ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври
1999 г., изм. ДВ. бр. 63 и бр. 93 от 2002 г.; изм., бр.18 и доп. бр. 107 от 2003 г.;
изм. бр. 45, бр. 77, бр. 88, бр. 95, бр.105; изм. бр. 30, бр.62 и бр.76 от 2006 г.; изм.
бр.41 и бр.86 от 2007 г., изм. бр.74 от 2009 г.; изм. бр.80 от 2010 г.; изм. бр. 38 от
2011 г., изм. бр. 38, бр.53, бр.77 и доп. бр.84 от 2012 г.; изм. бр.66 и бр.68 от 2013
г.; изм. бр.98 от 2014 г.; изм. бр.14 от 2015 г.; изм. бр.101 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 12а, ал. 5 се прави следното изменение: цифрата 6 се заменя с
цифрата 5.
§ 2. В чл. 34а, ал. 5, се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 5 се изменя по следния начин:
„(5) За издаване на лицензия по ал. 1 кандидатите подават заявление до
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което
вписват седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от
търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:“
2. Точка 1 се отменя.
§ 3. В чл. 36, ал. 4, се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 4 се изменя по следния начин:
„ (5) За издаване на удостоверение по ал. 2 кандидатите подават заявление
до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в
което вписват седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от
търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:“
2. Точка 1 се отменя.
§4. Създава се чл. 41а:
(1) За регистрирането по чл. 36 и 39, за издаване на разрешение по чл. 40, за
заверяване на документации и издаване на удостоверения по чл. 36 и удостоверения
за пускането в експлоатация по чл. 40, се подават заявления по образци,
публикувани на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор. Заявлението с приложенията към него се подава по електронен
път, по пощата чрез лицензиран пощенски оператор или в деловодство на ДАМТН,
лично от заявителя или от упълномощено от него лице, в рамките на работното
време на администрацията.
(2) Органът не може да откаже получаване и регистриране на заявление по
ал. 1 и придружаващата го документация, когато:
1. са съставени като електронни документи и са изпратени по електронен път
на електронния адрес на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с
електронен подпис и/или са заверени с електронен печат по смисъла на Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 2014 г. от заявителя
или от оправомощено от него лице, или
2. заявлението е подадено в деловодство на Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор на хартиен носител и заедно с приложенията на
електронен носител;
3. в определените с административната информационна система (АИС)
формати, като планът, схемите, скиците и другите графични разработки се
изработват и подават в графичен и цифров вид, а приложените документи – като
сканирани копия от съответните документи - когато органът е внедрил извършването
на административното производството като електронна административна услуга

(ЕАУ).
(3) Когато заявлението и приложенията към него са подадени на хартиен
носител, при поискване от административния орган, заявителят е длъжен да ги
представи и на електронен носител.
(4) Заявленията по ал. 1 съдържат най-малко искане за извършване на
административната услуга с посочени:
1. седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от
търговския регистър на заявителя;
2. местонахождението на обекта или съоръжението с повишена опасност;
3. номер на документа за платена такса.
(5) Производството по издаване на съответния акт по ал. 1 започва от датата
на постъпване на заявлението и придружаващата го документация в Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор чрез регистриране на заявлението:
1. съгласно вътрешните правила за организацията на деловодната дейност и
документооборота, или
2. в базата данни на Административната информационна система (АИС) – при
извършване на производството като електронна административна услуга (ЕАУ).
(6) Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
или оправомощено от него лице няма право да връща преписката или да изисква
представянето или доказването на изрично посочени от заявителя вече събрани или
създадени данни (информация, документи и доказателствeни средства), а е длъжен
да ги събере служебно от първичния администратор на данните, независимо дали
тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.”
(7) Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
или оправомощено от него лице в срок до 3 работни дни определя едно или повече
длъжностни лица, които да проверят заявлението и придружаващата го
документация и/или да извършат проверка за годността на съоръжението с
повишена опасност.
(8) При установяване на непълноти или неточности в заявлението и
придружаващата го документация заявителят се уведомява и му се определя срок за
отстраняване на нередовностите. Всяко повторно внасяне на документи за
отстраняване на нередовности в заявлението и придружаващата го документация се
регистрира от административния орган. При извършване на производството като ЕАУ
служебното уведомяване се извършва незабавно, а представените допълнително
документи за отстраняване на нередовностите се регистрират автоматично в
електронната преписка на заявлението.
(9) В 10-дневен срок, който започва да тече от подаването на заявлението за
вписване в регистъра по чл. 39, когато същото отговаря на изискванията на закона,
съответно от отстраняването на нередовностите компетентният орган за технически
надзор извършва или мотивирано отказва извършването на административната
услуга,
за
което
незабавно
уведомява
заявителя
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за
мълчалив отказ.
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реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.

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

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 служебно 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 напр. чрез оповестяване на образци на съответните заявления и др.п.
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 в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в Търговския регистър. С
предложените изменения и допълнения се премахва противоречието между
разпоредбите на ЗТИП и Закона за търговския регистър.
Съществен нов момент е допълването на уредбата с нов чл. 41а, който
съдържа комплекс процедурни правила относно основните производства,
предвидени в закона -регистрирането по чл. 36 и 39, разрешенията по чл. 40,
издаването на удостоверения. Основен акцент в него е възможност за подаването на
заявленията с документите към тях по електронен път, респективно извършване на
производството като електронна административна услуга. Запазена е и
възможността за заявителите да подадат заявление и по традиционните начини чрез лицензиран пощенски оператор или в деловодството на административния
орган. Елемент на улеснение е изискването за предварително изготвяне на образци
на съответните заявления, които да бъдат оповестени на сайта на администрацията
или на портала на Административната информационна система.
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