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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 изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация

(Обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г. и бр. 30 от 2006 г.)



§ 1. Наименованието се изменя така: “Закон за акредитацията на лаборатории, органи по сертификация, органи за контрол и проверяващи по околна среда”. 
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” е единственият национален орган за акредитация на лица, които осъществяват дейностите по чл. 1, ал. 1.”
§ 3. В чл. 6, ал. 2 след думата „икономиката” се добавя „и енергетиката”.
§ 4. В чл. 7 ал. 5 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 думите "и се осигуряват от преизпълнение на приходите" се заличават.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. издава и преиздава сертификат за акредитация на лицата, които осъществяват дейностите по  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_1_0#IT_CHLEN_1_0" чл. 1, ал. 1, и приложение към него, съдържащо акредитирания обхват;”
б) точка 11 се изменя така: 
„11. осъществява дейности по поддържане на акредитацията;”
в) създава се т. 12:
“12. делегира правомощия по управление в процеса по акредитация.”
2. В ал. 5 цифрата „3” се заменя с „2”.
§ 7. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) За изпълнителен директор на агенцията може да бъде назначено лице, което притежава  висше техническо образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и с най-малко 7 години специализиран професионален опит в областта на акредитацията.
(2) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. е лишено от право да заема такава длъжност;
3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител или член на управителен съвет, на надзорен съвет и на съвет на директорите в юридическо лице;
4. е или е било съдружник или акционер в юридически лица, осъществяващи дейности по чл. 1, ал. 1;
5. е или е било в договорни отношения с юридически лица, осъществяващи дейности по чл. 1, ал. 1.
(3) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което не отговаря на всички приложими изисквания на стандартите и на ръководствата за тяхното прилагане, регламентиращи дейността на органите по акредитация.
(4) За заместник изпълнителен директор се назначава лице, което отговаря на изискванията на ал. 1-3.”
§ 8. В чл. 11, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 6 в началото се добавя “осъществява мониторинг на дейността на агенцията, като”.
3. Точка 7 се отменя. 
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисиите по акредитация изготвят становища въз основа на извършеното оценяване или надзор с предложение за решение по  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_10_0#IT_CHLEN_10_0" чл. 10, 
ал. 1, т. 2 - 8, освен в случаите по чл. 36.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В комисиите по акредитация участват членове на Съвета по акредитация, членове на техническите комитети по акредитация и служители на агенцията.”
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя ”освен в случаите по чл. 10, ал. 5, когато се определят от заместник изпълнителния директор”.
4. В ал. 5 след думите „търговската тайна” се добавя „и декларация за безпристрастност по смисъла на чл. 10, ал. 5.”
§ 10. Член 13 се изменя така:
“Чл. 13. (1) Срещу актовете на изпълнителния директор, съответно на заместник изпълнителния директор, на агенцията по  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_10_0#IT_CHLEN_10_0" чл. 10, ал. 1, т. 5 - 8 могат да се подават възражения пред комисията по възражения в 7-дневен срок от съобщаването им. 
(2) В комисията по възражения участват правоспособен юрист и членове на Съвета по акредитация, като съставът се определя от председателя на Съвета по акредитация за всеки конкретен случай съобразно вида или обхвата на постъпилото възражение и се уведомява лицето, подало възражението. 
(3) Членовете на комисията по възражения подписват декларация за опазване на производствената и търговската тайна и декларация за безпристрастност по смисъла на чл. 10, ал. 5.
(4) Комисията по възражения преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се произнася с решение, взето с мнозинство от членовете си, в едномесечен срок от постъпване на възражението. Решението на комисията по възражения е задължително за изпълнителния директор на агенцията.”
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „юрисконсулт на агенцията” се заменят с „правоспособен юрист”.
2. В ал. 3 след думите „търговската тайна” се добавя „и декларация за безпристрастност по смисъла на чл. 10, ал. 5.”
