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1. Дефиниране на проблема: 

Необходимост от осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното 

признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91, 29.03.2019 г., стр. 1). 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Принципът на взаимното признаване на стоки е основополагащ принцип и едно от 

средствата, с което се цели да се гарантира свободното движение на стоки в рамките на 

единния пазар. Той се прилага по отношение на стоки, които не са обект на законодателство 

на Съюза за хармонизация, или на стоки, които са обхванати само частично от това 

законодателство. Основният правен акт, уреждащ прилагането на принципа на взаимното 

признаване е приетият като част от Новата законодателна рамка Регламент (ЕО) № 764/2008.  

В процеса на прилагането му обаче е установена необходимост от цялостно подобряване и 

насърчаване на прилагането на този принцип, –като се гарантира, че стоки, законно продавани 

в една държава членка, могат да бъдат продавани във всяка друга държава членка, при условие 

че стоките са безопасни и общественият интерес е защитен в достатъчна степен. 

Установено е, че създадената с Регламент (ЕО) № 764/2008 законодателна рамка не 

осигурява достатъчно и оптимално прилагане на този принцип предвид слаба осведоменост за 

него и непознаване на материята, правна несигурност и липса на доверие и сътрудничество 

между националните органи. 

Основен недостатък на създадената рамка е неяснотата по отношение на обхвата и 

начина (процедурата) на прилагане на принципа на взаимно признаване, което именно води до 

правна несигурност както за икономическите оператори, така и до съществени различия в 

тълкуването и прилагането му от страна на компетентните органи в държавите членки на ЕС, 

както и до проблеми и пречки, възпрепятстващи равностойното третиране на икономическите 

оператори и затрудняване на достъпа им до нови пазари. В аспекта на ясни процедурни 

изисквания се задълбочава необходимостта от засилване на механизма на сътрудничество 



между националните органи на държавите членки, чрез по-добра обмяна на информация и 

комуникация и засилване на доверието между тях. 

С цел преодоляването на описаните по-горе недостатъци в областта на взаимното 

признаване на стоки, установени в процеса на прилагане на принципа, на 19 март 2019 г. бе 

приет нов Регламент (ЕС) 2019/515, като един от основните нови моменти в него е засилената 

роля на действащите и понастоящем в държавите членки звена за контакт относно продуктите.  

Приемането на новия регламент, с който се отменя Регламент (ЕО) № 764/2008, 

налага необходимостта от осигуряване на правилните условия за неговото прилагане на 

национално ниво, по-специално по отношение на установяването и функционирането на 

звената за контакт относно продуктите. Това изисква, на първо място, актуализиране на 

съответните разпоредби от националното законодателство, които въвеждат разпоредби от 

Регламент (ЕО) № 764/2008, свързани с дейността по координация и обмен на информация на 

създадените в администрацията звена за контакт относно продукти, и на второ място – 

детайлизиране на функциите на звената в съответствие с изискванията на глава III от новия 

регламент. Във връзка с последното е необходимо и отразяване на промените съответно в 

Устройствените правилници на Министерство на икономиката, Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

Действащата към момента нормативна рамка по отношение на принципа на взаимното 

признаване на стоки е въведена с Постановление № 165 на Министерския съвет от 

14.07.2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически 

регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на 

процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, 

законно предлагани на пазара на друга държава членка („ПМС № 165 на МС“). С 

разпоредбите на раздел III на цитираното постановление, касаещи реда за организация и 

координация и обмен на информация относно прилагането на принципа на взаимното 

признаване, се осигурява прилагането на разпоредби на Регламент (ЕО) № 764/2008, а именно 

дейността и функциите на звеното за контакт относно продукти. 

Понастоящем функцията на национално звено за контакт относно продукти съгласно чл. 9 

и 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 се изпълнява от Дирекция „Техническа хармонизация и 

политика за потребителите“ като звено в администрацията на Министерство на икономиката 

(МИ), определено с Устройствения правилник на министерството, приет с Постановление 

№ 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; посл. изм. бр. 42 от 

2019 г.). Редът и начинът на осъществяване на обмена на информация между звеното за 

контакт и съответните администрации, в качеството им на национални компетентни органи, са 

уредени съответно в чл. 11, 12 и 13 от постановлението. 

