ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

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 2009г., бр.80 от 2010г., бр.38 от 2011г., бр.38, 53 и 77 от 2012 г., доп. бр. 84 от
2012г., изм. бр. 66 и 68 от 2013 г.)
§ 1. Създава се член 4в:
„Чл. 4в. Икономическите оператори, които пускат или предоставят строителни
продукти на пазара са длъжни да ги предоставят с маркировка СЕ, декларация за
експлоатационните показатели на съществените характеристики на продуктите,
инструкция и информация за безопасност на български език и обозначено
наименование и адрес, когато се изискват от Регламент (ЕС) 305/2011.“
§ 2. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
,,(2) Строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани
европейски стандарти или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), осигуряват
изпълнението на основните изисквания към строежите, когато експлоатационните
показатели на съществените им характеристики са определени и декларирани съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговарят на българските национални
изисквания по отношение на предвидената употреба, определени в ал. 4.
(3) Строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани
европейски стандарти и не е издадена ЕТО, осигуряват основните изисквания към
строежите, когато характеристиките им са определени, декларирани и съответстват на
българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба,
определени в ал. 4.
(4) Националните изисквания по отношение на предвидената употреба на
строителните продукти се определят със:
1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на
строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни
стандарти;
3. българските национални стандарти или националните стандарти с
еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
4. българските технически одобрения (БТО), когато няма стандарти по т. 2 и 3;
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5. заповед на министъра на инвестиционното проектиране съгласно чл. 9, ал. 2,
т. 4.“
2. Създава се ал.5:
„(5) При определяне и деклариране на характеристиките на строителните
продукти по ал. 3 не се нанася СЕ маркировка.”
§ 3. В чл.8, ал.2 се отменя.
§ 4. В чл. 9, ал.2, т.3 след думите „оценяване на съответствието” се добавят
думите „с националните изисквания”.
§ 5. В чл.10, ал.3 се изменя така:
,,(3) Лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за оценяване на
съответствието с националните изисквания и за издаване на европейски технически
оценки и български технически одобрения на строителни продукти, трябва да
отговарят на изискванията на ал. 1 и на специфичните критерии, определени с
наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5.”
§ 6. В чл.12б се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За актуализиране и разширяване обхвата на разрешението за извършване
оценяване на строителни продукти и за издаване на европейски технически оценки и
български технически одобрения се подава ново заявление по чл. 11.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Актуализирането на издадените разрешения по ал. 2 се извършва въз основа
на изменения и допълнения на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 и/или 3 и
доказана техническа компетентност за отчитането им при оценяване на строителните
продукти.”
§ 7. В чл.15, ал.1, т.3 накрая се добавят думите „и чл. 9, ал. 2, т. 5.”.
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „техническо досие” се добавя „или техническа
документация”.
2. В ал. 2 след думите „техническото досие” се добавя „или техническата
документация“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Съответствието на строителните продукти с експлоатационните им
показатели се удостоверява с декларация за експлоатационни показатели, с маркировка
„СЕ“ и с техническа документация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №
305/2011.
(4) Съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, попадащо в
обхвата на наредба по чл. 7, с изискванията на Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR), Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) и Правилника за
международен железопътен превоз на опасни товари (RID) се удостоверява с
маркировка за съответствие, със сертификат за съответствие и с техническа
документация.”.
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§ 9. В чл. 22 след думите „декларация за съответствие” се добавя „или
сертификат за съответствие”.
§ 10. В чл. 23 след думите „декларация за съответствие” се добавя „или
сертификат за съответствие”.
§ 11. В чл. 25 след думите „техническото досие” се добавя „или техническата
документация”.
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „техническото досие” се добавя „или техническата
документация”, а след думите „декларацията за съответствие” се добавя „или
сертификата за съответствие”.
