26

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН
ЗА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. 	изграждането на Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България в съответствие с добрата практика на страните - членки на Европейския съюз;
2. 	създаването и функционирането на органите на подсистемите на Националната система в двете зони:
а)  доброволна зона: стандартизация, сертификация, акредитация,
б)  регулирана зона: техническо законодателство, оценяване на съответствието, надзор на пазара; 
3. 	статута и разработването на видовете стандарти, които се прилагат в Република България за нормативно осигуряване на техническите изисквания към качеството на продуктите и на дейностите в подсистемите на Националната система;
4. 	създаването на български нормативни актове с технически изисквания за безопасност на продуктите, включително тези, които въвеждат:
a)	европейските технически директиви, регламенти, резолюции и решения /по нататък “европейски директиви”/, вкл. директивите от “Нов подход” и “Глобален  подход”;
б) процедурите за оценяване на съответствието на продуктите със съществените технически изисквания на европейските директиви.
Чл. 2. Този закон определя:
1. 	реда за задаване на техническите изисквания към продуктите, за да образуват нормативната база, приложима за доказване на безопасност и качество в двете фази:
a)	преди пускане на продуктите на пазара или в действие;
б) след това - при надзора на пазара;
2. 	главните задачи на органите в подсистемите на Националната система в регулираната зона за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасността на продуктите:
a)	подсистема "Техническо законодателство",
б) подсистема "Оценяване на съответствието",
в) подсистема "Надзор на пазара";
3. 	главните задачи на органите в подсистемите на Националната система в доброволната зона за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на качеството на продуктите:
a)	подсистема "Стандартизация", 
б) подсистема "Сертификация",
в) подсистема "Акредитация";
4. 	главните задачи на органите в подсистема "Координация" на Националната система за  осигуряване на връзките между подсистемите от доброволната и регулираната зона;
5. 	отговорностите, правата и задълженията на лицата, ръководещи, подпомагащи или извършващи дейности по оценяване и доказване на съответствието на продуктите с техническите изисквания. 
Чл. 3. (1) Националната политика в областта на нормативното осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите се определя от всички заинтересувани в Република България – потребители, доставчици, техни сдружения, както и държавни органи, чиято дейност е свързана с безопасност и качество на продуктите. 
(2) Изпълнението на националната политика в тази област се направлява от  Съвет за безопасност и качество на продуктите към Министерския съвет (по-нататък Съвета), който ръководи подсистема координация. Неговите задачи, устройство и правила за работата се определят с този закон и с правилник, приет от Министерския съвет.
(3) Дейностите на подсистемите в регулираната зона по чл.2, т.2а и 2в, се ръководят от държавни органи, определени по този закон. Дейностите в подсистемата надзор на пазара по чл.2, т.2с се ръководят от държавен орган, определен с този закон и с участието на държавните органи или неправителствени организации, определени със:
1.	Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (обн., ДВ, бр.30 от 1999 г.);
2.	Закон за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.);
3.	Закон за ветеринарно-медицинската дейност (обн., ДВ, бр.42 от 1999 г.);
4.	Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.);
5.	Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91 от 2002 г.);
(4) Дейностите на трите подсистеми в доброволната зона по чл.2, т.3 се ръководят от неправителствени национални органи, определени по този закон и регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(5) В Съвета участват зам.-ръководители на държавните органи по ал.3 и ръководителите  (или упълномощени от тях лица) на неправителствените национални органи по ал.3 и 4.
(6) Съветът се ръководи от член на Министерския съвет, а неговата работа се организира и подпомага от специализирана администрация на Министерския съвет.
(7) Съветът образува две комисии:
1.	Комисия по оценяване на съответствието, в която участват заместник ръководители на държавните органи от подсистема техническо законодателство;
2.	Комисия по надзор на пазара, в която участват зам. ръководители на държавните органи и ръководители на неправителствените органи от подсистема надзор на пазара.
(8) В двете комисии по предходната алинея участват ръководителите (или упълномощени от тях лица) на националните органи по ал.4.
(9) Съветът отговаря и разпределя средствата, които се предоставят от чуждестранни институции за развитие на стандартизацията, сертификацията, акредитацията, техническото законодателство, оценяване на съответствието, надзор на пазара и на информацията за тях.
Чл. 4. (1)  Към специализираната администрация на Съвета по чл.3, ал.6 работи Национален информационен център, който приема, съхранява, актуализира и разпространява информацията за нормативните актове и стандартите с технически изисквания, за процедурите, за лицата за оценяване на съответствието и за органите за надзор на пазара.
(2) Министерствата и другите органи на държавната власт, както и националните органи по стандартизация, по сертификация и по акредитация, предават на Националния информационен център приетите от тях нормативни актове, стандарти /и техни проекти/, процедури по сертификация, по акредитация, по оценяване на съответствието и по надзор на пазара. Тези документи се ползват от заинтересуваните юридически и физически лица:
1.	в страната, при определени условия в правилника по чл.3, ал.2;
2.	извън страната,  съгласно с международните договорености на Република България.
(3) Националният информационен център към Съвета:
1.	съхранява и предоставя за ползване проектите и документите с технически изисквания към продуктите, издадени от ръководните органи на Европейския съюз, както и от европейските и международни организации в областта на стандартизацията,  сертификацията,  акредитацията, оценяване на съответствието и надзор на пазара;
2.	организира нотификацията до съответните международни институции на български стандарти, нормативни актове, процедури и лица за оценяване на съответствието съгласувано с международните договорености на страната;
3.	публикува информация за нотифицираните нормативни актове, стандарти, процедури и лица за оценяване на съответствието и други в Официален бюлетин на Съвета.
(4)  Редът за работа на Националния информационен център се урежда с правилника по чл.3, ал.2.

Глава втора 
НАЦИОНАЛНИ ПОДСИСТЕМИ В ДОБРОВОЛНАТА ЗОНА
Раздел I. Подсистема СТАНДАРТИЗАЦИЯ.
Чл. 5. Подсистема стандартизация осигурява наличието на стандартите, които:
1.	образуват нормативна база с общи технически изисквания, необходими за функциониране на Националната система за безопасност и качество на продуктите; 
2.	определят критериите, характеристиките и изискванията, необходими за функционирането на подсистемите сертификация и акредитация; 
3.	подпомагат приложението на нормативните актове, въвеждащи европейските директиви от “Нов подход” при оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания за безопасност.
Стандарти
 Чл. 6. (1)  Стандартите се създават при съвместна и доброволна дейност на специалисти и организации, заинтересувани от определено направление на стандартизацията.
Основните принципи и начини за разработване и оформяне на стандартите се определят с български национален стандарт.
 (2) Стандартите не са обект на авторско право, но са интелектуална собственост на органа, който ги одобрява. Това не се отнася за стандартите, въвеждащи европейски и международни стандарти чрез потвърждаване или с идентичен и еквивалентен превод на български език.
(3) Всеки, който прилага стандартите, отговаря за резултатите от тяхното прилагане.
Чл. 7. (1)  В Република България се създават и прилагат национални, ведомствени, браншови и фирмени стандарти.
(2) Стандартите се означават:
1.	националните стандарти 	- с БДС …;
2.	ведомствените стандарти 	– с БВС ...; 
3.	браншовите стандарти 	– с ББС …;
4.	фирмените стандарти на български предприятия 		- с ФС … ;
5.	технически спецификации на български предприятия 	– с ТС …. .
(3) След означението на стандарта се поставя буквено-цифров или цифров идентифициращ код, който се определя от одобряващия стандарта.
(4) След означението по ал.2 на стандарт, който въвежда идентично или еквивалентно европейски или международен стандарт, се поставя неговото означение.
Чл. 8. (1) Българските национални стандарти се одобряват и публикуват от националния орган “Българска асоциация по стандартизация (по нататък БАС)”.
(2) Наименованието “български стандарт” и означението “БДС” се дава само от БАС.
Чл. 9. Ведомствени, браншови, фирмени стандарти и технически спецификации се разработват от съответните юридически лица за продуктите на тяхната дейност. Ръководителите им одобряват и отговарят за непротиворечивостта на тези стандарти с изискванията на нормативните актове.
Чл. 10. (1) Българските национални стандарти (по-нататък “български стандарти”) са доброволни и препоръчителни за прилагане на територията на Република България.
(2) Статутът на ведомствените, браншовите, фирмените стандарти и техническите спецификации се определя от ръководителя на организацията при тяхното одобряване.
