîñ, êîãàòî áúäàò ïðèåòè çà ÷ëåíîâå íà CEN/CENELEC.

6. Àâòîðñêèòå ïðàâà âúðõó ñòàíäàðòèòå äà ñà óðåäåíè â ñòðàíàòà - êàíäèäàò-÷ëåí íà åâðîïåéñêèòå îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, å âàæíî óñëîâèå çà ÷ëåíñòâî. Ñòàíäàðòèòå ñà íàó÷íî-òåõíè÷åñêè ïóáëèêàöèè è ñà îáåêò íà àâòîðñêè ïðàâà. Çàêîíîïðîåêòúò óðåæäà âúïðîñà çà àâòîðñêèòå ïðàâà âúðõó ñòàíäàðòèòå, êàòî ïðåïðàùà êúì Çàêîíà çà àâòîðñêîòî ïðàâî è ñðîäíèòå ìó ïðàâà.

7. Çàêîíîïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà è äåéíîñòòà ïî íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ, îñíîâíèòå ïîëîæåíèÿ, ñâúðçàíè ñ ðàçðàáîòâàíåòî, ïðèåìàíåòî è îäîáðÿâàíåòî íà íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè, êàêòî è âúâåæäàíåòî íà åâðîïåéñêè è/èëè ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè êàòî áúëãàðñêè ñòàíäàðòè.

8. Äåôèíèðàíè ñà  è ðåäèöà ïîíÿòèÿ, ñ êîèòî ñè ñëóæè çàêîíúò, êàòî “ñòàíäàðò”, “ñòàíäàðòèçàöèîíåí äîêóìåíò”, âèäîâåòå âúâåæäàíå íà åâðîïåéñêè è/èëè ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè êàòî áúëãàðñêè ñòàíäàðòè è äðóãè.

Âúç îñíîâà íà èçëîæåíîòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ðàçãëåäà è ïðèåìå âíåñåíèÿ ïðîåêò íà Çàêîí çà íàöèîíàëíàòà ñòàíäàðòèçàöèÿ.


ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)