Във връзка с участие в Механизма за организация и координация на обмена на 

информация, свързана с прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008, функции на контактна 

точка се изпълняват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), 

съгласно чл. 13, т. 9, буква „л” от Устройствения правилник на агенцията, приет с 

Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; посл. изм. 

бр. 65 от 2019 г.). 

В допълнение, функции на национално звено за контакт относно продукти в 

строителството в изпълнение на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 10 от Регламент 

(ЕО) № 764/2008, са възложени на Дирекция "Технически правила и норми" в рамките на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съгласно 

Устройствения правилник на министерството, приет с Постановление № 171 на Министерския 

съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; посл. изм. бр. 71 от 2019 г.). 

 



Глава III на Регламент (ЕС) 2019/515 де факто заменя разпоредбите на Глава III на 

Регламент (ЕО) № 764/2008. В нея се систематизират и конкретизират изискванията по 

отношение на създадените във всяка държава членка звена за контакт относно продуктите. По-

специално, с чл. 9 (Задачи на звената за контакт относно продуктите) се детайлизират 

функциите на звената, като те продължават да изпълняват по същество въведените с 

Регламент (ЕО) № 764/2008 функции, а именно: да предоставят информация на запитвания от 

страна на икономическите оператори или компетентни органи, безплатно, и с непроменен срок 

на отговор в рамките на 15 работни дни. Новото положение е свързано с въвеждането на 

задължение на звената за онлайн предоставянето на информация, която до момента е 

осигурявана само при запитване, обвързано с критериите за качество и лесна достъпност до 

информацията, определени в Регламент (ЕС) 2018/1724 относно единната цифрова платформа. 

Това следва да включва: информация за прилаганите от компетентните органи национални 

технически правила и за прилагането на принципа за взаимно признаване, включително 

информация относно определената процедура за оценяване на стоките в аспекта на 

приложимост на принципа на взаимното признаване; данните за пряка връзка с компетентните 

органи в съответната държава членка, включително данни за органите, отговарящи за надзора 

върху прилагането на националните технически правила, приложими на територията на 

тяхната държава членка; средствата за правна защита на разположение на територията на 

тяхната държава членка в случай на спор, в т.ч. и процедурата по СОЛВИТ. В допълнение, 

звената са длъжни да предоставят и допълнителна, необходима за съответните цели на 

запитването информация, която може да включва екземпляри в електронен вид или онлайн 

достъп до националните технически правила и националните административни процедури, 

приложими към конкретни стоки или стоки от конкретен тип на територията на съответната 

държава. Последното не следва да включва онлайн достъп до стандарти, които са обект на 

права върху интелектуалната собственост на органи или организации за стандартизация.  

С чл. 10 (Административно сътрудничество) се регламентират новите функции на звената 

в аспекта на засилено участие в механизма на административно сътрудничество между 

компетентните органи на отделните държави членки. Те трябва да улеснят контактите между 

компетентните органи на държавата по местоназначение и компетентните органи на 

държавата, в която даден икономически оператор твърди, че законно е предлагал на пазара 

стоките си, при получено искане за съдействие и информация. В този смисъл, те следва да 

съдействат активно, като насочат запитването до съответния компетентен орган, както и да си 

сътрудничат и да обменят информация и опит помежду си. 

С цел правилно прилагане на принципа на взаимното признаване, осигуряването на 

възможност за комуникация между звената за контакт относно продуктите и гарантирането на 

административно сътрудничество, в чл. 11 (Информационна и комуникационна система) се 

включват и изисквания за предоставяне на звената за контакт (определени лица от 

звената) на достъп до информационната и комуникационна система, в която следва да се 

нотифицират административните решения на съответните компетентни органи, в случай на 

ограничаване или отказ на достъп до пазара. 

С оглед постигане на правна яснота и коректно прилагане на разпоредбите на 

новоприетия Регламент (ЕС) 2019/515 е необходимо актуализиране на действащите 

разпоредби от ПМС № 165 и отделни разпоредби от Устройствените правилници на МИ, 

МРРБ и ДАМТН, конкретно съдържащи препратки към Регламент (ЕО) № 764/2008. В тази 

връзка се налага изводът, че не е възможно актуализирането да се извърши по силата на чл. 16 

от Регламент (ЕС) 2019/515 - чрез автоматична замяна на позоваването от Регламент (ЕО) № 

764/2008 към новоприетия регламент, а чрез фактическо актуализиране и адаптиране на 

разпоредбите на ПМС № 165 в съответствие с новите по-детайлни разпоредби от Регламент 

(ЕС) 2019/515. Предвид описаното по-горе не е възможно запазване на съществуващата 

нормативна уредба и решаване на проблема, свързан с актуализация на разпоредбите чрез 

промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 



Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението 

на политиката. 