Чл. 11. (1)  Европейските и международни стандарти се въвеждат като български стандарти по ред, установен с български стандарт. Въвеждащите стандарти чрез идентичен или еквивалентен превод на български език се означават за единственост на превода в страната чрез поставяне на холограмен знак за оригиналност на БАС.
(2) Когато по конкретна тематика има издадени или се разработват проекти на европейски стандарти, разработването на оригинални български стандарти по същата тематика се прекратява. 
(3) Когато европейски или международен стандарт е въведен като български стандарт чрез потвърждаване на чуждоезиков текст, той може да се въведе от членове на БАС като ведомствен или браншови стандарт с технически превод на български език по ред, установен със стандарта по ал.1. Стандартът се означава за единственост на превода в страната с холограмния знак за оригиналност на БАС по ал.1. 
Чл. 12. (1) Европейски и международни стандарти или техни проекти могат да се въвеждат като предварителни български стандарти. Те се означават с “БДСпв ...”, публикуват се от БАС, която определя срок за прилагането им от заинтересуваните юридически и физически лица.
(2) БАС може да публикува проекти на български стандарти. Те се означават с “БДСпр ...” и могат да се прилагат в определния за съгласуването им срок.
Структура на подсистема СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Чл. 13. (1) Подсистема стандартизация има четири равнища – национално, ведомствено, браншово и фирмено. Тя се ръководи от националния орган БАС, който отговаря за националната стандартизация, подпомага дейностите и представлява ведомствената, браншовата и фирмената стандартизация в Съвета. 
(2) БАС се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обща полза, а устройството й и правилата за нейната работа се уреждат с Устав. 
(3) В БАС членуват ведомствените и браншовите организации по стандартизация и други заинтересувани от развитието на стандартизацията юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и държавни органи, отговарящи на изискванията на Устава.
Чл. 14 (1) Основни задачи на БАС в националната стандартизация са:
1.	съставя, приема и нотифицира /чрез Националния информационен център към Съвета/ ежегодно Национална програма за създаване на българските стандарти, с която определя и въвеждането на европейските и международни стандарти;
2.	издава българските стандарти, подпомагащи прилагането на този закон;
3.	организира, координира и ръководи разработването на българските стандарти;
4.	проверява българските стандарти за единство и липса на противоречие помежду им и с нормативните актове на страната;
5.	одобрява, изменя или отменя българските стандарти;
6.	води регистър и публикува одобрените, изменените или отменените български стандарти в "Официалния бюлетин" на Съвета;
7.	издава и разпространява българските стандарти;
8.	удостоверява оригиналността на разпространяваните български стандарти със собствен холограмен знак, който може да се използва за ведомствени и браншови стандарти в случаите по чл.11, ал.1 и 3;
9.	поддържа информационна система и Национален фонд от български, европейски, международни и други чуждестранни стандарти и документи;
10.	издава и актуализира Указател на българските стандарти;
11.	представлява страната и защитава нейните интереси в международните и европейски организации по стандартизация;
12.	сключва двустранни и многостранни споразумения по стандартизация с други страни и осигурява изпълнението им със съдействието на Съвета.
(2) БАС регистрира по надлежния ред сертификатна марка и я предоставя с лиценз на доставчиците, чиито продукти са сертифицирани за съответствие с българските стандарти.
Чл. 15. (1)  Основни работни звена на БАС са техническите комитети (ТК) по стандартизация. Образуването и начините за работа на ТК при създаване проектите на стандарти се определят с български стандарт за техническите комитети.
(2) При изпълнението на проектите на български стандарти ТК спазват изискванията за оформянето им, определени в българския стандарт по чл.6, ал.1. Този стандарт се прилага и за оформянето на ведомствените, браншовите и фирмените стандарти.
(3)  Всички заинтересовани лица в Република България могат да правят предложения за разработване на български стандарти. Те се представят на БАС, която взима решение по тяхната целесъобразност и за насочване към конкретен ТК или към подходяща ведомствена или браншова организация по стандартизация.
Чл. 16. (1) Министерският съвет по предложение на Съвета ежегодно сключва Договор с БАС за финансиране чрез субсидии от бюджета на Република България изпълнението на определени задачи по стандартизация, представляващи интерес за министерства и други държавни органи. 
(2) Министерският съвет приоритетно субсидира разработването на проекти на български стандарти, които въвеждат европейските стандарти, хармонизирани с директивите от “Нов подход” /по-нататък “хармонизирани български стандарти”/.
(3) Хармонизираните български стандарти се планират с Програма, която е част от Програмата по чл.14, ал.1, т.1. Тя се съставя от БАС съгласувано със Съвета.
(4) Съветът прави предложение пред Министерския съвет за размера на бюджетните субсидии за разработване проектите на хармонизираните български стандарти, включени в Програмата.
Чл. 17. (1) Във ведомствената стандартизация БАС:
1.	подпомага образуването и работата на звена по стандартизация (ведомствени ТК) към министерства и други държавни органи, които изпълняват собствени специализирани програми по стандартизация;
2.	съдейства за осъществяване на връзки на ведомствените с националните ТК, както и със сродни международни ведомствени структури по стандартизация.
(2) В браншовата стандартизация БАС:
1.	подпомага образуването и работата на звена по стандартизация (браншови ТК) към браншовите организации в страната;
2.	съдейства за осъществяване на връзки на браншовите с националните и ведомствените ТК, както и със сродни международни браншови структури по стандартизация. 
(3) Във фирмената стандартизация БАС:
1.	подпомага образуването и работата на фирмени звена по стандартизация;
2.	предоставя условията за участие на българските фирми в развитието на българската стандартизация на национално, ведомствено и/или браншово равнище.
(4) БАС:
1.	работи за издигане на професионалния и социалния статус на националните, ведомствените, браншовите и фирмените стандартизатори;
2.	подпомага методически и технически ведомствените, браншовите и фирмените стандартизатори в разработването на техните стандарти;
3.	организира обучение, специализация, обмяна на опит, симпозиуми, конференции и други мероприятия за повишаване на квалификацията на стандартизаторите.
Раздел ІІ. Подсистема СЕРТИФИКАЦИЯ 
Чл. 18. (1) Подсистема сертификация предоставя условията за оценяване и доказване на качеството на продуктите чрез сертификация или контрол.
(2) Чрез сертификация /или контрол/ се оценява съответствието на продукт с изискванията към неговите характеристики, определени в нормативните документи по чл.7, ал.2, т.1, 2 и 3.
(3) Сертификация /или контрол/ за съответствие с нормативните документи по чл.7, ал.2, т.4 и 5 или по други документи се извършва, когато:
1.	за продукта няма действащи нормативни документи, определени в предходната алинея;
2.	има издадено удостоверение от БООС, че нормативните документи по чл.7, ал.2, т.4 и 5 отговарят на изискванията за извършване на сертификация /или контрол/ за съответствие.
Сертификация
Чл. 19. (1) Сертификацията се осъществява от юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон. Те носят отговорност по този закон за своята дейност и за издаването на сертификат като доказателство за съответствието на продукта с определените за него изисквания в документите по чл.18, ал.2 или 3. 
(2) Сертификацията на продукт се прилага за партида от негови екземпляри, осъществява се по конкретна сертификационна схема, която може да включва част или всички основни дейности на сертификационния процес: 
1.	изпитване на извадка екземпляри от партидата на продукта;
2.	одит на условията за:
- проектиране;
- производство;
- вътрешен контрол на цялата партида във фирмата;
- обслужване на рекламации по дефектни екземпляри на продукта;
3.	проверка за съответствие с изискванията на нормативните документи по чл.18, ал.2 или 3;
4.	доказване на съответствието чрез издаване на сертификат, валиден за определен срок;
5.	надзор на място /в предприятието/ за продължаване на съответствието през срока на валидност, вкл. обслужване на рекламации по екземпляри на продукта, пуснати на пазара. 
(3) Сертификацията на системи за управление или на персонал се осъществява по съответни процедури, които са възприети на национално равнище. 
(4) Сертификацията на система за управление на качеството осигурява съответствието на продуктите на предприятието с изискванията към техните характеристики, определени в нормативните документи по чл.18, ал.2 или 3.
Изпитване и контрол
Чл. 20. (1) Извадка екземпляри от партида на продукт се проверява от изпитвателна лаборатория, която определя конкретни стойности на характеристиките му, предписани в нормативни документи по чл.18, ал.2 или 3. Стойностите, определени от изпитването, се отразяват в протокол. 
(2) Цяла партида на продукт се изпитва от лице за контрол при определени условия. Лицето за контрол освен изпитване:
1.	проверява съответствието на стойностите от изпитването с изискванията на нормативните документи по чл.18, ал.2 или 3;
2.	доказва съответствието в протокол-сертификат, валиден за определен срок;
3.	носи отговорност по този закон за доказване на съответствието. 
(3) Лицата за контрол могат да имат статут на:
1.	юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
2.	еднолични търговци;
3.	звена на юридически лица - търговски дружества, неправителствени организации или държавни органи, които носят отговорността по т.3 на предходната алинея.
Чл. 21. (1) Изпитвателните лаборатории и лицата за контрол осъществяват изпитване с подходящи технически средства и съответен компетентен персонал. 
(2) Точността и надежността на работата на техническите средства подлежат на периодични проверки, извършвани съгласно със Закона за измерванията (обн., ДВ, бр.45 от 1998 г.) и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
Структура на подсистема СЕРТИФИКАЦИЯ
Чл. 22. (1) Подсистема сертификация се ръководи от националния орган Българска организация за оценяване на съответствието (БООС). 
(2) БООС се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обща полза, а устройството и правилата за неговата работа се уреждат с Устав. 
(3) В БООС членуват заинтересуваните от развитието на сертификацията и контрола юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и държавни органи, отговарящи на изискванията на Устава и този закон.
Чл. 23. (1) Подсистема сертификация има:
1.	подготвително равнище – за специализирани обучителни и за консултантски организации по качество и безопасност на продуктите;
2.	изпълнителско равнище - за изпитвателни лаборатории, лица за контрол и юридически лица по сертификация.
(2) Когато обучителните и консултантски организации по качество, изпитвателните лаборатории, лицата за контрол и юридическите лица по сертификация желаят да се включат в подсистема СЕРТИФИКАЦИЯ, те се упълномощават за това от БООС, ако:
1.	са регистирани по български закон за извършване на съответния им предмет на работа;
2.	имат определен брой български служители с подходящи квалификации по качество и безопасност, получени чрез сертификация на персонал с европейско признание;
3.	отговаряват на специфични критерии и прилагат процедурите на БООС за начин и обем на работа, въвеждащи добрата практика на водещите страни-членки на ЕС съобразно с условията на страната.
(3) Кандидатстващите за упълномощаване лица по предходната алинея имат право да подадат възражения за неправомерно упълномощаване от БООС пред Съвета. Процедурата за възражения е определена с правилника по чл.3, ал.2. 
Чл. 24 (1) БООС:
1.	разработва нормативните документи на подсистема СЕРТИФИКАЦИЯ, като публикува и разпространява:
a)	национални рамкови процедури за сертификация и контрол и методи за изпитване, приложими за оценяване на качеството и на безопасността на продуктите;
           б) процедури за консултации на предприятия в областта на качеството, околната среда и безопасни условия на труд, както и за изграждане на системи за управление на качеството на контролиращи лица;
           в) съгласувани учебни планове за подготовка на специалисти в областта на качеството, околната среда, безопасни условия на труд и безопасност на продуктите;
2.	определя специфичните критерии за работата на изпитвателните лаборатории, лицата за контрол и юридическите лица по сертификация, прилагани за упълномощаването им, и координира изпълнението на техните дейности по оценяване на качеството;
3.	определя специфични критерии за упълномощаването на обучителните и консултантски организациии по качество и безопасност, и координира тяхната работа;
4.	организира обучението и сертификацията на персонал за придобиване на квалификации с европейско признание по качество и безопасност на служителите на:
a)	предприятия, неправителствени организации и държавни органи;
            б) обучителни и консултантски организациии по качество и безопасност;
            в) изпитвателни лаборатории, лица за контрол и юридически лица по сертификация;
5.	организира подготовката за акредитация на изпитвателните лаборатории, лицата за контрол и на юридическите лица по сертификация;
6.	издава удостоверения по чл.18, ал.3, т.2;
7.	представлява Република България в Европейската организация по оценяване на съответствието (ЕОТС) и в други международни организации по сертификация и контрол, като въвежда възприетите от тях и подходящи за страната методи и процедури за контрол, схеми и процедури за сертификация;
8.	организира разработването на методи за контрол, сертификационни схеми и процедури, които са подходящи за страната и не са възприети от организациите по т.7;
9.	публикува в Официалния бюлетин на Съвета данните за:
а) упълномощените специализирани обучителни и консултантски организации по      качество и безопасност;
б) упълномощените изпитвателни лаборатории, лица за контрол и юридически лица по сертификация;
в) издадените или отнетите от тях документи за обучение, консултации, сертификати за съответствие на продукти, системи за управление или за компетентност на персонал;
10.	организира сключването на международни споразумения към ЕОТС за признаване на протоколи от изпитване и сертификати за съответствие по групи продукти, издадени от упълномощените лица по т.9b;
11.	организира работата за признаване в страната на чуждестранни протоколи от изпитване или сертификати за съответствие, когато няма подписано споразумение за това;
12.	решава жалби по неправомерно обучение, консултации, изпитване, контрол или сертификация, извършено от упълномощените лица по т.9а и 9b.
(2) БООС регистрира по надлежния ред собствена марка, която заедно със сертификатната марка по чл.14, ал.2 се предоставя с лицензия за ползване от упълномощените лица по т.9а и 9b. 
(3) Министерският съвет по предложение на Съвета с Договор финансира БООС чрез субсидии от бюджета на Република България за изпълнението на определени задачи, свързани с обучението, изпитването, контрола и сертификацията, които представляват интерес за министерства, други държавни органи и неправителствени организации. 
Раздел ІІІ. Подсистема АКРЕДИТАЦИЯ
Чл. 25. (1) Изпитвателните лаборатории, лицата за контрол и юридическите лица по сертификация по тяхно желание кандидатстват за придобиване на съответен вид акредитация. Отговарящата й техническа компетентност се оценява по критериите на конкретен стандарт от въведените идентично на български език европейски серии БДС EN 45000 и БДС EN ISO 17000.
(2) Акредитираните лица по ал.1 могат да участват за оправомощаване като лица за оценяване на съответствието с изискванията за безопасност в регулираната зона.
Чл. 26. (1)  Подсистема акредитация се ръководи от национален орган ”Български съвет за акредитация (БСА)”. Той се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обща полза. Устройството, основните функции и членството в БСА се определят с Устав. 
(2) БСА удовлетворява критериите, определени за националните органи по акредитация на изпитвателни лаборатории, лица за контрол и юридически лица по сертификация в съответните стандарти от сериите БДС EN 45000 и БДС EN ISO 17000. 
(3) БСА:
1.	оценява конкретната техническа компетентност на лицата по чл.25, ал.1;
2.	издава атестат за конкретен вид акредитация с определен обхват и срок на валидност;
3.	извършва периодични проверки в срока на валидност на атестата за спазване на условията, при които е издаден;
4.	публикува и разпространява национални процедури за видовете акредитация, които са достъпни за всеки заинтересуван в страната, както и извън нея при спазване на международните договорености на Република България;
5.	представлява Република България в Европейската организация по акредитация (ЕА) и в други международни организации по акредитация;
6.	сключва споразумения за взаимно признаване на акредитации с акредитиращите органи на други страни;
7.	публикува информация за издадени или отнети атестати за акредитация, както и за признати акредитации по т.6  в Официалния бюлетин на Съвета.
(4) Лице по сертификация или контрол от друга държава, за да оценява съответствието на продукти с български стандарти, се акредитира от БСА, освен ако има споразумение на БСА с акредитиращ орган на тази държава за признаване на акредитации с компетентност по българските стандарти.
(5) Кандидатстващите за акредитация лица имат право да подадат възражения за неправомерна акредитация от БСА пред Съвета. Процедурата за възражения е определена с правилника по чл.3, ал.2. 
Чл. 27. (1) БСА акредитира чрез технически комитети по акредитация и оценители.
(2) Техническите комитети (ТКА) определят правилата за извършване на конкретен вид акредитация и за получаване на обхват за акредитация от конкретни сектори. 
(3) Оценителите проверяват на място техническите средства и компетентността на персонала на кандидатстващите за определен вид и обхват на акредитация изпитвателни лаборатории, лица за контрол или юридически лица по сертификация.
(4) Изискванията за квалификацията на лицата, които участват в техническите комитети или са оценители при акредитация, се определят с български стандарт, въвеждащ изискванията на европейските и международни организации, свързани с акредитацията.
(5) Служителите на БСА, членовете на техническите комитети и оценителите по акредитация нямат право:
1.	да подготвят и консултират персонала и кандидатстващите лица за акредитация;
2.	да участват или да са участвали най-малко три години преди това в дейности по изпитване, контрол и сертификация.
(6) Министерският съвет по предложение на Съвета с Договор финансира БСА чрез субсидии от бюджета на Република България за изпълнението на определени задачи по акредитация, представляващи интерес за министерства и други държавни органи. 
Глава трета 
ПОДСИСТЕМИ “ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО”
Раздел І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Чл. 28. Съществените технически изисквания към продуктите за тяхното безопасно използване по предназначението им от потребителите се определят с нормативни актове.
Чл. 29. (1) Пускането на пазара и/или в действие на продукти, за които са определени съществени изисквания в български нормативни актове, се извършва след оценяване и доказване на съответствието  им с тези изисквания - когато се докаже, че използвани по предназначението си продуктите не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и вещите.
(2) Оценяване на съответствието на продуктите по ал.1 преди тяхното пускане на пазара и/или в действие е задължение на доставчика.
Въвеждане на европейски технически нормативни актове
Чл. 30 (1)  Техническите нормативни актове на Европейския съюз - регламенти, директиви, резолюции и решения, съдържащи или свързани със съществени изисквания за безопасност на продуктите, се въвеждат с технически превод на български език, при което:
1.	регламентите се въвеждат без адаптация като самостоятелни нормативни актове;
2.	директивите, резолюциите и решенията:
а)могат да бъдат адаптирани по българското законодателство;
б) не може да се променя същността и/или стойностите на техните изисквания;
в) по изключение могат да не бъдат въвеждани със самостоятелни нормативни актове.
 (2) Министерският съвет приема Програма за въвеждане на всички нормативни актове по ал.1 /по нататък “европейски директиви”/ до приемането на страната за член на Европейския съюз. По предложение на Съвета в Програмата се определят начин, срок и отговорни органи за въвеждането и срок за обезсилване на противоречащите им български нормативни актове. След приемането на страната в ЕС Програмата се прави периодично за въвеждане на нови или изменени европейски директиви. 
(3) Съгласно с Програмата по ал.2 всеки министър или друг държавен орган приема програма за въвеждане на европейските директиви от неговия ресор и на условията за тяхното прилагане в страната. Когато европейска директива по ал.2 се отнася за продукти от ресорите на няколко държавни органи, тяхната съвместна работа се координира от Съвета. 
(4) Министерският съвет проверява изпълнението на програмите на министрите и на другите държавни органи по ал.3 и предприема съответни мерки, свързани с тяхното изпълнение. Съветът периодично публикува в Официалния си бюлетин въведените нормативни актове и условията за тяхното приложение. 
(5) За съоръжения с повишена опасност, които не са обхванати от европейски директиви по ал.2, Съветът прави предложение пред Министерския съвет за министрите и други държавни органи, които да разработят наредби с изисквания за безопасност. Наредбите се включват в програмите по ал.3.
Чл. 31. (1) Директивите на “Нов и Глобален подход” се въвеждат със самостоятелни наредби на Министерския съвет. При въвеждането им не могат да се променят: 
1. 	групите продукти, за които се определят съществените изисквания;
2. 	самите  съществени изисквания към продуктите;
3. 	модулите на Глобалния подход, образуващи процедури за оценяване на съответствието със съществените изисквания и условията за тяхното прилагане;
4. 	специфичните критерии и задълженията на лицата, които оценяват съответствието;
5. 	съставът на техническото досие, съпровождащо създаването на продукта.
 (2) До приемането на Република България за член на ЕС в наредбите по ал.1 спрямо оригиналите на директивите могат да се правят промени за:
1. 	съдържанието на сертификатите, доказващи оцененото съответствие на продукта;
2. 	процедурите за оправомощаване на лицата, които оценяват съответствието;
3. 	правилата за нанасяне и вида на маркировката за съответствие.
Чл. 32. (1) За продуктите, проектирани и/или произведени по изискванията на хармонизираните българските стандарти с наредбите по чл.31, ал.1 се приема, че съответстват на определените за тях съществени изисквания.
(2)  Министърът или друг държавен орган, който отговаря за нормативен акт със съществени изисквания, определя хармонизираните български стандарти, които осигуряват неговото прилагане. 
(3)  Министрите и други държавни органи заявяват пред Съвета необходимите им хармонизирани български стандарти. Съветът координира разработването им с БАС и финансирането им по чл.16, ал.3 и 4. 

Раздел IІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
Чл. 33. (1) Оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания, определени в нормативните актове, може да се осъществи чрез: 
1.	изпитване на продуктите;
2.	сертификация /или контрол/ за съответствие на продуктите;
3.	сертификация на системата за управление на качеството на производителя;
4.	самооценка на производителя за съответствието на продукта.
(2) Дейностите по предходната алинея за наредби по чл.31 са подредени в модули на “Глобалния подход”, дадени като Приложение на закона. Модулите образуват обхват от модулни процедури за оценяване на съответствието, определена част от които се включват в конкретна наредба.
(3) Съответствието с изискванията на нормативните актове извън наредбите по чл.31, се оценява по процедури, данни за които се определят в самите актове.
Чл. 34. (1) Процедурите за оценяване на съответствието, освен по чл.33, ал.1, т.4, се извършват от лица, които имат обща и специфична техническа компетентентност и са получили разрешение да ги извършват /по-нататък оправомощени лица/.
(2) Оправомощените лица оценяват и доказват съответствието на продукта със съществените изисквания чрез сертификат за съответствие с конкретен нормативен акт.
(3) Производителят във всички случаи доказва съответствието на продукта със съществените изисквания като:
1. 	съставя декларация за съответствие съгласно с изискванията на БДС EN 45014;
2. 	поставя маркировка за съответствие, когато това се изисква от нормативния акт. 
Ред за оправомощаване на лица и за оценяване на съответствието
Чл. 35. (1) Лицата се оправомощават да извършват процедури за оценяване на съответствието с изискванията на конкретен нормативен акт, когато притежават обща и специална техническа компетентност. Общата техническа компетентност се удостоверява с упълномощаване по чл.23, ал.2 и акредитация по чл.25, ал.1, а специалната се установява при наличие на съответствие със специфичните критерии, определени в самия нормативен акт. 
(2) Когато нормативният акт изисква оценяване на съответствието да се извършва от физическо лице със специална квалификация, тя се удостоверява със сертификат за компетентност на персонал по чл.19, ал.3.
Чл. 36. (1) Оправомощаването се извършва от комисията по чл.3, ал.7, т.1 с участието на специализираната администрация на Съвета и на министъра или друг държавен орган, отговарящ за конкретния нормативен акт. Атестатът за оправомощаване се издава от ръководителя на Съвета или от упълномощено от него лице.
(2) Когато за оценяване на съответствието с изискванията на конкретен нормативен акт няма упълномощени и/или акредитирани лица, както и в други случаи, определени в правилника по чл.3, ал.2,  комисията по предходната алинея извършва оправомощаване ако кандидатстващото лице представи доказателства за съответствие с критериите на чл.23, ал.1, с процедурите на чл.24, ал.1, т.1а и с критериите на конкретен стандарт по чл.25, ал.1.
Чл. 37. (1) Оправомощено лице има право да извършва процедури за оценяване на съответствието по конкретен нормативен акт след получаване на разрешение, издадено от съответния министър или друг държавен орган, отговарящ за нормативния акт. Получилото разрешение лице се идентифицира и регистрира от специализираната администрация на Съвета.
(2) За получаване на разрешението по предходната алинея могат да кандидатстват всички лица, които имат призната обща и специална техническа компетентност за същата процедура с атестат за оправомощаване по чл.36, ал.1.
(3) Министрите и другите държавни органи наблюдават и отговарят за правомерността на оценките на съответствие, извършени от лицата, получили разрешение.
Чл. 38. В правилника по чл.3, ал.2 се определят:
1. 	реда и дейностите на комисията по чл.3, ал.7, т.1 и на специализираната администрация към Съвета за оправомощаване на лица по чл.35 и 36;
2. 	реда и дейностите на министрите и другите държавни органи за издаване или отнемане на разрешение на лицата да извършват процедури за оценяване на съответствието;
3. 	общите изискванията, правата, задълженията и отговорностите на тези лица при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието, както и при издаване или отнемане на разрешението им;
4. 	условията за възражения при неиздаване или отнемане на разрешението им;
5. 	реда за решаване на жалби на доставчиците на продукти за неправомерно оценяване на съответствието.