2. В ал. 2 след думите „декларацията за съответствие” се добавя „или
сертификата за съответствие, ”, а след думите „техническото досие” се добавя „или
техническата документация”.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Икономическите оператори, съгласно глава VІ на Регламент (ЕС) 305/2011,
при поискване от органите за надзор на пазара предоставят съответната техническа
документация, изисквана от регламента, и декларацията за експлоатационни показатели
в срок не по-дълъг от 15 дни от датата на получаване на искането.”
4. Досегашната ал.3 става ал.4 и се изменя така:
„(4) Когато документите по ал. 1, 2 и 3 се предоставят на чужд език, органите за
надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени
от превод на български език.“
§ 13. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „съответствието на продуктите, пуснати“ се добавя „или
предоставени”, а след думите „на закона” съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая и
се добавя „на Регламент (ЕС) № 305/2011,“.
2. В ал. 3, след думата „надзор” се поставя запетая, а думите „съвместно с” се
заменят с „а на строителната площадка от”.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „декларацията за съответствие” се добавя „ или
сертификата за съответствие”, след думите „техническото досие” се добавя „или
техническата документация” и след думата „пуснати” се добавя „или предоставени”.
2. Създава се нова ал.2:
„(2) Надзорът на пазара за строителните продукти включва наблюдение,
проверка за наличие на „СЕ“ маркировка, декларация за експлоатационните
показатели, инструкция и информация за безопасност на български език, проверка на
съответната техническа документация, когато се изисква от Регламент (ЕС) 305/2011
или изпитвания на проби от продуктите, пуснати или предоставени на пазара.”.
3. Досегашната ал.2 става ал.3 и в нея след думите „Изпитването на продуктите”
се добавя „по ал.1 и 2”.
§ 15. Член 30 се изменя така:
„(1) При проверките органите за надзор на пазара изискват от лицата по чл. 26 и
26о декларация за съответствие или сертификат за съответствие и/или техническо
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досие или техническа документация, когато липсва маркировка за съответствие или тя
е поставена в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 24.
(2) Органите за надзор на пазара изискват декларацията за съответствие или
сертификата за съответствие и/или техническото досие или техническата документация
и за продукти с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава
се изисква с наредбите по чл. 7 от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при
съмнения, възникнали в резултат на наблюдение на пазара, писмени жалби или сигнали
на други контролни органи, граждани или средства за масово осведомяване.
(3) За строителните продукти органите за надзор на пазара изискват декларация
за експлоатационни показатели, „СЕ“ маркировка и/или съответната техническа
документация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011.”
§ 16. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думата „разпространението” се заменя с думите „предоставянето на
пазара”.
2. Създава се нова ал.2 :
„(2) За строителните продукти органите за надзор на пазара забраняват с
предписание предоставянето им на пазара, когато в резултат от изпитванията е
установено, че експлоатационните им показатели не отговарят на декларираните.”.
3. Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато несъответствието на строителния продукт с декларираните
експлоатационни показатели може да се отстрани, продуктите се пускат или
предоставят отново на пазара след предприемане на коригиращи действия за
привеждане на продукта в съответствие с изискванията на Регламент(ЕС) 305/2011.”
5. Досегашните ал.4 и 5 стават съответно ал.6 и 7.
6. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 17. В чл. 30б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 изречения първо и второ след думите „изискванията за
екопроектиране“ се добавя „или на декларираните експлоатационни показатели“.
2. В ал. 2 след думите „декларация за съответствие“ се добавя „или без
декларация за експлоатационни показатели, или без сертификат за съответствие“, след
думата „се изискват от” се добавя „Регламент (ЕС) № 305/2011,” и след думите
„техническо досие” се добавя „или техническа документация”.
§ 18. В чл. 30в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думите „декларация за съответствие“ се добавя „или без
сертификат за съответствие“ и след думите „техническо досие” се добавя „или
техническа документация”.
2. В ал. 2 цифрите „4 и 5” се заменят с „3, 6 и 7 ”.
