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към проекта на Закон за изменение и допълнение на  

Закона за техническите изисквания към продуктите 

 
Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗИД на ЗТИП) е част от пакета 

законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната 

тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на 

някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на 

възможност за служебно им предоставяне. 

С предлаганите промени се провежда концепцията за облекчаване на режимите 

чрез намаляване на административния натиск към заявителите за представяне на 

документите само на хартиен носител, представяне на документи, с които 

административният орган вече разполага или може служебно да се снабди. Това 

облекчаване се предлага чрез създаване на нормативна възможност за предоставяне 

на услугите като електронни такива, повече своевременна информация напр. чрез 

оповестяване на образци на съответните заявления и др. 

С предложените изменения и допълнения на ЗТИП се дава възможност на 

бизнеса при заявяване на административна услуга да не представя съдебно 

удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в 

търговския регистър, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е 

публично достъпна и е задължение на администрацията самостоятелно да си я набавя. 

Административният орган няма право да изисква доказването на обстоятелства, 

вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в Търговския 

регистър. 

Предвидено е и отпадане на изискването за представяне на трудови договори на 

персонала, доколкото същите следва да са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса 

на труда и могат да бъдат получени от административния орган по служебен път. 

Нов момент е допълването на уредбата с нов чл. 41а, който дава възможност за 

подаването на заявленията с документите към тях по електронен път, респективно 

извършване на производството като електронна административна услуга. 

С предложените изменения и допълнения се премахва противоречието между 

разпоредби на ЗТИП и такива на Закона за търговския регистър и Закона за 

електронното управление. 
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