§ 12. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
“(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1.	име и единен граждански номер или личен номер на чужденец - за физическото лице; наименование и единен идентификационен код - за юридическото лице или едноличния търговец; номер и дата на сертификата за акредитация; предмет, обхват и срок на валидност;
2.	име и единен граждански номер или личен номер на чужденец - за физическото лице; наименование и единен идентификационен код - за юридическото лице или едноличния търговец; номер и дата на заповедта за ограничаване на обхвата, за временно ограничаване на обхвата, за спиране или за отнемане на акредитацията.”
§ 13. В чл. 18, ал. 2 думите „и се обнародват в "Държавен вестник" се заличават.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „спазва изискванията” се добавя „и предвидените срокове”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 30 дни от подаване на заявлението агенцията извършва оценка на възможностите си и компетентността си за неговото изпълнение и извършва проверка за пълнотата и редовността на представените документи по ал. 1, като в случай на непълнота или нередовност на заявителя се дават указания и се определя срок за отстраняването им.”
3. Алинея 4 се изменя така: 
“(4) При установяване на липса на възможности или компетентност от страна на агенцията за извършване на акредитация по отношение на заявения обхват, местоположение на дейността, език, използван от заявителя, или други специфични условия във връзка с изискванията за акредитация или при неизпълнение на дадените указания заявлението с подадените документи се връща на заявителя.”
4. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) В срок до 14 дни след установяване наличието и редовността на всички необходими документи по ал. 1 агенцията определя водещ оценител. След приемане на определения водещ оценител от лицето, желаещо да получи акредитация, агенцията открива процедура за акредитация.” 
5. Алинея 6 се изменя така:
“(6) В случай на аргументирано неодобрение на определения водещ оценител агенцията отново извършва оценка на възможностите си за изпълнение на подаденото заявление по реда на ал. 3 и 4.”
6. Създава се ал. 8:
„(8) Правата на лицето, подало заявление за акредитация, могат да се прехвърлят по реда на чл. 22, ал. 3.”
§ 15. Член 21 се отменя.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Сертификатът за акредитация е поименен и не подлежи на преотстъпване или прехвърляне.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предоставената акредитация може да бъде прехвърляна при спазване изискванията на процедурата за акредитация на агенцията.”
§ 17. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Сертификатът за акредитация се издава за срок 4 години и съдържа: 
1. наименование и марка (лого) на агенцията;
2. номер и дата на издаване на сертификата;
3. име, постоянен адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код - за юридическо лице или едноличен търговец;
4. идентификационни данни на акредитирания обект;
5. основание за издаването му - нормативен акт, стандарт, ръководство;
6. предмет, обхват и срок на валидност;
7. подпис на изпълнителния директор на агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_10_0#IT_CHLEN_10_0" чл. 10, ал. 5; 
8. дата на първоначалната акредитация в случаите, когато има получена такава.
(2) При настъпване на промяна в елемент от съдържанието на сертификата акредитираното лице се задължава в 15-дневен срок да върне оригинала на сертификата в агенцията и да поиска преиздаване на сертификата.”
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “определени в издадените заповед и” се заменят с “определена в издадения”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението за преакредитация се разглежда по реда и в сроковете по чл. 19.”
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на редовно заявление в срок 8 месеца преди изтичане срока на валидност на сертификата агенцията извършва преакредитация в срок до изтичането му по реда на чл. 20, ал. 3-6.”  
§ 19. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на агенцията издава сертификат за преакредитация или отказва преакредитация съответно по реда на  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_20_0#IT_CHLEN_20_0" чл. 20, 
ал. 3-6. и  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_24_0#IT_CHLEN_24_0" чл. 24, ал. 1.” 
§ 20. В чл. 29 ал. 3 се изменя така: 
„(3) Разширяване обхвата на акредитация се извършва по реда на  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_20_0#IT_CHLEN_20_0" чл. 20 и процедурите за акредитация на агенцията в срок 12 месеца от приемането на определения водещ оценител от лицето, желаещо да получи разширяване на акредитацията.”
§ 21. В чл. 30, ал. 1 думите „с мотивирана заповед” и „или  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_21_0#IT_CHLEN_21_0" чл. 21” се заличават. 
