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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменен ие на нормат и вн и а кт ове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 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 от 29 март
2019 г.), 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:

