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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 техническите изисквания към продуктите

(Обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 
2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 101 от 2015 г.)


§ 1. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. разполага с необходимия персонал, най-малко половината от който е нает по безсрочни трудови договори, регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда;”.
2. Създава се т. 10:
„10. разполага с технически средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието.”
§ 2. В чл. 34а се правят следните изменения:
1. В ал. 2  т. 3 се изменя така:
„3. да разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, и поне с един специалист с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко с 5 години стаж по специалността;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За издаване на лиценз по ал. 1 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единен идентификационен код от търговския регистър, седалище, адрес на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в наредбата по чл. 34, ал. 2.“
§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2  т. 2 се изменя така:
„2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на удостоверение по ал. 2 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единен идентификационен код от търговския регистър, седалище, адрес на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 31.“
§ 4. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Заявленията по чл. 34а, ал. 5 и чл. 36, ал. 4 и приложените документи могат да се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис.
(2) Когато заявлението по ал. 1 и приложенията към него са подадени на хартиен носител, заявителят е длъжен да ги представи и на електронен носител при поискване.“


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите


Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗИД на ЗТИП) е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебното им предоставяне.
С предлаганите промени се провежда концепцията за облекчаване на режимите чрез намаляване на административния натиск към заявителите за представяне на документите само на хартиен носител, представяне на документи, с които административният орган вече разполага или може служебно да се снабди. Това облекчаване се предлага чрез създаване на нормативна възможност за предоставяне на услугите като електронни такива, повече своевременна информация, например чрез оповестяване на образци на съответните заявления, и др.
С предложените изменения и допълнения на ЗТИП се дава възможност на бизнеса при заявяване на административна услуга да не представя съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е публично достъпна и е задължение на администрацията самостоятелно да си я набавя. Административният орган няма право да изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Предвидено е и отпадане на изискването за представяне на трудови договори на персонала, доколкото същите следва да са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда и могат да бъдат получени от административния орган по служебен път.
Нов момент е допълването на уредбата с нов чл. 41а, който дава възможност за подаването на заявленията с документите към тях по електронен път, съответно извършване на производството като електронна административна услуга.


С предложените изменения и допълнения се премахва противоречието между разпоредби на ЗТИП и на Закона за търговския регистър и Закона за електронното управление.


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Томислав Дончев)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2017 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Томислав Дончев)

