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М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

 

П О С Т А Н О В И :  

 

§ 1. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 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 (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и 

доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г. и бр. 40 от 

2015 г.) се правят следните изменения: 

1. В наименованието думите „на процедурите, свързани с прилагането на някои 

национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга 

държава членка” се заменят с „и функциониране на звено за контакт относно 

продуктите”. 

2. В чл. 1, т.2 се изменя така: 

„2. установяването и функционирането на звено за контакт относно продуктите в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 

19 март 2019 г. 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), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/515”.”. 

3. В чл. 5, ал. 2 и ал. 4 абревиатурата „МИЕТ“ се заменя с „МИ“. 

4. В чл. 6, ал. 4 абревиатурата „МИЕТ“ се заменя с „МИ“. 

5. Наименованието на раздел III се изменя така: 

„Раздел III 

Установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите съгласно 

Регламент (ЕС) 2019/515”. 
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6. В чл. 11 абревиатурата „МИЕТ“ се заменя с „МИ“, а думите „продукти по 

смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета” се заменят с „продуктите по чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2019/515”. 

7. Член 12 се изменя така: 

„Чл. 12. (1) Министрите и другите органи на изпълнителната власт, определени 

със Закона за администрацията, предоставят на министъра на икономиката: 

1. информация за прилаганите от тях национални технически правила по 

смисъла на чл. 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/515; 

2. информация за прилаганите от тях процедури за предварително разрешение 

по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/515; 

3. информацията по чл. 9, параграф 2, букви „б” и „в” от Регламент (ЕС) 

2019/515; 

4. данни за служителите от съответната администрация, които следва да получат 

достъп до информационната и комуникационна система по чл. 11 от Регламент (ЕС) 

2019/515.”. 

(2) Министрите и другите органи на изпълнителната власт, определени със 

Закона за администрацията, предоставят на министъра на икономиката всяка промяна в 

информацията и данните по ал. 1 в 2-седмичен срок от настъпване на промените.  

8. В чл. 13 се правят следните изменения: 

а) в ал. 1,  

в изречение първо думите „чл. 11” се заменят с „чл. 12” а в изречение второ 

думите „обмена на информация” се заменят с „подпомагане дейността на звеното за 

контакт относно продуктите”; 

б) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Служителите, определени по реда на ал. 1: 

1. информират звеното за контакт относно продуктите за всяка промяна в 

информацията по чл. 12 в 14-дневен срок от настъпване на промяната; 

2. при поискване, предоставят на звеното за контакт относно продуктите 

всякаква полезна информация съгласно чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/515 в 

срок 10 работни дни считано от датата на получаване на запитването; 

3. подпомагат звеното за контакт относно продуктите при изпълнение на 

задълженията по чл. 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/515; 

4. при необходимост, съдействат на звеното за контакт относно продуктите при 

изпълнение на неговите функции по чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/515.”. 

9. Член 14 се отменя. 

10. В § 1а от Допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така: 

„2. осигурява прилагането на глава III от Регламент (ЕС) 2019/515 на 

Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. 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)”. 
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§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с 

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

изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от 2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г. и 

бр. 18, 27 и 42 от 2019 г.) в чл. 29, т. 16 се изменя така: 

„16. изпълнява задълженията на звено за контакт относно продуктите по чл. 9 и 

10 от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 

2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга 

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

29.03.2019 г.);”. 

 

§ 3. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. 

(обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 

2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 

2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 

2017 г. и бр. 35 и 65 от 2019 г.) в чл. 13, т. 9, буква „л” се изменя така: 

„л) изпълнява функциите на контактна точка на ДАМТН, която подпомага 

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

2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното 

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

отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29.03.2019 г.).”. 

 

§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. 

(обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г. и бр. 31 и 71 от 2019 г.) в 

чл. 33, т. 7 думите „чл. 10 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и 

на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, които са свързани с 

прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно 

предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО 

(OB, L 218 от 13.08.2008 г.)” се заменят с „чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2019/515 на 

Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване 

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

Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от 29.03.2019 г.)”. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 5. В 2-месечен срок от влизането в сила на постановлението, министрите и 

другите органи на изпълнителната власт предоставят на министъра на икономиката 

информацията и данните по чл. 12, ал. 1 от Постановление № 165 на Министерския 

съвет от 2004 г., изменен с това постановление. 

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(БОЙКО БОРИСОВ) 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

(ВЕСЕЛИН ДАКОВ) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА: 

(ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ) 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА" 

НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА: 

(ЗАРА ДОБРЕВА) 

 