§ 19. В чл. 30ж се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата ,,вносителя” се поставя запетая и се поставя думата
,,дистрибутора”, след думите „декларация за съответствие“ се добавя „или декларация
за експлоатационни показатели, или сертификат за съответствие“, след думите
„техническо досие” се добавя „или техническа документация”, а след думите „когато те
се изискват от” се добавят думите „Регламент (ЕС) 305/2011,”.
2. В ал. 3 след думите „лица, които пускат” се добавя „или предоставят”.
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§ 20. В чл. 30и се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „забрана за пускане” се добавя „или предоставяне”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
незабавно уведомява Европейската комисия и другите държави членки за заповедта,
издадена за строителен продукт по ал.1 и за предприетите мерки по чл. 56 до 59 от
Регламент (ЕС) 305/2011, като посочва всички данни за идентифициране на
строителния продукт, произхода и веригата на доставка на продукта, естеството на
съществуващия риск, естеството и продължителността на предприетите национални
мерки.“.
§ 21 . В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) т. 3 се изменя така:
„3. да разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който в
зависимост от длъжността си и вида на съоръженията с повишена опасност, които
контролира да притежава образование, квалификация и/или правоспособност,
определени в наредбата по чл. 34, ал. 2.“
б) в т. 4 накрая се добавя „във всички клонове, поделения и офиси, в които имат
назначен персонал по т. 3, както и в обектите, в които ще осъществяват технически
надзор на нестационарни съоръжения“;
в) т. 8 се изменя така:
„8. да имат система за управление, отговаряща на стандарт, определен в
наредбите по чл. 31 и да я поддържат функционираща и ефективна при извършване на
дейността си.“.
2. В ал. 3:
а) т. 1 б. „а“ се изменя така:
„а) е нает по трудово правоотношение и в зависимост от длъжността и вида на
съоръженията с повишена опасност, които контролира, да притежава образование,
квалификация и/или правоспособност, определени в наредбата по чл. 34, ал. 2.“
б) т. 3 се изменя така:
,,3. имат система за управление, отговаряща на стандарт, определен в наредбите
по чл. 31 и да я поддържат функционираща и ефективна при извършване на дейността
си;”
3. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. посочване на единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за
търговския регистър или с копие от акта за създаването;”
4. В ал. 7:
а) в т. 2 думите „по БУЛСТАТ” се заменят с „по чл. 23, ал. 1 от Закона за
търговския регистър”;
б) създава се т. 6:
„6. клоновете, поделенията и офисите, в които има назначен персонал по ал. 2,
т.3, както и обектите, в които ще се осъществява технически надзор на нестационарни
съоръжения с повишена опасност.
5. В ал. 9:
а) в т. 2 думите „ал. 2, 3 или 4“ се заменят с „ал. 2, т. 1-7, ал. 3, т. 1 и 2 или ал. 4,
или лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или
организации не поддържат функционираща и ефективна система за управление на
качеството;
б) създава се т. 6:
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„6. неподадено заявление по чл. 34б, ал. 2.“
6. Създава се ал 12:
„(12) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
вписва в публичен регистър:
1. лицата, получили лицензия по ал.1;
2. видовете съоръжения с повишена опасност, чиито технически надзор ще
извършва всяко лице от персонала;
3. данните по ал. 7;
4. номера на лицензията;
5. номера и дата на заповедта за отнемане и ограничаване на обхвата на
лицензията.“
§ 22. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 2:
“(2) Лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или
организации по чл. 34а, ал. 1 подават до председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор заявление за извършване на проверка по ал. 1, като
посочват периода за извършването й, в който са в състояние да осигурят проверка на
всички обстоятелства по издадената лицензия.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите ,,обхвата на лицензията” се
добавят думите ,, не изпълняват задълженията си по наредбите по прилагането на този
закон или са налични несъответствия, различни от посочените в чл. 34а, ал. 9, т. 2”.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 23. В чл. 34в, ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като предоставят
нова декларация по чл. 34а, ал. 5, т. 3“
§ 24. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„Чл. 35 (1) Органите за технически надзор издават удостоверения за
съответствие с техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбите по
чл. 31, на:”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които произвеждат и/или ремонтират съоръженията с повишена
опасност или изграждат строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена
опасност, са длъжни да изпълняват тези дейности в съответствие с документациите и
проектите, за които са издадени удостоверения по ал. 1 от органите за технически
надзор.“.
