ПРОЕКТ!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И
ИНДУСТРИЯТА И
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Българския институт по метрология,
приет с Постановление № 287 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 104 от
2018 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 проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския институт по
метрология.
Проектът е разработен по повод приетия Устройствен правилник на Министерството
на икономиката и индустрията (Приет с ПМС № 20 от 25.02.2022 г., Обн.. ДВ. бр.17 от 1
март 2022 г.), ЗИД на Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., последно
изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 февруари 2021 г.) /ЗХ/, измененията на Изборния кодекс (обн.,
ДВ, бр. 88 от 13 октомври 2020 г., последно изм. ДВ. бр. 15 от 22 февруари 2022 г.) /ИК/.
С приемането на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и
индустрията, Българският институт по метрология е второстепенен разпоредител с бюджет
към него. Това налага изменения в разпоредби на действащия правилник на БИМ, които да
отразят настъпилите промени. Такива промени следва да бъдат направени чл. 2, ал.2, чл. 4,
чл. 9, ал. 2, т. 3, чл. 7, ал. 1, т.2 и чл.17, ал. 7, т. 2, които реферират към Министерството или
министъра на икономиката.
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В действащия Устройствен правилник на Българския институт по метрология (БИМ)
не са определени административните звена, които да подпомагат председателя при
осъществяването на новите му правомощия.
С предложения проект на акт ще се осигури съответствие на структурата и
организацията на работа на института с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните
актове по прилагането им, ще се даде ясна регламентация на правомощията на органа на
изпълнителната власт, ще се разпределят функциите по структурни звена за по-ефективна
организация в дейността на БИМ.
С приетите промени в ЗХ са направени множество промени в нормативната уредба
по отношение на практическото приложение на хазартното регулиране, както и контрола
осъществяван до този момент от Държавна комисия по хазарта (ДКХ). На института са
възложени функции по водене на регистри, даване на становища в производствата по
издаване/промяна на лицензии за хазартни игри и дейности, и осъществяването на контрол
за съответствието на игралното оборудване с регистрираните типове и модификации на
същото, а с промените в ИК на БИМ са възложени правомощия да удостоверява
съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с
изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, съвместно
с Министерството на електронното управление и Българския институт за стандартизация
(БИС), а на председателя на БИМ, министъра на електронното управление и председателя
на управителния съвет на БИС е дадено правото да утвърдят методика, по която да се
извърши удостоверяването.
Въпреки недостига на експерти, които да изпълняват основните функции на БИМ по
Закона за измерванията (създаване, поддържане и усъвършенстване на националните
еталони на Р. България, предаване на единиците от националите еталони към следващите
по точност в страната еталони, осъществяване на метрологичен контрол – одобряване на
типа на средства за измерване, първоначални и последващи проверки на средства за
измерване, метрологична експертиза на средства за измерване и оценяване на
съответствието на средства за измерване), с цел обезпечаване на човешки ресурс за
осъществяване на функциите, възложени му

допълнително със Закона за хазарта и

Изборния кодекс, БИМ ще допълни необходимия брой експертни длъжности чрез вътрешно
преразпределение от специализираната администрация, като в Главна дирекция „Мерки и
измервателни уреди“ (ГД МИУ) ще бъдат прехвърлени 3 незаети щатни бройки от другата
специализирана дирекция – Главна дирекция „Национален център по метрология“ (ГД
НЦМ).
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С приемането на Устройствения правилник на Министерството на туризма (ПМС
№63/26.04.2022 г.) в Устройствения правилник на БИМ се направиха изменения, като
длъжността „длъжностно лице по защита на данните“ бе заличена.
В резултат на предвидените промени числеността на ГД МИУ ще се промени от 185
на 188 служителя, а числеността на ГД НЦМ – от 62 на 59 служителя. Числеността на
Дирекция „Обща администрация“ остава непроменена (35 служителя). Така общата
численост на БИМ става 286 служителя.
Допълнителните функции, които ще изпълнява ГД МИУ, са:
1. По прилагането на Закона за хазарта:
а) да извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално оборудване,
джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване;
б) да води електронни публични регистри за типовете и модификациите на
игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната
компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване,
включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за
организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната;
в) да оказва съдействие на органите на Националната агенция за приходите /НАП/,
включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма;
г) да изготвя становища по чл.22, ал.1 от Закона за хазарта;
д) да предоставя информация, становища и/или справки на НАП;
е) по искане на органите на НАП да извършва проверки за съответствието на
игрално оборудване с регистрираните типове и модификации.
2. По прилагане на Изборния кодекс:
а) да участва в разработването на методика за удостоверяване на съответствието на
доставения от Централната избирателна комисия тип техническо устройство за машинно
гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на
техническата спецификация;
б) да участва в процедурата по удостоверяване съответствието на доставения тип
техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния
кодекс и изискванията на техническата спецификация.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже
въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена финансова
обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
стр. 3 от 4

Изпълнението на предложения проект на постановление не изисква допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МИИ, респективно по бюджета на БИМ.
По проекта на постановление на Министерския съвет 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.
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.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствен правилник на Българския институт по метрология 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.
Проектът на Постановление на акт бе публикуван на интернет страницата на
института, Министерството на икономиката и индустрията и на Портала за обществени
консултации на Министерски съвет, съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните
актове, като в хода на общественото обсъждане не бяха получени бележки и предложения.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното 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 Устройствен
правилник на Българския институт по метрология.
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. Справка за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната процедура.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА
Заместник министър-председател
по икономиката и индустрията и
министър на икономиката и индустрията
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