Чл. 39. (1) Съветът определя общата форма и основното съдържание на атестата за оправомощаване по чл.36, ал.1 и на разрешението по чл.37, ал.1.
(2) Съветът разработва и публикува процедура за кандидатстване за оправомощаване, както и за идентификация и регистрация на лицата, получили разрешение да извършват процедури по оценяване на съответствието. В процедурата се определят изискванията и доказателствата, които трябва да представят лицата по чл.36, ал.2, ако не са акредитирани. 
(3) Данните за регистрираните оправомощени лица, както и за тези с отнето разрешение се публикуват на всеки шест месеца в Официалния бюлетин на Съвета. 
 (4) Министрите и другите държавни органи със съдействието на Съвета организират нотификация на лицата по чл.37, ал.1 пред Европейската Комисия.
 (5) Чуждестранни организации, когато са нотифицирани от Европейската Комисия, могат да извършват в Република България процедурите за оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Те се регистрират от Съвета и данните за тях се публикуват в Официалния бюлетин
Чл. 40. (1) Министерският съвет с наредба определя правилата за използване и графичните изображения на знаците, които се прилагат като маркировка за съответствието на продуктите с изискванията на различните български нормативни актове.
(2) Маркировката, декларацията за съответствие и идентификационният номер по чл.37, ал.1 на регистрирано оправомощено лице, поставен към маркировката, са доказателство, че продуктът е с оценено съответствие и може да се пуска на пазара и/или в действие.
(3) Вносни продукти, маркирани с “СЕ” според изискванията на директивите “Нов подход” и “Глобален подход”, се допускат непосредствено до вътрешния пазар на страната.
(4) Вносни продукти с други маркировки, които /продукти/ са обект на български нормативни актове със съществени изисквания, се приемат че имат оценено съответствие с тях, когато Република България е сключила споразумение за признаване на тези маркировки. 
Изисквания към доставчиците
Чл. 41. (1)  Всеки доставчик е длъжен сам да се информира дали продуктът, който той ще пуска на пазара и/или в действие, е обект на един или повече български нормативни актове със съществени изисквания за безопасност. Необходимата информация може да се получи от Националния информационен център по чл.4.
(2) Когато продуктът е обект на нормативен акт, доставчикът по чл.29, ал.2 избира от дадените в нормативния акт подходящата за неговите условия процедура за оценяване на съответствието. Когато процедурата се извършва от регистрирано оправомощено лице, доставчикът има право да избере това, което е най-подходящо за неговите условия.
(3)	Лицата, които по ал.2 пускат продукти на пазара и/или в действие, са длъжни:
	да посочат върху продукта наименованието и адреса си, да поставят маркировка за съответствие и да подготвят инструкция за употребата му на български език;
	да съставят по чл.34, ал.3, т.1 декларация за съответствието и да я представят пред органите за надзор на пазара;

да съставят и съхраняват техническото им досие не по-малко от 10 години от последната дата на производство на продукта, освен ако нормативният акт не предвижда друг срок;
да предоставят техническото им досие при поискване от органите за надзор на пазара.
Чл. 42. Доставчиците, чиито продукти не са обект на български нормативен акт:
1.	са длъжни да ги пускат на пазара или в действие с инструкция за употреба на български език;
2.	могат да поискат доброволна сертификация на продуктите или на системата им за управление от акредитирано лице, което е упълномощено от БООС по чл.23, ал.2.
Чл. 43. Ако продукт на доставчик със сертифицирана система за управление на качеството стане обект на нормативен акт със съществени изисквания за безопасност, съответствието му с тях се оценява от регистрирано оправомощено лице по чл.37, ал.1. То извършва одит за установяване дали системата осигурява безопасността на продукта.

Глава четвърта
 ПОДСИСТЕМА “НАДЗОР НА ПАЗАРА”
Чл. 44. (1) Този закон урежда надзора на пазара за продуктите, които са обект на българските нормативни актове по чл.30, освен ако в тях не е определено друго.
(2) Координацията на дейностите по надзора на пазара в Република България се извършва от комисията по чл.3, ал.7, т.2 към Съвета.
Чл.45. (1) Надзорът на пазара за продуктите по чл.30, ал.1, за съоръжения с повишена опасност по чл.30, ал.5, както и за продукти, определени с други нормативни актове, се осъществява от председателя на Държавната агенция за надзор на пазара и защита на потребителите (ДАНПЗП). Със съдействието на Съвета ДАНПЗП участва в Европейската система за информация между органите за надзор на пазара на страните-членки на ЕС.
(2) Председателят на ДАНПЗП осъществява надзор върху продуктите по ал.1, когато те вече са пуснати на пазара и/или в  действие.
(3) Председателят на ДАНПЗП разполага със собствени изпитвателни лаборатории, които се използват само за дейности, свързани с надзор на пазара.
(4) Чрез надзор на пазара се проверява дали за продуктите по ал.1:
1. 	е извършено оценяване на съответствието им със съществените изисквания на нормативните актове;
2. 	правилно са приложени процедурите за оценяване на съответствието;
3. 	правомерно е издадена декларацията и е поставена маркировката за съответствие;
4. 	има съмнения за възникване на риск при използване по предназначението им;
5. 	маркировките на продукти от внос отговарят на разпоредбите на чл.40, ал.3 и 4;
6. 	при предоставяне на потребителите продуктът се съпровожда от инструкция или указания на български език за неговото приложение.
(5) На надзор на пазара подлежат и продуктите, които са обект на доброволна сертификация по чл.42, т.2. За тях органите за надзор проверяват:
1.	оригиналността и срока на валидност на издадения сертификат за съответствие;
2.	съответствието на продукта с изискванията на нормативните документи, описани в сертификата.
Ред за извършване на надзор на пазара
Чл. 46. (1) Надзорът на пазара се извършва от длъжностни лица, които са щатни служители на ДАНПЗП. Те работят съвместно или се подпомагат от длъжностни лица на органи за надзор или сдружения на потребителите, определени със законите по чл.3, ал.3. 
(2) Съвместната дейност на всички органи по надзор на пазара в страната се координира и подпомага от специализирана комисия на Съвета по ред, определен в правилника по чл.3, ал.2.
(3) Председателят на ДАНПЗП може да възложи на изпитвателни лаборатории и лица за контрол, които са упълномощени по чл.23, ал.2 от БООС и са акредитирани по чл.25, ал.1 от БСА, но не са оправомощени по чл.36, ал.1 за оценяване на съответствието, да подпомагат длъжностните лица при изпълнение на техните дейности по надзор на пазара.
(4) Дейностите на длъжностите лица по надзор на пазара, съдействието на сдруженията на потребителите, на министри и други държавни органи, отговарящи за нормативни актове със съществени изисквания се изпълняват по ред, определен с наредба на Министерския съвет. 
Чл. 47. (1) Длъжностните лица по чл.46, ал.1 са задължени да:
1.	извършват наблюдение върху продуктите по чл.45, ал.1;
2.	предприемат действия за установяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания, вкл. при внос, когато има сериозни съмнения за такова съответствие от жалби и сигнали на граждани, от сдружения на потребителите, от медиите или от други контролни органи;
3.	дават, при установено несъответствие, задължителни предписания за спиране на   предлагането за определен период или за изтегляне на продукта от пазара до постигане на съответствието му със съществените изисквания;
4.	предприемат действия срещу лицата, поставили маркировка и/или издали декларация за съответствие на продукт, който не съответства на съществените изисквания, както и срещу лицата, които са отговорни за несъответствието на продукта;
5.	предприемат действия по информиране на лицата, които биха могли да бъдат изложени на риск при ползването на несъответстващи продукти.
(2) Длъжностните лица при изпълняване на дейности по надзор на пазара имат право: 
1. 	на свободен достъп до търговски, производствени, складови и други помещения, където продуктите се съхраняват, предлагат на едро или дребно или се пускат в действие за използване от потребителите;
2. 	да извършват наблюдения за продуктите по чл.45, ал.1, които са предоставени за демонстрации, панаири и изложби, да не се предлагат за използване от потребители без оценяване на съответствието;
3. 	да изискват декларацията за съответствие и техническото досие на продукта;
4. 	при възникнали сериозни съмнения по ал.1, т.2 да вземат извадки /проби/ от продукта и да го подлагат на държавно изпитване в лабораториите на ДАНПЗП, както и в лаборатории на други органи за надзор на пазара или във външни лаборатории по чл.46, ал.3, когато те удовлетворяват междулабораторните сравнителни изпитвания за годност;
5. 	по данните на протоколите за изпитване, издадени от лицата по т.4, да извършват нормативна експертиза за съответствието на продукта със съществените изисквания.
