ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на
Съвет за координация и обмен на информация между органите,
осъществяващи контрол на пазара на стоки
Обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г.,
в сила от 5.05.2006 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 52
от 8.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Създава Съвет за координация и обмен на
информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, наричан по-нататък "съвета", към
министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 2. Съветът осигурява координацията в дейността на държавните органи, осъществяващи контрол на
пазара на стоки, и обмена на информация между тях.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 52 от 2011 г. , в сила от
1.08.2011 г.) (1) Председател и заместник-председател на съвета са заместник-министри на икономиката,
енергетиката и туризма, определени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Членове на съвета са:
1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
2. председателят на Комисията за защита на потребителите;
3. директорът на Агенция "Митници";
4. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните;
5. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното;
6. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;
7. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
8. изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и
храните;
9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата;
10. началникът на Дирекцията за национален строителен контрол;
11. директорът на Главна дирекция "Криминална полиция";
12. директорът на дирекция "Обществено здраве" на Министерството на здравеопазването;
13. директорът на дирекция "Опазване чистотата на въздуха" на Министерството на околната среда и
водите.
(3) В заседанията на съвета със статут на наблюдатели участват:

1. председателят на Българския институт по метрология;
2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";
3. изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност.
Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 52 от 2011 г. , в сила от 1.08.2011 г.) Председателят на
съвета:
1. определя дневния ред на заседанията на съвета;
2. организира, насрочва и ръководи заседанията на съвета и цялостната му работа;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) представя годишен доклад до министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
4. уведомява компетентните органи по реда на чл. 7, ал. 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г. , в сила от 1.08.2011 г.) При отсъствие на председателя неговите функции
се изпълняват от заместник-председателя.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г. , в сила от 1.08.2011 г.) В съответствие с чл. 18, параграфи 1, 5 и 6 от
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на
изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13.08.2008 г.) съветът има следните функции и задачи:
1. изготвя предложения и взема решения по отношение на координацията и обмена на информация във
връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на
пазара на стоки;
2. обсъжда и предлага решения на въпроси, поставени при контактите на административните органи с
потребителските сдружения, браншовите организации на търговците и производителите;
3. планира извършването на съвместни проверки от органите по чл. 3, ал. 2 съобразно тяхната
компетентност, които се провеждат след съгласуване със съответните ведомства;
4. сформира експертни работни групи в рамките на съвета съгласно функционалната и отрасловата
компетентност на органите по чл. 3, ал. 2 и определя техните председатели;
5. дава препоръки за сключване на споразумения за взаимодействие между органите по чл. 3, ал. 2;
6. одобрява национална програма за надзор на пазара за съответната календарна година, основана на
секторните програми по продуктови категории и техните актуализации;
7. приема докладите за изпълнението на секторните надзорни програми;
8. одобрява информация, която се предоставя на Европейската комисия и на другите държави - членки на
Европейския съюз, за националните компетентни органи за надзор на пазара и за националната програма за
надзор на пазара;
9. най-малко веднъж на всеки четири години прави преглед и оценка на изпълнението на дейностите по
надзор на пазара, която се предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки.
Чл. 6. (1) Съветът се свиква на редовно заседание от председателя най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) При необходимост съветът се свиква извънредно от председателя или по предложение на някой от

членовете му.
(3) В случай че някой от членовете поиска свикването на съвета, председателят насрочва заседание
най-късно в 7-дневен срок от получаване на искането.
(4) Отсъстващ член на съвета може да бъде представляван единствено от лице, определено за негов
заместник съгласно Устройствения правилник на съответната администрация.
Чл. 7. (1) Заседанията на съвета се считат редовни, ако освен председателя присъстват най-малко
петима от членовете или лицата по чл. 6, ал. 4. Съветът определя условията и реда, при които на заседанията
могат да присъстват представители на сдруженията на потребителите и други заинтересувани лица.
(2) Решенията на съвета се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) В 7-дневен срок от вземането на решение съответният ръководител и член на съвета представя на
председателя доклад за предприетите действия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При неизпълнение на приетите решения
председателят на съвета изисква писмено становище от съответния член на съвета за причините за
неизпълнението. Председателят уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма с предложение
за уведомяване и министъра, на чието подчинение е съответният член на съвета.
(5) За всяко заседание на съвета се съставя протокол, в който се включват и приетите от съвета решения.
Протоколът се подписва от всички членове, присъствали на заседанието.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г. , в сила от 1.08.2011 г.) Организационно-техническото обслужване
на дейността на съвета се осъществява от звено в администрацията на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, определено с Устройствения правилник на министерството. Секретар на съвета е
ръководителят на звеното.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката на заседанията;
2. изготвя протоколите от заседанията на съвета;
3. предоставя на членовете на съвета протокол от заседанията в срок 3 дни след провеждането им;
4. подпомага председателя в неговата работа;
5. съхранява документацията на съвета.
(3) Секретарят на съвета изпраща материалите, свързани с дневния ред, на членовете не по-късно от 3
дни преди датата на заседанието. При неспазване на срока председателят по искане на член на съвета отлага
провеждането на заседанието.
(4) В случаите по чл. 6, ал. 2 секретарят на съвета изпраща материалите, свързани с дневния ред, на
членовете не по-късно от един ден преди датата на заседанието.
(5) По искане на член на съвета секретарят предоставя допълнителна информация за включените в
дневния ред въпроси.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България.
————————————————————————————————

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 206 от 27 септември 2005 г. за приемане на
Устройствен правилник на
Министерството на икономиката и енергетиката
(ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 1.10.2005 г.)
....................................
§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на
икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят
съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката",
"министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и
"заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
....................................
14. Постановление № 180 от 2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (ДВ, бр. 65 от 2005 г.);
....................................
§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните
администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
....................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 8
май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на
Българския институт по метрология
(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)
....................................
§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
....................................
32. Постановление № 180 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Съвет за координация и
обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.;
изм., бр. 78 от 2005 г.);
....................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от
23 юли 2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите
(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)

........................................................................
§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят
съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и
продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се
заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и
продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят
съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното
управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на
Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите"
и "председателя на Държавната агенция по горите".
§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на
земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.
§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за
промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 194 на Министерския съвет от 5 август 2008 г.
за изменение на
Тарифата за таксите, които се събират от
Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.)
§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и
продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието
и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и
продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на
земеделието и храните".