2. Цели: 

С предложените промени основно се цели да се актуализират препратките към Регламент 

(ЕО) № 764/2008, като съответно се адаптират съобразно новите положения в Регламент (ЕС) 

2019/515 разпоредбите от действащото ПМС № 165 от 2004 г., осигуряващо прилагането на 

Регламент (ЕО) № 764/2008, както и разпоредби от устройствените правилници на МИ, МРРБ 

и ДАМТН, свързани с функции съгласно посочения регламент. Освен това, чрез 

детайлизиране на съответните разпоредби в раздел III, свързани с установяване и 

функциониране на звеното за контакт относно продуктите и осъществяването на обмена на 

информация между него и създадените контактни точки в отделните ведомства, ще се 

гарантира постигането на по-голяма правна яснота за всички заинтересовани страни, и 

осъществяването на качествен и ефективен обмен на информация по отношение на запитвания 

от икономическите оператори. 

Подробното разписване на функциите на звеното за контакт относно продуктите като 

цяло ще способства за по-голяма яснота по отношение на получаването на своевременна, 

вярна и надеждна информация за предприятията относно прилаганите национални технически 

правила. Това ще способства и за подобряване на участието на националното звено в 

механизма на административното сътрудничество с компетентните национални органи на 

другите държави членки на ЕС. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни 

органи, др.). 

 

Заинтересовани страни от предлагания проект на постановление са: 

1. Министерство на икономиката (МИ); 

2. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН); 

3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); 

4. Съответните ведомства от държавната администрация, които чрез определени 

служители ще участват в обмена на информация относно прилаганите национални технически 

правила и процедури на предварително разрешение; 

5. Икономическите оператори; 

6. Граждани – търсещи информация по отношение на приложимите национални 

технически правила, процедури на предварително разрешение или средства за правна защита. 

4. Варианти на действие:  

 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“. 

 

4.1. Вариант за действие 0 „Без действие“: 

 

На първо място, България в качеството на държава членка на ЕС няма да изпълни 

ангажиментите по осигуряване прилагането на европейското законодателство в областта на 

взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка.  

При този вариант ще се наблюдава несъответствие между влезлите в сила разпоредби на 

Регламент (ЕС) 2019/515 и разпоредбите от ПМС № 165 от 2004 г., както и аналогично 

несъответствие в съответните разпоредби на Устройствените правилници на МИ, МРРБ и 

ДАМТН, осигуряващи прилагането на разпоредби от отменения Регламент (ЕО) № 764/2008. 



Некоректното позоваване на разпоредби от отменен регламент ще породи правна неяснота и 

объркване както за националните ведомства, така и за икономическите оператори, в т.ч. в 

случаите на прибягване до средства за правна защита. 

 

4.2. Вариант за действие 1 „Приемане на постановлението“: 

Запазва се изпълняваната понастоящем, съгласно Регламент (ЕО) № 764/2008, функция на 

национално звено за контакт относно продукти от Дирекция „Техническа хармонизация и 

политика за потребителите“ като звено в администрацията на МИ. То ще продължи да действа 

като основна координационна структура между съответните администрации, като ще 

изпълнява новите задължения съгласно чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2019/515. Това означава, 

че звеното за контакт относно продуктите ще осигурява освен предоставяне на информация 

при запитване от страна на икономически оператори или компетентни органи на друга 

държава членка, а така също и онлайн информация за: 

1.  прилаганите национални технически правила по смисъла на чл. 2, параграфи 2 и 3 

от Регламент (ЕС) 2019/515; 

2.  прилаганите процедури за предварително разрешение по смисъла на чл. 3, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2019/515; 

3. данните за пряка връзка с компетентните национални органи; 

4. средствата за правна защита в случай на спор, съгласно чл. 9, параграф 2, буква „в” 

от Регламент (ЕС) 2019/515. 

