
                                                                                   

                                                          

ПРОЕКТ! 

 
 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ. бр.17 

от 2003 г., изм. и доп., бр.24 и бр.40 от 2006 г., бр.103 от 2012 г., бр.50 от 2014 г., 

бр.87 от 2017 г., бр.62 от 2019 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

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

на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда 

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

подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на Министерския 

съвет от 2003г. 

Проектът предвижда част от разпоредбите на сега действащата наредба да се 

приведат в съответствие с разпоредбите на Закона за измерванията и наредбите по 

прилагането му, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронния документ 

и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и 

настъпили изменения в други нормативни и технически документи. 

В проекта на Наредбата се предвиждат изменения и допълнения, свързани със: 

 отстраняване на непълноти в наредбата по отношение на разпоредби в 

Закона за измерванията, свързани с оправомощаване на лица за поверка на средства за 

измерване, подлежащи на метрологичен контрол; 

 промени на регламентирани в наредбата срокове за изпълнение на 

процедури по заявени административни услуги за оправомощаване на лица за поверка 



  

на средства за измерване, подлежащи на метрологичен контрол и на срокове за 

заявяване, осигуряване и връщане на знаци, с които се удостоверяват резултатите от 

извършените проверки на средствата за измерване от оправомощените лица, 

продиктувани от натрупаната практика по прилагате на наредбата; 

 включване на всички възможни хипотези, при които оправомощените лица 

следва да връщат неизползваните знаци в ДАМТН и да уведомяват ДАМТН в случаи на 

загубени или повредени знаци, както и всички възможни хипотези за обявяване на 

зачислени на оправомощените лица знаци за невалидни, с оглед предотвратяване на 

неправомерното им използване; 

 въвеждане на изискванията на новоприетия БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

„Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране 

(ISO/IEC 17025:2017)“; 

 намаляване на административната  тежест по отношение на изискванията 

за представяне на оригинали на документи при кандидатстване за оправомощаване за 

проверка на средства за измерване и по отношение на образователната квалификация 

на специалистите; 

 промяна в реда за одобряване на конспектите за теоретичния и 

практическия изпит и за публикуването им; 

 въвеждане на допълнителни разпоредби, свързани с изискванията за 

периодичността на калибриране на еталоните и спомагателните средства за измерване, с 

които да се гарантира качеството на извършваните проверки; 

 актуализиране на списъка на средствата за измерване, за проверката на 

които могат да се оправомощават лица, в съответствие с настъпили изменения в 

Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол; 

 определяне на ред за обявяване на формата, по която оправомощените 

лица изготвят и представят изискуемите отчети; 

 възможност да се заявява административната услуга за оправомощаване на 

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

по електронен път, както и за получаване на издадения документ след изпълнението й 

по електронен път, което ще доведе до изпълнение на административната услуга в по-

кратки срокове, в случай, че се използва движение на документите по електронен път, 

осъвременяване на използвани в наредбата термини в съответствие с действащите 

актуални нормативни и технически документи; 

 по-пълно регламентиране на съдържанието на заповедта за 

оправомощаване;  

 актуализиране на образеца на заявлението за кандидатстване за 

оправомощаване или за изменение на заповедта за оправомощаване. 

Нормативната промяна има за цел подобряване качеството на извършване на 

административната услуга. В резултат на натрупания опит и практика по прилагането на 

наредбата някои от разпоредбите й са прецизирани и допълнени в съответствие с 



  

действащото законодателство и стандарти, както и цели намаляване на 

административната тежест за оправомощените лица. 

С предложените промени ще се постигне: 

 Съответствие на наредбата с настъпили промени в действащото 

законодателството в областта на метрологията, както и с новия БДС EN ISO/IEC 

17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и 

калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“.  

 Подобряване, прецизиране и допълване на някои от разпоредбите на 

наредбата в резултат на натрупания опит и практика по прилагането й; 

 Прецизиране на съдържанието на издавания административен акт за 

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

метрологичен контрол – заповед за оправомощаване; 

  Оптимизиране на контрола върху зачислените на оправомощените лица 

знаци за удостоверяване на резултатите от проверка на средства за измерване. 

С преходните и заключителните разпоредби на проекта се правят изменения в чл. 

20, ал. 4 от Наредбата за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на 

затворените в тях течности. Действащата разпоредба не съответства на изискванията на 

Директива 75/107/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. за сближаване на 

законодателствата на държавите-членки по отношение на бутилки, използвани като 

измервателни съдове по отношение на обявяването на номиналната вместимост на 

бутилките. С предложената промяна ще се даде възможност номиналната вместимост на 

бутилките да се обявява, както в литри, така и в милилитри или сантилитри, независимо 

от обема на бутилката. 

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, за 

неговото прилагане не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания 

от държавния бюджет и на това основание е приложена финансова обосновка 

Приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т.4, б.”б” от УПМСНА. 

По проекта на наредба 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. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

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

които подлежат на метрологичен контрол е съгласуван 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. 

За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието 

по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията” на Министерския съвет. 



  

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

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда 

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

подлежат на метрологичен контрол, на доклада към него и частичната 

предварителна оценка на въздействието бяха публикувани на интернет страницата на 

Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации на 

Министерски съвет. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

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 и допълнение на Наредба 

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

които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на 

Министерския съвет 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 становища от съгласувателната процедура и 

предложенията от общественото обсъждане. 

 
 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката  

 

 

 