(3) Нормативната експертиза по ал.2, т.5 се извършва от длъжностни лица за надзор на пазара, които имат квалификация “одитор” на продукти или на системи за управление, получена от упълномощено по чл.23, ал.2 и акредитирано по чл.25, ал.1 юридическо лице за сертификация на персонал. До приключване на нормативната експертиза по ал.2, т.5  предлагането на продукта на пазара се спира.
(4) Лицата, изпълняващи надзор на пазара, могат да използват получената документация и информация само при изпълнение на дейности по надзор на пазара.
	(5) Конкретните дейности по надзор на пазара, вкл. за възражения по неправомерен надзор, се определят с наредбата по чл.46, ал.4.
Защитна клауза
Чл. 48. Продукти от внос от страни-членки на ЕС или ЕФТА или на други страни, маркирани с “СЕ”, или с други знаци и допуснати до пазара по чл.40, ал.3 и 4, подлежат на наблюдение от органите за надзор на пазара.
Чл. 49. (1) Когато по сигнали на сдружения на потребителите или на граждани, или по други сигнали органите за надзор на пазара установят чрез държавно изпитване на достатъчна част екземпляри, че продукт по предходния член създава недопустим риск при използване по предназначението му, неговото предлагане на пазара се спира. Изпитването е за сметка на ДАНПЗП.
(2) В случаите по предходната алинея председателят на ДАНПЗП уведомява спешно Съвета за предприетите мерки срещу вносния продукт.
(3) Ръководителят на Съвета спешно:
1.	нарежда на председателя на Агенция “Митници” да задържи вноса на продукта;
2.	уведомява Европейската Комисия или правителството на внасящата страна за изтегляне от българския пазар на продукта с маркировка “СЕ” или с маркировка по чл.40, ал.4 и изпраща всички документи, доказващи риска от неговото използване.
(4) Когато Европейската Комисия или другата внасяща страна признае обосноваността на действията по ал.1, вносът на продукта в Република България се спира окончателно от председателя на Агенция “Митници” по действащата нормативна уредба. Съветът изисква от виновната страна да възстанови изразходваните средства по изпитване и изтегляне на продукта от пазара. При нанесени щети завежда дело за компенсирането им пред международните институции.
(5) Когато Европейската Комисия или другата внасяща страна докаже, че действията на българската страна са необосновани, виновните длъжностни лица по надзор на пазара се санкционират от техните ръководители, а вносният продукт се допуска повторно на българския пазар от председателя на Агенция “Митници”.

Признаване на документи и знаци за съответствие
Чл. 50. (1)  Продукти от внос, които не са маркирани със знака “СЕ” и знаци по чл.40, ал.4, се оценяват за съответствие с изискванията на българските нормативни актове. 
(2)  Разпоредбата на предходната алинея не се отнася за вносни продукти от страна, с която Република България е сключила споразумение за взаимно признаване на протоколи от изпитване и сертификати по групи продукти.
Чл. 51. (1)  Оценяване на съответствието на вносни продукти от страни, с които                    Република България няма споразумение, може да се извърши чрез:
1.	признаване на чуждестранни протоколи от изпитване, сертификати и/или знаци за съответствие;
2.	оценяване за съответствие на вносните продукти от оправомощено лице.
             (2) Признаването на чуждестранни протоколи от изпитване, сертификати и знаци за съответствие се извършва по ред, установен от:
1.	председателя на ДАНПЗП – когато продуктът е обект на български нормативни актове;
2.	Българската организация за оценяване на съответствието – в останалите случаи.
Глава пета
 ФИНАНСОВИ ОТНОШЕНИЯ
Чл. 52. (1) Годишните членски вноски на националните органи по стандартизация, по оценяване на съответствието и по акредитация в определени европейски и международни организации се изплащат ежегодно със субсидии от бюджета на Република България. 
(2) Членските вноски на Българската асоциация по стандартизация (БАС) се заплащат за участие в:
1.	Европейския комитет по стандартизация CEN;
2.	Европейския комитет по стандартизация в електротехниката CENELEC;
3.	Международната организация по стандартизация ISO;
4.	Международната електротехническа комисия IEC;
(3) Членските вноски на Българската организация за оценяване на съответствието (БООС) се заплащат за участието му в Европейската организация за оценяване на съответствието ЕОТС.
(4) Членските вноски на Българския съвет за акредитация (БСА) се заплащат за участието му в Европейската организация по акредитация ЕА.
Чл. 53. (1) Цените на българските стандарти и на лицензията за ползане на сертификатната марка по чл.14, ал.2 се определят по тарифа на БАС. Тарифата се съгласува със Съвета.
(2) Таксите за издаване на удостоверения по чл.18, ал.3, т.2, за упълномощаване на лицата по чл.23, ал.2, за признаване на чуждестранни протоколи от изпитване и сертификати за съответствие по чл.24, ал.1, т.10 и за лицензията за ползане на марката по 24, ал.2 се определят по тарифа на БООС. Тарифата се съгласува със Съвета.
(3) Разходите за извършване на специализирано обучение и консултации по качество и безопасност, за изпитване, контрол или сертификация се заплащат от кандидатите. Горните граници на тези разходи се определят в тарифата по предходната алинея.
(4) Таксите за акредитация се заплащат от кандидатите по тарифа на БСА. Тарифата се съгласува със Съвета. 
Чл. 54. (1) Разходите за изпитване на продукт и за нормативната експертиза по чл.47, ал.2, т.5 и 6 при проверка на органите за надзор на пазара, както и щетите от спиране предлагането на продукта на пазара са за сметка на:
1.	лицето, което го е пуснало на пазара - когато се докаже, че използването на продукта представлява риск за потребителите;
2.	органа за надзор на пазара - когато се докаже, че продуктът не представлява риск за потребителите.
 (2) Щетите от спиране предлагането на продукта на пазара по ал.1 се определят по съдебен ред или чрез споразумение между двете страни.

Глава шеста
 АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. С имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. се наказва лице, което:
1.	използва означение “БДС” за собствени документи или издава и разпространява национални стандарти без разрешение на БАС;
2.	издава атестати за упълномощаване по чл.23, ал.2 без писмено разрешение на БСДС;
3.	издава атестати за акредитация по чл.26, ал.3, т.2 без писмено разрешение от БСА;
4.	издава протоколи от изпитване или сертификати с умишлено неточно съдържание.
Чл. 56. Лице, което пуска на пазара и/или в действие продукт с определени в български нормативен акт съществени изисквания за безопасност, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 15000 лв., когато: 
1.	не е изпълнил съответна процедура за оценяване на съответствието му;
2.	използва документи и/или знаци за съответствие с изтекъл срок; 
3.	използва документи и/или знаци за съответствие без да изпълни процедура по оценяване на съответствието.
Чл. 57. Лице, което съставя декларация за съответствие с невярно съдържание и/или маркира неправомерно продукт с маркировка за съответствие, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10000 лв.
Чл. 58. Лице, което пуска продукти на пазара и/или в действие в нарушение на разпоредбите на чл.41, ал.3, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.
Чл. 59. За неизпълнение или нарушение на задължителните предписания на длъжностните лица по чл.47, ал.1, т.3 виновните лица се наказват с глоба от 1500 до 3000 лв.
Чл. 60. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл.56, 57, 58 и 59 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на ДАНПЗП.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНПЗП.
Чл. 61. Който пречи на органите за надзор на пазара да изпълняват служебните си задължения, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. 
Чл. 62. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по чл.55 до чл.59 и чл.61 се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2)  Когато нарушенията по предходната алинея се извършват повторно, глобата се удвоява. 