За целта така описаната информация ще бъде предоставяна на министъра на икономиката 

от министрите и другите органи на изпълнителната власт, чрез определените от тях лица, като 

се конкретизират реда и обмена на информация и сроковете за предоставянето й, съобразно 

срока от 15 работни дни съгласно Регламент (ЕС) 2019/515.  

Аналогично, националното звено за контакт ще получава от министрите и другите органи 

на изпълнителната власт, чрез определените от тях лица, и друга допълнителна информация в 

случай на поискване от икономически оператор или компетентен орган на друга държава 

членка, съгласно чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/515, която следва да се предоставя в 

срок, съобразен със срока от 15 работни дни съгласно Регламент (ЕС) 2019/515. 

В аспекта на засилено участие в механизма на административно сътрудничество между 

компетентните органи на отделните държави членки, звеното за контакт относно продуктите 

ще способства за улесняване на контактите между компетентните органи на другите държави 

членки и съответните национални администрации, като ще насочва запитването до съответния 

компетентен орган. То ще получава и информация от съответните администрации при 

необходимост от допълнителна информация за проверка на данни и документи, изисквана от 

компетентни органи на други държави членки, съгласно чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 

2019/515. 

Националното звено за контакт относно продукти ще следи и за осигуряване на достъп на 

служители от съответната администрация, данните за които ще му бъдат предоставени по 

съответния ред, до информационната и комуникационна система по чл. 11 от Регламент (ЕС) 

2019/515. 

Функциите на контактна точка от ДАМТН ще продължат да се изпълняват от 

определената понастоящем административна структура в агенцията, с цел подпомагане на 

дейността на звеното за контакт относно продуктите по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/515.  

В допълнение, функциите на национално звено за контакт относно продукти в 

строителството в изпълнение на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 9 и 10 от Регламент 

(ЕС) 2019/515 се запазват и ще продължат да се изпълняват от Дирекция "Технически правила 

и норми" в рамките на МРРБ. 

При този вариант на действие ще се осигури съответствие на посочените нормативни 

актове – ПМС №165 и Устройствените правилници на МИ, МРРБ и ДАМТН, с влезлите в сила 

изисквания на Регламент (ЕС) 2019/515. 

Чрез конкретните промени в раздел III на ПМС № 165 ще се осигурят условия за правилно 

прилагане на разпоредбите на глава III от Регламент (ЕС) 2019/515, свързани конкретно с 

функциите на звената за контакт относно продуктите. 



 

5. Негативни въздействия :  

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 

вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни 

въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 

 

5.1. Вариант за действие 0 „Без действие“ 

 

Икономически негативни въздействия: 

 

За МИ, МРРБ, ДАМТН и съответните администрации: 

Република България няма да изпълни задълженията си за привеждане в съответствие на 

националното законодателство с това на ЕС, което би довело до стартиране на процедура по 

нарушение от страна на Европейската комисия към България и до сериозни финансови 

санкции за страната ни от неизпълнените ангажименти като държава членка на ЕС. 

Поради липса на коректно нормативно основание, МИ - чрез Дирекция „Техническа 

хармонизация и политика за потребителите“, няма да може да продължи да изпълнява 

ефективно функциите си на звено за контакт относно продуктите, тъй като съответно няма да 

има и основание да изисква информация по компетентност от другите ведомства в държавната 

администрация, при получени конкретни запитвания от икономически оператори или чрез 

механизма на административното сътрудничество от компетентните органи на държавата 

членка по местоназначение. Невъзможността за осигуряване на адекватна и надеждна 

информация за икономическите оператори неминуемо ще възпрепятства и цялостното 

прилагане на принципа на взаимното признаване, в противоречие на основната цел на 

Регламент (ЕС) 2019/515. 

За икономическите оператори: 

Ще бъде нарушен принципът за предоставяне на информация по отношение на взаимното 

признаване на стоки, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/515 и ще бъде засегната и 

възможността на икономическите оператори за ползване на средства за правна защита, в 

случай на евентуални спорове между компетентен национален орган и икономически оператор 

от взето негативно административно решение. 