§ 22. Наименованието на глава шеста се изменя така: „ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА”.
§ 23. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Поддържането на акредитацията се извършва през целия срок на валидност на сертификата за акредитация. 
(2) Поддържането на акредитацията включва надзор и други действия, извършвани от агенцията, с цел да се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията и запазване на доверието в качеството на предлаганите от акредитираните лица услуги.
(3) Дейностите по поддържането на акредитацията се извършват по ред, определен в процедурите за акредитация на агенцията.”
§ 24. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. извънредна оценка, която се провежда при получена информация от акредитирано лице за настъпили промени и други случаи;”.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Ограничаването на обхвата на акредитацията се извършва, когато акредитираното лице наруши изискванията, при които му е предоставена акредитацията, за определена част от акредитирания обхват и те не влияят на възможността му да извършва дейността си по останалата част от обхвата или в срока на временно ограничаване обхвата на акредитацията не успее да докаже пред агенцията възможност да извършва дейностите, за които временно му е ограничена акредитацията.”
2. В ал. 4 думите „на извършвания надзор” се заменят със „за поддържане на акредитацията”.
3. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. в срока по ал. 3 не успее да докаже пред агенцията възможност да извършва дейностите, за които е акредитирано, или не заплати цената за поддържане на акредитацията.”
§ 26. В чл. 36 накрая се поставя запетая и се добавя „придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и приложението към него, без да се изготвя становище от комисията по акредитация”. 
§ 27. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране или отнемане на акредитацията лицето е длъжно да върне в агенцията оригиналите на сертификата за акредитация и приложението към него в 14-дневен срок от получаване на заповедта по  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_35_0#IT_CHLEN_35_0" чл. 35, ал. 1 и да спре позоваването си на акредитацията, независимо от факта дали е оспорило или не заповедта. 
(2) Лицето, чиято акредитация е с ограничен или временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него с ограничен или временно ограничен обхват.”
§ 28. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Лице, чиято акредитация е отнета, може да кандидатства отново за акредитация не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация.” 
§ 29. Член 39 се отменя.
§ 30. Член 40 се изменя така:
“Чл. 40. Който не изпълни задължението си по  "http://pravo0.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F495ADA&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_37_0#IT_CHLEN_37_0" чл. 37, ал. 1, като не върне оригиналите на сертификата за акредитация и приложението към него, се наказва с глоба в размер 1000 лв. - за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в размер 2000 лв.” 
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „1000” се заменя с „2000”; 
б) в т. 2 числото „2000” се заменя с „4000”; 
в) в т. 3 числата „3000” и „5000” се заменят съответно с „6000” и 
„10 000”. 
2. Създава се ал. 3.
„(3) Неакредитирани от агенцията или от друг национален орган по акредитация лица, които в своята дейност се позовават на акредитация за дейностите по чл. 1, ал. 1, се наказват:
1. с глоба или имуществена санкция в размер 2000 лв. - при първо нарушение;
2. с глоба или имуществена санкция в размер 4000 лв. - при повторно нарушение.”
				
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 32. В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона заварените процедури за акредитация следва да се приведат в съответствие с изискванията на този закон.
§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българска служба за акредитация


Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, прецизира регламентацията на дейността, политиката и организацията на работа на националния орган по акредитация, какъвто е Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация". Във връзка с това се изменя и наименованието на закона на Закон за акредитацията на лаборатории, органи по сертификация, органи за контрол и проверяващи по околна среда. 
Във връзка с обвързването на Република България с политиката по акредитация на Европейската комисия и задължението на практика да се отразява политиката на комисията в тази област се прави предложението Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” да бъде единствен национален орган за акредитация на лица. Съгласно чл. 3, т. 2 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори към Договора относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз България е длъжна да спазва принципите и насоките, произтичащи от декларациите, резолюциите  или други позиции, приети от Европейския съюз или от Съвета, и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Официалният акт на Европейската комисия, в който е застъпено направеното предложение, е CERTIF 97/4-EN - "Акредитация и политика на Общността в областта на оценяване на съответствието” редакция 2, на Европейската комисия, Генерална дирекция III "Промишленост". Видно от т. 3.2.1 на документа, изрично е посочено, че акредитацията трябва да бъде дейност, при която конкуренцията трябва да се избягва предвид факта, че дублирането на дейността между частния и държавния сектор ще доведе до обезценяване на акредитацията. Освен това дейността на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" се контролира от Европейската организация по акредитация, което гарантира, че процесът по акредитация се провежда безпристрастно и при условията на равнопоставеност.