§ 25. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 се изменя така:
„2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който в зависимост
от длъжността си и вида на съоръженията с повишена опасност, на които извършва
поддържане, ремонтиране или преустройване да притежава образование, квалификация
и/или правоспособност, определени в наредбите по чл. 31;“
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. имат система за управление, отговаряща на стандарт, определен в наредбите
по чл. 31 и я поддържат функционираща и ефективна при извършване на дейността си.“
3. В ал. 4, т. 1 се изменя така:
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„1. посочване на единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за
търговския регистър;”
§ 26. В чл. 36а, се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 2:
,, (2) Лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1,
подават до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
заявление за извършване на проверка по ал. 1, като посочват периода за извършването
й, в който са в състояние да осигурят проверка на всички подлежащи на вписване
обстоятелства.
2. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така:
,,(3) При проверките по ал. 1 служителите от Главна дирекция „Инспекция за
държавен технически надзор“ имат правата по чл. 36, ал. 5, както и правото да изискват
документацията, по която е извършен конкретен ремонт или преустройство и да
извършат технически преглед на ремонтираното или преустроено съоръжение.”
3. Досегашната ал.3 става ал.4.
4. Досегашната ал.4 става ал.5 и се изменя така:
,,(5) Лицето се заличава от регистъра и издаденото удостоверение се обезсилва от
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или
оправомощените от него длъжностни лица с мотивирана писмена заповед:
1. по писмено заявление на лицето;
2. при несъответствие с някое от изискванията по чл. 36, ал. 2;
3. при системни нарушения по ал. 3;
4. при отпадане на нормативното основание за осъществяване на дейността;
5. при неподадено заявление по ал. 2.”
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по ал. 5 председателят на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица могат да разпоредят
ограничаване на обхвата на съоръженията или дейностите, за които лицето е вписано в
регистъра и да изменят удостоверението за вписване, когато са констатирани
несъответствия по отношение на някои от видовете съоръжения или дейности, за които
лицето е вписано в регистъра или по искане на лицето.
(7) Когато при проверките по чл. 36а, ал. 1 е констатирано несъответствие с
изискванията на чл. 36, ал. 3 председателят на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица забраняват с
мотивирана писмена заповед извършването на дейността до отстраняване на
констатираното несъответствие и определят срок за това.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и думите ,,по ал.4” се заменят с ,,по ал.5”.
§ 27. В чл. 41 думите „заверяване на документите” се заменят с ,,издаване на
удостоверения”;
§ 28. В чл. 43 думите „заверка на документи” се заменят с „издаване на
удостоверения”.
§ 29. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Съоръженията с повишена опасност, за обслужването на които се
изисква придобиване на правоспособност, се определят с наредбите по чл. 31.
Придобиването на правоспособност става съгласно Закона за професионалното
образование и обучение и Закона за народната просвета.
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(2) Министърът на образованието и науката издава наредби за условията и реда за
придобиване на правоспособност и за признаване на правоспособност, придобита в
държава - членка на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство,
в Швейцария и в трети държави за упражняване на професии по обслужване на
съоръжения с повишена опасност.
(3) Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ в Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор издава документи за придобиване на
правоспособност и признаване на правоспособност за упражняване на професиите по
обслужване на съоръжения с повишена опасност по ред, определен в наредбите по ал.
2.”
§ 30. В чл. 51 след думите „от „Нов подход” се добавя „или декларация за
експлоатационни показатели със съдържание, което не съответства на изискванията на
Регламент (ЕС) № 305/2011,”;
§ 31. В чл. 51б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1;
2. Създават се ал. 2 и ал. 3:
„(2) Лице, което пуска или предоставя на пазара строителен продукт с маркировка
„СЕ” и/или с декларация за експлоатационни показатели, без да е оценено и проверено
постоянството на експлоатационните показатели съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от
5000 до 10 000 лв.