За гражданите: 

Липса на възможност за получаване на своевременна, актуална и надеждна информация по 

отношение на приложимите национални технически правила и процедури по предварително 

разрешение. 

Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани. 

 

Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани. 

 

5.2. Вариант за действие 1 „Приемане на постановлението“ 

 

Не се очакват негативни въздействия, тъй като чрез приемане на предложените промени се 

осигуряват условия за правилно прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/515. 

Възможно е известно увеличаване на административната тежест за съответните 

административни звена в МИ, МРРБ и ДАМТН, осъществяващи функциите си на звена за 

контакт, което обаче е обосновано съобразно целите на Регламент (ЕС) 2019/515 за засилената 

роля на тези звена, и респективно, на проекта на акт.  



6. Положителни въздействия: 

 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани 

страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете 

как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

 

6.1.Вариант за действие 0 „Без действие“ 

 

Икономически положителни въздействия: Не са идентифицирани. 

 

Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани. 

 

Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани. 

 

6.2.Вариант за действие 1 „Приемане на постановлението“ 

За МИ, МРРБ, ДАМТН и съответните администрации: 

При този вариант ще бъдат изпълнени задълженията на Република България за 

привеждане в съответствие на националното законодателство с това на ЕС. В този случай ще 

се осигури съответствие между разпоредбите на посочените нормативни актове – ПМС №165 

и Устройствените правилници на МИ, МРРБ и ДАМТН, с влезлите в сила изисквания на 

Регламент (ЕС) 2019/515.  

Чрез конкретните промени в раздел III на ПМС № 165 ще се осигурят условия за  

правилно прилагане на разпоредбите на глава III от Регламент (ЕС) 2019/515, свързани с 

функциите на звената за контакт относно продуктите. 

За икономическите оператори: 

Ще се постигне правна сигурност и ще са налице необходимите предпоставки за 

повишаване на осведомеността на икономическите оператори и осъществяване на ефективна 

комуникация между всички заинтересовани страни. 

За гражданите: 

Ще е налице възможност за получаване на своевременна, актуална и надеждна 

информация по отношение на приложимите национални технически правила и процедури по 

предварително разрешение. 

 

Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани. 

 

Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани. 

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

 

Не са налице възможни рискове от приемането на постановлението. Приемането му цели 

по-скоро избягване на възможни рискове, включително при възникване на съдебни и/или 

извънсъдебни спорове.  

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши 

 Ще се намали 

× Няма ефект 

 



Предлаганите с постановлението промени не водят до конкретна тежест за физическите и 

юридическите лица, а по-скоро спомагат за намаляване на пречките пред икономическите  

оператори при търсене на информация или при отправяне на запитвания по конкретни 

национални технически правила относно стоки или дадени аспекти на стоките. 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими 

и услуги? 

С приемането на предложените промени не се създават нови регулаторни режими и не се 

засягат съществуващи режими и услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те. 

„НЕ“ 

10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

 

Механизмът за предоставяне на информация на икономическите оператори от страна на 

звената за контакт относно продуктите, създадени във всяка от държавите членки на ЕС, по 

отношение на прилаганите национални технически правила и процедури за предварително 

разрешение по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/515, заменящ Регламент (ЕО) № 764/2008, 

действа и в момента. Предлаганите промени са от технически характер и не водят до промени 

по същество. 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

Да

 Не 

12. Обществени консултации:  

 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури. 

Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на Постановление за 

изменение на нормативни актове на Министерския съвет, на доклада към него и на частичната 

предварителна оценка на въздействието трябва да бъдат публикувани на интернет страницата 

на Министерството на икономиката и на интернет Портала за обществени консултации на 

Министерски съвет за срок от 30 дни. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

 Да 

 Не 

........................................................................................................................................................... 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията 

по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я 

приложете (или посочете връзка към източник). 

 

Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на 

пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91, 



29.03.2019 г., стр. 1) – в частност, изискванията на глава III от регламента. 

 

Оценката на въздействие на регламента (пълна) на английски език, както и резюме (съответно 

на български и на английски език), е налична на адрес: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0471&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0472&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0472&from=EN 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност: Силвана Любенова, директор на дирекция ”Техническа хармонизация и 

политика за потребителите”, Министерство на икономиката. 

 

Дата: 

 

Подпис: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0471&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0472&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0472&from=EN

