
                                                                                                ПРОЕКТ! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства 

за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС 

№ 31 от 12.02.2003 г. (обн. ДВ, бр.17 от 2003г. ) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане и приемане от Министерския 

съвет проект на Постановление за изменение на Наредба за реда за оправомощаване 

на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен 

контрол, приета с ПМС № 31 от 12.02.2003 г. (обн. ДВ, бр.17 от 2003г.). 

Проектът на Постановление е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 

2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

Разпоредбата на чл. 56 от Закона за измерванията предвижда издаването на 

подзаконов нормативен акт от Министерския съвет, с който да бъдат определени 

средствата за измерване, чиято проверка се извършва от Българския институт по 

метрология, и средствата за измерване, чиято проверка се извършва от оправомощени 

лица, както и реда за оправомощаване на лица за извършване на проверка на средства 

за измерване. В изпълнение на това законово правомощие е издадена Наредба за реда 



за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол. В същата е предвидено искането за предоставяне на 

административна услуга да бъде обективирано в заявление по образец, върху което да 

бъде поставян печата на заявителя. Предвидено е още, към заявлението да бъде 

представена декларация по образец, върху която също трябва да бъде положен печат 

на заявителя. Този реквизит не е предвиден в специалния закон. От друга страна 

практиката показва, че липсата на печат не може да доведе до съмнения относно 

авторството на волеизявлението, а изискванията за неговото наличие, води до 

усложняване на процедурата по предоставяне на административната услуга.     

С приемането на предложените изменения ще се премахне противоречието 

между разпоредбите на подзаконовия нормативен акт и Закона за измерванията. 

Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба е да се 

опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и да се отстрани 

противоречието между наредбата и Закона за измерванията, с което ще се постигне 

изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за 

приемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване. 

По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи 

в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет и 

на това основание е приложена финансова обосновка Приложение № 2.2. към чл. 35, 

ал. 1, т.4, б.”б” от УПМСНА. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за 

реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които 

подлежат на метрологичен контрол  и съпровождащите го документи са съгласувани в 

съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация и е изготвена справка за 

отразяването на получените становища.  

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

Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за реда за 

оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол, на доклада към него и на частичната предварителна оценка на 

въздействието бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и на Портала за обществени консултации. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 



 

Във връзка с горното, предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Министерският съвет 

да приеме Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за реда за 

оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол, приета с ПМС № 31 от 12.02.2003 г. (обн. ДВ, бр.17 от 2003г.). 

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС; 

5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване; 

6. Справки за отразяване на постъпилите съгласувателни становища и 

предложенията от общественото обсъждане. 

 
 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