(3) Глобите по чл.55 до чл.58 се налагат, когато нарушенията по ал.1 не представляват престъпления и не подлежат на по-тежко наказание.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1.	 “техническата спецификация”:
-	може да бъде включена в стандарт или в нормативен акт или;
-	е самостоятелен документ за еднократно ползване с наименование “техническа спецификация”, който се включва в комплекта документация на продукта; 
-	съдържа основните характеристики и изискванията, необходими за оценяване на качеството и/или безопасността на конкретен продукт, включително приложимите за него термини, символи, начини и методи за изпитване, опаковане, отличителни знаци; 
2.	 “стандарт” е нормативен документ, одобрен от признат орган, който е предназначен за общо и/или повтарящо се прилагане от заинтересувани физически и юридически лица;
3.	 “проект на български стандарт” е нормативен документ, предложен за одобряване по националната стандартизационна процедура като стандарт и предоставен на заинтересованите юридически и физически лица за съгласуване и обсъждане;
4.	“предварителен български стандарт” е нормативен документ, одобрен временно от националния орган по стандартизация и предоставен за временно прилагане от заинтересовани лица с цел да се преодолеят процедурни пречки, да бъде натрупан опит и/или да послужи за основа за създаване на стандарт;
5.	“нормативен акт със съществени изисквания за безопасност” представлява техническа спецификация с административни разпоредби, прилагането на които е задължително;
6.	“продукт” е материален или нематериален резултат от процеси, включващи технически средства, преработени или доставени материали и други;
7.	“хармонизиран европейски стандарт” е европейски стандарт, приет от европейска организация по стандартизация в изпълнение на мандат на Европейската Комисия, чийто номер и връзка с директива се публикува в Официален вестник (Official Journal) на Европейските общности;
8.	“пускане на пазара” е предоставянето на продукта безплатно или срещу заплащане за първи път, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване;
9.	“пускане в действие” е моментът, при който продуктът преминава в етап на първо ползване от крайния потребител;
10.	“производител” е физическо или юридическо лице, което отговаря за проектирането и производството на продукт или го променя и преправя, и/или продуктът се предоставя от негово име за пускане на пазара или за собствени нужди;
11.	“доставчик” е физическо или юридическо лице, което извършва дейностите по т. 10, или без да ги извършва, предоставя безплатно или срещу заплащане продукти на потребителите;
12.	“оценяване на съответствието” е систематично изследване на степента, в която продукт или процес отговаря на определени изисквания;
13.	“акредитация” е процедура, чрез която признат орган официално удостоверява, че дадено лице е технически компетентно да изпълнява определени задачи по изпитване, сертификация или контрол на продукти;
14.	“сертификация” е дейност на акредитирано и/или упълномощено юридическо лице, което е независима трета страна между потребител и производител за удостоверяване, че конкретен продукт съответства на определени изисквания;
15.	“система по сертификация” е съвкупност от изисквания, правила и нормативни документи за извършване на сертификация /контрол/ за съответствие, която се управлява на национално, регионално или международно равнище. Системата за сертификация се ръководи от централен орган, който предоставя пълномощията си за прилагане на системата от други юридически лица да извършват сертификация /контрол/ за съответствие.
16.	“държавно изпитване” е дейност, изпълнявана от лаборатории, които  имат статут да работят само за нуждите на надзора на пазара и за които е изпълнено междулабораторно сравнително изпитване за годност;
17.	“междулабораторно сравнително изпитване за годност” – организиране, оценяване и сравняване на резултатите от изпитването на едни и същи продукти при определени условия, което се извършва от две лаборатории и едната от тях е призната за еталон.;
18.	“техническо досие” - съвкупност от документи, съдържащи данни за проектиране и производство на техническите характеристики на продукта и резултати от изпитване и сертификация, които съпровождат пускането на продукта на пазара (или в експлоатация).
§ 2. (1) Лицата, които представят на панаири, изложби и демонстрации продукти с неоценено съответствие със съществените изисквания, са длъжни да обявят това, както и че те не се пускат на пазара и/или в действие и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират безопасността по време на представянето.
(2) Длъжностните лица по чл. 47 предприемат действия, за да установят изпълнението на задълженията по ал.1.
§ 3. (1) Хармонизираните европейски стандарти се въвеждат идентично чрез публикуване на текста на стандарта в превод на български език.
 (2) Прилагането на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, е доброволно в областта на прилагане на наредбите, въвеждащи директивите от “Нов подход”, с изключение на наредбата, въвеждаща директивата на Съвета на Европа 89/106/ЕЕС (OJ L от 11.ІІ.89) за уеднаквяване на законовите разпоредби на страните-членки, отнасящи се до строителните продукти, изменена с директива 93/68/ЕЕС (OJ L от 30.08.93).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В срока на влизане на този закон в сила Министерският съвет приема правилника по чл.3, ал.2 и организира работата на Съвета и на неговите две комисии.
§ 5. (1) В двумесечен срок след влизането на този закон в сила Министерският съвет с Постановление закрива Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) и Комисия по търговия и защита на потребителите (КТЗП) и ги преобразува в Държавна агенция за надзор на пазара и защита на потребителите (ДАНПЗП), като:
1.	закрива Главна дирекция “Мерки и измервания” на ДАМТН и я преобразува като:
	а) Дирекция “Метрология и измервания” към министъра на икономиката;
	б) Главна дирекция “Надзор над измервателни средства” към ДАНПЗП;
2.	закрива Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” и я преобразува в Главна дирекция “Държавни изпитвания и надзорни експертизи” към ДАНПЗП;
3.	преобразува Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” на ДАМТП в Главна дирекция “Надзор над съоръжения с повишена опасност” към ДАНПЗП.
(2) В срока по ал. 1 Народното събрание приема изменения и допълнения към Закона за измерванията (обн., ДВ, бр.45 от 1998 г.) за промените по ал.1, т.1. 
(3) В срока по ал.1 Министерският съвет с Постановление закрива Българския институт по стандартизация.
(4) В срока на ал.1 Министерският съвет с Постановление закрива Изпълнителната агенция “Българска служба по акредитация” към министъра на икономиката.
(5)	В срока на ал.1 Министерският съвет приема наредбата по чл.46, ал.4.
(6) В срока по ал.1 Министерският съвет по предложение на Съвета приема решение за начина на участието си в Българската асоциация по стандартизация, в Българската организация за оценяване на съответствието и в Българския съвет за акредитация, както и за разпределението на седалищата и архивите, които ще се предоставят на:
1.	Българската асоциация по стандартизация (БАС) – помещенията и архивите на закрития Български институт по стандартизация;
2.	Българската организация за оценяване на съответствието (БООС) – помещенията и архивите на закритата Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” /без лабораторната й база/ и архивите по сертификация на съществуващия до приемането на Закона Български съвет за доброволна сертификация /БСДС/;
3.	Българския съвет за акредитация (БСА) – помещенията и архивите на закритата Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” и архивите по акредитация на съществуващия до приемането на Закона БСДС;
4.	Държавната агенция за надзор на пазара и защита на потребителите (ДАНПЗП) – помещенията и архивите на:
а) закритата Държавна агенция за метрология и технически надзор;
б) лабораторната база на закритата Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване”;
в) закритата Комисия за правила за търговия и защита на потребителите. 
           (7) До един месец след срока по ал.1 Министерският съвет приема с Постановление Устройствен правилник на ДАНПЗП, в което определя:
1.	целеви субсидии за подготовката (вкл. междулабораторни сравнителни изпитвания за годност със страни-членки на ЕС) на лабораториите на Главна дирекция “Държавни изпитвания и надзорни експертизи” да провеждат държавни изпитвания за нуждите на надзор на пазара по територията на цялата страна;
2.	изисквания към квалификацията на длъжностните лица по надзор на пазара към ДАНПЗП;
3.	бройките на щатните служители в структурните звена на ДАНПЗП, които са необходими за изпълнението на разпоредбите на този закон.
§ 6. В тримесечен срок след влизането в сила на този закон влиза в сила измение в Закона за защита на потребителите и за правилата за търговията (обн., ДВ, бр.30 от 1999г.) със следния текст:
“Чл. 79 до чл. 82 отпадат”. Въвежда се нов чл. 79а със следното съдържание:
“Чл. 79а. Контролът по този закон се извършва от Държавната агенция за надзор на пазара и защита на потребителите, определена със Закона за Национална система за безопасност и качество на продуктите (обн. ДВ, бр……).” 
