Уважаеми дами/господа,
на 12.10.2017г. изтича срока за коментари и предложения на Проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за техническите изисквания към продуктите. В тази връзка Ви уведомявам, че от
08.30 часа на 12.10.2017г. възможността за коментари е блокирана (не работи), което ни
ограничи във възможността ни да публикуваме предложенията си. Поради това, моля,
долните предложения да бъдат част от обсъждането.
С уважение,
Калин Петров
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НБС НПАПЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА МИНИСТРЕСКИ
СЪВЕТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОН 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.)
В чл. 34, ал. 3, текста „получили лицензия да“ се заличава, а думата „осъществяват“, се
заменя с думата „осъществяващи“. В чл. 34а се правят следните изменения: В ал. 2 т. 3
ПРЕДЛАГАМЕ „магистър“ се замени с "бакалавър", а стажа да стане 3 години по
специалността; В ал. 2 т. 4 предлагаме думата „притежават“ да са замени с „разполагат“. В
ал. 3 т. 1, буква „а“ ПРЕДЛАГАМЕ „магистър“ се замени с "бакалавър", а стажа да стане 3
години по специалността.
В чл. 36 се правят следните изменения: В ал. 2 т. 3 думата „притежават“ да са замени с
„разполагат“ В ал.2, т. 4 думата „български“ се заменя с думата „действащи“. Алинея 5
думите „кандидатстващо за регистрация“ се заличават. Създава се нова алинея 9 със
следния текст: „(9) Лицето, което кандидатства за получаване на удостоверение за
извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на
съоръженията с повишена опасност, подава писмено заявление, придружено от
документите, определени в съответната наредба по чл. 7.“. В чл. 48, В ал. 1 израза „помощни
средства и персонал“ се заличава. Към предложението за създаване на чл. 41а, да се внесе
редакционна бележка, а алинея 2 да отпадне „Чл. 41а. (1) Заявленията по чл. 34а, ал. 5 и чл.
36, ал. 4 и приложените документи могат да се подават и по електронен път в съответствие
със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния
подпис.“