Законопроектът не въвежда нови принципи и решения в правната уредба в този сектор, а единствено допълнително систематизира и прецизира материята, като отразява и разрешава възникнали противоречия в практиката по прилагането на закона и получени препоръки във връзка с присъединяването на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" като страна по Многостранното споразумение за признаване на резултатите от дейността по акредитация на европейско ниво. 
С предлаганите изменения на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, се цели допълнително регулиране на  устойчивостта и безпристрастността на процеса по акредитация, въвеждайки актуалните решения и практики, съобразени със съвременните тенденции и изисквания на международните стандарти за дейността на органите по акредитация. 
С предлаганите изменения и допълнения в глава втора са цели прецизиране на отделните текстове и допълнително засилване на гаранциите за безпристрастност от страна на ръководството на агенцията и членовете на колективни органи, участващи в процеса по акредитация - комисии по акредитация, комисия по възражения и помирителна комисия. Регламентира се възможността ежегодно да се планират средства за предвиденото в закона допълнително материално стимулиране на служителите на агенцията. С предложението се цели задържане на необходимите за дейността на агенцията висококвалифицирани служители, притежаващи познания в тясно специализираната област на акредитацията. Агенцията ежегодно инвестира средства за обучението на служителите и е необходимо да има възможност за допълнително стимулиране на обучените си кадри. Това е предпоставка за качествено и професионално изпълнение в предвидените срокове на процедурите по акредитация. Приемането на предложението ще доведе до спестяване на средства за обучение на новопостъпили служители, както и до намаляване броя на допусканите нарушения.
Предлага се отпадане на изричната забрана за заплащане на членовете на комисиите по акредитация, на комисията по възражения и на помирителната комисия, тъй като съществуването на подобен изричен текст в закона на практика води до ограничаване дейността на комисиите основно от гледна точка на възможност да се ангажират квалифицирани специалисти. Обемът на работа в повечето случаи е голям и ангажирането на времето на участниците в комисиите не може да бъде оправдано, особено ако следва да се съпоставя със задължителния за процеса на акредитация принцип на безпристрастност и независимост. Освен това отпадането на изричния текст не води до автоматично задължение за заплащане, а единствено дава по-голяма свобода на агенцията в избора си на специалисти. Предлаганата промяна не води до допълнителни разходи за държавния бюджет.
В глава трета се прецизира началният момент на откриване на процедурата за акредитация във връзка с въведените срокове за провеждане и завършване на процедурата по акредитация. Регламентирана е и възможността за прехвърляне на предоставената акредитация при спазване изискванията на процедурата по акредитация и възможноста да се преиздава сертификатът за акредитация при промяна на обстоятелства, посочени в неговото съдържание. 
В глава шеста в отговор на препоръка, направена при партньорски проверки от Европейската организация за акредитация, чийто пълноправен член е агенцията, е възприета промяна на терминологията. Текстовете са преработени с оглед разширяване на обхвата й, тъй като тя вече ще урежда поддържането на акредитацията, като се приема, че надзорът е само част от поддържането на акредитацията, с която се цели осигуряване непрекъснато съответствие на акредитираните лица с изискванията за акредитация. 
Предложеното увеличение на санкциите за недобросъвестни субекти има за цел освен да създаде допълнителна тежест на превенцията и да доведе до намаляване броя на нарушенията. Увеличаването на размера на предвидените санкции е свързано и със засилената роля на държавата в регулацията на материята по издаване на сертификати за акредитация с оглед пълноправното членство на Република България в Европейския съюз. 
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