(3) Лице, което пуска или предоставя на пазара транспортируемо съоръжение под
налягане с маркировка за съответствие и/или сертификат за съответствие, без да е
оценено съответствието му с изискванията на Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR), Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) или Правилника за
международен железопътен превоз на опасни товари (RID), се наказва с глоба от 3000
до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.”.
§ 32. В чл. 51в след думите „което пуска” се добавят думите „ или предоставя”, а
след думите „по чл. 26а“ се добавя „или без декларация за експлоатационни показатели,
когато такава се изисква от Регламент (ЕС) № 305/2011”.
§ 33. В чл.52а след думите ,, което пуска” се добавя думата ,,предоставя”.
§ 34. В чл. 52б след думата “Търговец” се добавя думата “или дистрибутор”, след
думите „предлага продукти без“ се добавя „СЕ“, а след думите „когато такава се
изисква“ се добавя „от Регламент (ЕС) № 305/2011,“;
§ 35. В чл. 52в след думата “Търговец” се добавя думата “или дистрибутор”, след
думите „декларация за съответствие” се добавя „или без сертификат за съответствие”,
думата „такава” се заменя с „такива”, а след думите „по чл. 26а“ се добавя „или без
декларация за експлоатационни показатели, когато такава се изисква от Регламент (ЕС)
№ 305/2011.
§ 36. В чл.52г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1 и след думата ,,Търговец” се добавя думата ,,или
дистрибутор”.
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2. Създава се ал.2:
„(2) Търговец или дистрибутор, който пуска или предоставя на пазара строителен
продукт без обозначение на наименованието или адреса на управление на производител
и/или вносител, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.”
§ 37. В чл.52д се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1 и след думата ,,Търговец” добавя думата ,,или
дистрибутор”.
2. Създава се ал.2:
„(2) Икономически оператор, който предоставя информация под всякаква форма за
експлоатационни показатели по отношение на съществени характеристики на
строителен продукт, която не е включена в декларацията за експлоатационни
показатели, когато такава се изисква от Регламент (ЕС) 305/2011, се наказва с глоба или
с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.”.
§ 38. В чл. 53 цифрите „4 и 5” се заменят с „3,6 и 7”.
§ 39. В чл. 53а след думите „нарушения на“ се добавя „Регламент (ЕС) №
305/2011“ и се добавя запетая;
§ 40. В чл. 55, ал. 1 думите „чл. 46, ал. 1, т. 1, 6 и 7 и ал. 2“ се заменят с „чл. 46, ал.
1, т. 1, 6 ,7 и ал. 2“.
§ 41. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3а:
„3а. „Предоставяне на пазара” е всяка доставка на продукт за дистрибуция или
използване на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското
икономическо пространство в процеса на търговска дейност срещу заплащане или
безплатно.”
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) За целите на този закон се прилагат определенията, посочени в чл. 2 на
Регламент (ЕС) 305/2011.”
§ 42. В § 3, ал. 3 от Допълнителните разпоредби второто изречение се заличава.
§ 43. В § 4а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби думите „заверка на документите
по чл. 35” се заменят с „издаване на удостоверения по чл. 35”
§ 44. В § 6а от Допълнителните разпоредби след думите „оценяване на
съответствието” се добавят думите „с националните изсквания”.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 45. (1) Параграф 29 влиза в сила една година след обнародването на закона.
(2) В срока по ал. 1 министърът на образованието и науката издава наредбите по чл.
45, ал. 2, а Министерският съвет приема изменения и допълнения в наредбите по чл. 31
за определяне на съоръженията с повишена опасност, за обслужването на които се
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изисква правоспособност, с цел привеждане в съответствие с изискванията на този
закон.
(3) Започналите до влизане в сила на § 29 производства по съгласуване на учебни
планове и програми и по разрешаване на курсове за придобиване на правоспособност
от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” в Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор се довършват по досегашния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
Михаил Миков
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