§ 7. (1) В тримесечен срок след влизането на закона в сила Съветът със съдействието на министъра на икономиката, на председателя на ДАНПЗП, на Българския съюз на стандартизаторите (БСС), на съществуващите до приемането на Закона Български съвет за доброволна сертификация /БСДС/ и сдружение БУЛЛАБ, организират учредяването и регистрирането по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обща полза на:
1.	БАС - като се използват ресурсите на закрития Български институт по стандартизация и с участието на БСС, на държавните органи с ведомствена стандартизация, на браншовите организации по стандартизация и на представители на действащите при закриването технически комитети по стандартизация към БИС;
2.	БООС - като се използват ресурсите на БСДС и БУЛЛАБ и с участието на организации на работодатели; на изпитвателни лаборатории, лица за контрол и юридически лица за сертификация; на специализирани обучителни и консултантски организации по качество, на браншови сдружения, на заинтересувани министерства, държавни органи и учебни институции, на други представители на бизнеса;
3.	БСА - като се използват ресурсите на закритата Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” и на БСДС, и с участието на организации на работодатели; на заинтересувани министерства, държавни органи, учебни и научни институции, както и на други заинтересувани представители на бизнеса.
(2) До един месец след срока по ал.1 Министерският съвет, с договори за изпълнение на конкретни задачи, предоставя бюджетните субсидии на закритите по § 5, ал.1, т.2, ал.3 и 4 Изпълнителна агенция “Изпитване и сертификация”, Български институт по стандартизация и Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” в размер - от момента на закриването им до края на текущата година, съответно на БООС, на БИС и на БСА.
§ 8. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон отговорните министерства и други държавни органи подготвят и въвеждат съответните изменения в нормативните си актове, които са засегнати от разпоредбите на този закон, в това число:
1. Закон за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.);
2. Закон за ветеринарно-медицинската дейност (обн., ДВ, бр.42 от 1999 г.);
3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.);
4. Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91 от 2002 г.);
§ 9. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на Закона БАС изменя стандартите с означение “СТ СИВ …” според разпоредбите на този закон или ги отменя.
(2) В срока на ал.1 се прекратява действието на всички отраслови нормали, както и на фирмените технически спецификации, които в нормативни актове извън този закон се използват за основание на разрешителни режими. В този срок заинтересуваните ведомствени и браншови организации и/или търговски дружества могат да изпълнят процедурите за одобряването им за:
1.	ведомствени стандарти;
2.	браншови стандарти;
3.	фирмени стандарти или технически спецификации.
§ 10. (1)  Атестатите за акредитация или упълномощаване, сертификатите за съответствие и протоколите за изпитване, издадени преди влизането в сила на този закон, запазват валидността си в срока, за който са издадени. Надзорните оценки над акредитираните лица след срока по § 7, ал.1 се извършват от БСА.
(2) Атестати, сертификати и протоколи от изпитване след влизането в сила на Закона се издават при спазване на неговите разпоредби.
§ 11. Този закон отменя Закона за националната стандартизация (обн. ДВ, бр. 55 от 1999 г. с всички изменения и допълнения) и Закона за техническите изисквания към продуктите (обн. ДВ, бр. 86 от 1999 г. с всички изменения и допълнения).
§ 12. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в Държавен вестник. 




Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ...................... 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ 

		
Целта на законопроекта е да даде правната рамка за изграждане на Българска Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите /стоки, услуги, системи за управление/ в съответствие с най-добрата практика на водещите държави-членки на Европейския съюз (ЕС). 
Главната задача е чрез прилагането на закона Република България да уеднакви показателите на вътрешния си пазар с показателите на Единния европейски пазар (ЕЕП) в двете направления:
- Безопасност: продуктите, предоставяни на българските потребители, да бъдат със същата степен на безопасност, каквато имат продуктите, предоставяни на потребителите в останалите страни-участници в ЕЕП;
- Качество: характеристиките на качество на продуктите на българските производители, предназначени за вътрешния пазар, да не бъдат по-ниски от характеристиките на продуктите на производителите от страните-членки на ЕС.
Тези две направления се регулират с двата принципа на ЕС. Съгласно с първия принцип безопасността на продуктите се оценява и доказва задължително преди те да бъдат допуснати до ЕЕП. Ръководните органи на ЕС ще следят до евроинтеграцията Република България да реши проблемите за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасността на българските продукти. 
Вторият принцип - качеството на продуктите в ЕЕП не е задължително за оценяване и доказване. То обаче е важен фактор за конкурентноспособността на производителите от държавите-членки на ЕС. За това всяка страна сама осигурява възможностите нейният бизнес да бъде конкуретноспособен, като се стреми да му предостави най-добрите условия за нормативно осигуряване и доброволно оценяване и доказване на качеството. 
Република България не може да очаква ръководните органи на ЕС да осигурят конкурентноспособността на българския бизнес. За това нерешените проблеми за нормативно осигурявяне, оценяване и доказване на качеството на продуктите на българските производители, обобщени в Проблем за качеството, предвид предстоящата евроинтеграция се превръща в Проблем на нацията - опасността българският бизнес след интеграцията на страната в ЕС да не бъде конкурентноспособен в ЕЕП и да отпадне. 
В годините на прехода към пазарна икономика принципът за доброволност на качеството беше възприет неправилно и то не се оценяваше и доказваше за вътрешния пазар. Главна причина за това състояние е, че не се извърши нужното структурно преустройство. Доброволните дейности, свързани с качеството, продължават да се управляват от органи на изпълнителната власт като остатък от плановия период. Възникна противоречие между техните интереси и тези на бизнеса, довело до монополизъм, ограниченост на дейностите, липса на контрол от обществото, възможности за политически пристрастия, корупция и т.н. 
Тази обстановка попречи у нас да се изгради цялостна Национална система за нормативното осигурявяне, оценяване и доказване на качеството и възникна посочения Проблем за качеството. 
Законът урежда съществена структурна реформа в направлението на качеството и разширява до необходимия пълен обхват направлението за безопасност на продуктите. Такава структурна реформа може да се уреди само със закон, който отменя предишната законодателна уредба и осъществява преход от планово към пазарно качество. Подобна структурна реформа челниците в евроинтеграцията извършиха в началото на прехода си към пазарна икономика: Чехия - от 1992-94 г., Унгария - от 1993-95 г., дори Румъния през 1999 г.
На структурната реформа противодействат свързаните с качеството правителствени  органи по доброволната стандартизация, сертификация и акредитация, както и други структури, с които те имат общ интерес.  Започването на преговорите за присъединяване на Република България към ЕС ги принудиха да направят частични опити за намиране на решения, но те се ограничаваха от стремежа за съхраняване на съществуващия им статут и на техните интереси. За обосновка на частичните решения се даваха примери на страни от ЕС, които са изключения от най-добрата практика на водещите европейски държави: Германия, Франция, Англия, Италия, Испания и т.н. Именно тази практика е създала високата конкурентноспособност на производителите от тези страни, които освен това имат и най-голямо влияние за приемането ни в ЕС. 
Досегашният централизиран модел (осигурил нормативно само 6% изисквания на Световната търговска организация и 15% изисквания на ЕЕП) се съхранява в разработения от БИС и приет от Министерския съвет отделен законопроект. Показателно е, че той не се отнася за българската стандартизация, а само за БИС, което при горните факти е недопустимо. На Република България е нужна Асоциация, обхващаща 4-те равнища (национално, ведомствено, браншово и фирмено) на българската стандартизация. Тогава българските производители, които прилагат стандартите, ще имат възможност пряко да въздействат и да подкрепят българския стандартизационен процес. Ведомствата и браншовете като членове на Асоциацията ще могат със свои стандарти да въвеждат на български език чуждоезиковите текстове, приети за национални стандарти и да осигурят необходимите единственост, коректност и признание на превода.
Фактите показват, че съгласно най-добрата практика на водещите държави-членки на ЕС ИА “БСА” трябва да се замени с неправителствен Акредационен съвет. Той равнопоставено ще изразява интересите на всички заинтересувани, в т.ч. лицата, които ще бъдат акредитирани, организациите на бизнеса и потребителите на продуктовия пазар.
Действащата законодателна уредба на надзора на пазара не отговаря на европейските изисквания. В редица случаи един държавен орган изпълнява и двете разделни дейности: Така се губи отговорността на различните субекти, което е предпоставка за корупция. Не са въведени важните изисквания на Европейската Комисия, дадени в Ръководството й от 2000 г., към принципите, начините на работа и за взаимносвързаността на действията при надзор на пазара в конкретна страна и в границите на ЕЕП.
На основание извършения анализ на негативното състояние на законодателната уредба в направленията качество и безопасност на продуктите в законопроекта се формулират целите и задачите. Глобалната му цел е да определи пълно и взаимносвързано решение, което ще способства за съхраняване на българския бизнес чрез постигане на европейско равнище на конкуретноспособност и за защита на българските потребители.





11.05.2005 г.					Вносител:
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