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ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ЖАНА РАЙЧЕВА
Уважаема госпожо РАЙЧЕВА,
Моля да предадете нашето становище по проекта на „Закон за изменение и допълнение на закона за
измерванията” на комисията от МИЕ, която подготвя внасянето на проекта. Експертите на Фондацията, чието
становище изразяваме с настоящото писмо, както и нашето мнение са, че авторите на проекта са постигнали едно
съответствие с Директивите на ЕИО от нов подход в областта на метрологията. Проектът е обвързан и с
националното законодателство, имащо отношение към измерванията. Независимо от това предлагаме някои
допълнения, които считаме че ще способстват за получаването на още по-добър краен вариант на проекта.
1.Научноизследователската програма на БИМБ, която се финансира от бюджета, е добре да бъде обвързана
с определени национални приоритети и политики, определени от Министерския съвет.
2.Да се опишат еднозначно функциите, с които Председателят на БИМБ ще оправомощава длъжностни
лица във връзка с глава четвърта (чл. 10 б, ал. 2).
3.Да не се отменя съществуващия чл. 19, позволяващ на частни лица да създават и поддържат еталони.
Независимо, че до сега такъв случай все още няма в България, нека бизнесът не се лиша от такава възможност.
Предлагаме обаче в стария текст да се прецизира. Ясно да се каже, че става въпрос за еталони, извън еталоните за
седемте основни физически величини от международната системата – SI. Нашето предложение е свързано с
международната практика на всички развити страни.
4.Текстовете в раздел VІІ за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване да се
преработят, за постигане на следната политика за страната:
4.1.Лицата, които ще получават право за проверка (първоначална и/или последващи) на средства за
измерване, трябва да са независими по смисъла на Търговския закон !!! Сегашните текстове в Закона за измерване
допускат тълкуване и некоректно определяне на независимостта на оправомощените. Това е довело до получаване
на право на проверка на лица, които са свързани с лицата-собственици на проверяваните средства за измерване !!!
4.2.Оправомощаването на кандидатите да се извършва, след като те са получили акредитация от ИА „БСА”
за съответствие с изискванията БДС EN ISO/IEC 17025 за съответната проверка. По същество оправомощените за
проверка на средства за измерване изпълняват функциите на „лица за оценка на съответствието на средства за
измерване с определени изисквания към тях”.
В заключение, подчертаваме своята национална отговорност за направените предложения. Надяваме се те
да намерят място в текста, който ще се обсъжда от Народното събрание. Готови сме да изпратим екскрет, който да
защитава нашите предложения пред институциите, от които зависи приемането.
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