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1. Дефиниране на проблема: 

 

1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

 

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

измерване, които подлежат на метрологичен контрол (наредбата) е приета с ПМС № 

31 от 12.02.2003 г., обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 6 

Август 2019г., приета на основание чл. 56 от Закона за измерванията. С нея се 

определят средствата за измерване, за проверката на които се оправомощават лица, и 

редът за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване. 

 

 Някои от регламентираните в наредбата изисквания не са съобразени със 

Закона за измерванията и наредбите по прилагането му, 

Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронния документ и 

електронния подпис и Закона за електронното управление и настъпили изменения в 

други нормативни и технически документи. 

 Наредбата не предоставя възможност да се заявява административната услуга 

по електронен път.  

 В действащата наредба се изисква лицата, които кандидатстват за 

оправомощаване да подават заявление по образец, посочен в Приложение № 2 към 

чл. 7, ал. 1 на наредбата и да прилагат към заявлението за оправомощаване 

оригинали на свидетелства за калибриране на еталоните и средствата за измерване 

или копия от тях и оригинали или копия на свидетелствата на сертифицираните 

сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на средствата за 

измерване. Представянето на оригинали на тези документи е административна тежест 

за бизнеса, която може да бъде отстранена. Оригиналите на тези документи могат да 

се представят при проверката на място, която се извършва при изпълнението на 

административната услуга. 

 Разпоредбата на чл. 2а от наредбата е непълна, тъй като не включва 

възможността, посочена в чл. 47, ал. 2 от Закона за измерванията производителите на 

средства за измерване да се оправомощават освен за първоначална и за извършване 

на последваща проверка след ремонт на произвежданите от тях средства за 

измерване. 

 Чл. 4 и чл. 9, ал. 1 от наредбата не включват всички изисквания, 

регламентирани в чл. 47 от Закона за измерванията. 

 В наредбата няма разпоредби, свързани с периодичността на калибрирането  

на еталоните и спомагателните средства за измерване, които да гарантират 



изпълнение на изискването на чл. 46, т. 2 от Закона за измерванията за осигуряване 

на проследимостта им. 

 За да се удостовери изпълнение на изискването на чл. 46, т. 3 от Закона да 

измерванията оправомощените лица да разполагат със специалисти е необходимо да 

се предвиди в наредбата персонала на лабораторията да е нает по трудово 

правоотношение с трудови договори регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на 

труда. 

 Във връзка със стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за 

компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“, 

който отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания за компетентността на 

лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2000)“, е необходимо да се 

преработят чл. 6 и чл. 7, ал. 2, т. 8 на наредбата. 

 Посочените срокове в чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 1 и ал. 3 и чл. 12, ал. 

2 на наредбата следва да се преобразуват в работни, тъй като изпълнението на 

административната услуга е със специфичен характер и изисква технологично време, 

различно от посоченото в чл. 57, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 В чл. 10, ал. 3 от наредбата е нормирано конспектите за теоретичния и 

практическия изпит по чл. 10, ал. 1 от същата да се одобряват от председателя на 

Българския институт по метрология (БИМ) по предложение на главния директор на 

Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на БИМ и да се публикуват в 

официалния бюлетин на БИМ. Съгласно чл. 10в, ал. 2, т. 2 от Закона за измерванията 

оправомощаването на лица за проверка на средства за измерване се извършва от 

председателя на ДАМТН. По тези конспекти служители на ДАМТН провеждат 

теоретичен и практически изпит за проверка на знанията и уменията на персонала на 

лицата, които кандидатстват за оправомощаване. Поради това е целесъобразно 

конспектите да се одобряват от председателя на ДАМТН и да се публикуват на 

интернет страницата на ДАМТН, където са посочени извършваните от ДАМТН услуги. 

Това ще позволи своевременна актуализация на конспектите и по-добра 

информираност на лицата кандидатстващи за оправомощаване. 

 В чл. 11, ал. 2 от наредбата не е предвидено заповедта за оправомощаване да 

включва длъжностите на персонала, както и документите, по които се извършват 

проверките на средствата за измерване, информация, която следва да се съдържа в 

заповедта.  

 Съгласно чл. 15 на наредбата е предвиден срок ежегодно до 20 декември на 

текущата година да се предоставят на оправомощените лица заявените от тях знаци 

за проверка за следващата календарна година. Натрупаната през годините практика 

във връзка с предоставянето на знаци, показва че този срок е нецелесъобразен и 

често се просрочва. Това налага срокът да бъде променен до 30 декември. 

 В чл. 16, ал. 1 от наредбата е предвидено задължение за оправомощените лица 

два пъти годишно да отчитат писмено дейността си пред ДАМТН, но не е 

регламентирано кой утвърждава формата за отчитане и начина на обявяването й. 

 Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от наредбата касае обявяването от ДАМТН на 

невърнати знаци за невалидни и не обхваща случаите на повредени, загубени или 

откраднати знаци. 

 Посочените срокове, определени в чл. 16, ал. 2 на наредбата за заявяване и 

връщане на знаците за проверка е необходимо да се променят, тъй като практиката 

показва, че същите са нецелесъобразни. 

 В наредбата няма предвиден ред за връщане на неизползваните знаци в случаи 

на изтекъл срок на заповедта за оправомощаване и на отнето оправомощаването по 

реда на чл. 53 от Закона за измерванията. Липсва изискване лицата да уведомяват 

ДАМТН в случаите на загубени или повредени знаци. 

 В приложение № 1 към чл. 2 от наредбата е даден Списък на средствата за 

измерване, за проверката за които се оправомощават лица. В т. 6 от този списък 

фигурират изключените с изменение и допълнение на Наредбата за средствата за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол през 2011 г. хронометри за 

часово заплащане, поради което е необходимо списъкът да се актуализира. 

 Наименованията на някои от средствата за измерване, посочени в приложение 



№ 1 към чл. 2 от наредбата, не кореспондират на тези, посочени в Наредбата за 

средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол след последните и 

изменения, което налага актуализиране на списъка. 

 В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 от наредбата - заявление за кандидатстване 

за оправомощаване (заявление) не е предвидено посочването на броя на Държавния 

вестник, в който е обнародван нормативния акт за създаване на лицето, в случаите в 

които лицето е създадено по силата на нормативен акт, каквото е изискването на чл. 

7, ал. 1 от наредбата. 

 Заявлението не предоставя възможност заявителят да отбележи желанието си 

по какъв начин да получи издаденият му документ във връзка със заявената 

административна услуга – чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път 

или на ръка. 

 В заявлението не е предвидено посочване на вида на административната 

услуга, за която лицето кандидатства – оправомощаване или изменение на заповедта 

за оправомощаване. 

 В наредбата се използват термини, които не кореспондират с действащото 

национално и европейското законодателство и стандарти, което изисква тяхното 

актуализиране. 

 

1.2 Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново 

законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез 

въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между 

няколко органа и др.). 

 

Наредбата не е променяна по същество от приемането й през 2003 г. 

Направените през годините изменения основно са свързани с намаляване на 

административната тежест и по конкретно с намаляване на броя на изискваните 

документи. В наредбата са налице изисквания, които не са съобразени със Закона за 

измерванията и наредбите по прилагането му, Административнопроцесуалния кодекс, 

Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за електронното 

управление и настъпили изменения в други нормативни и технически документи. 

 

 Действащата наредбата не е съобразена с изискванията на Закона за 

електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление, и 

следва да се предвиди възможност за подаване на заявяване на административната 

услуга по електронен път. 

 Изискването за предоставяне на оригинали на свидетелства за калибриране на 

еталоните и средствата за измерване и оригинали на свидетелствата на 

сертифицираните сравнителни материали е допълнителна тежест за бизнеса. 

 Идентифицирана е необходимост от въвеждане на допълнителни разпоредби, 

свързани с изискванията по отношение на еталоните, спомагателните средства за 

измерване и специалистите, с които да се гарантира изпълнението на разпоредбите на 

чл. 46, т. 2 и т. 3 от Закона на измерванията. 

 Разпоредбата на чл. 2а от наредбата не е съобразен с изискването на чл. 47, 

ал. 2 на Закона за измерванията. 

 В чл. 4 и чл. 9, ал. 1 от наредбата липсват изискванията на ал. 2 и 3 на чл. 47 

на Закона за измерванията. 

 Разпоредбите на чл. 6 и чл. 7, ал. 2, т. 8 от наредбата не са в съответствие с 

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за 

изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“. 

 Посочените в чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 1 и ал. 3 и чл. 12, ал. 2 

срокове са календарни и включват неработни дни и национални празници. В тези 

случаи реалното време за изпълнение на услугата се намалява, което е предпоставка 



за просрочване на регламентираните срокове. 

 Необходима е промяна в реда за одобряване на конспектите за теоретичния и 

практическия изпит по чл. 10, ал. 1, определен в чл. 10, ал. 3 от наредбата, предвид 

осигуряване на своевременната им актуализация, като същите се одобряват от 

председателя на ДАМТН и се публикуват на интернет страницата на ДАМТН. 

 В чл. 11, ал. 2 от наредбата не е предвидено заповедта за оправомощаване да 

включва длъжностите на персонала, както и документите, по които се извършват 

проверките на средствата за измерване. 

 Натрупаната през годините практика показва, че определеният в чл. 15 от 

наредбата срок за предоставяне на оправомощените лица на заявените от тях знаци 

за проверка е нецелесъобразен, което налага срокът да бъде променен от 20 

декември на 30 декември. 

 Чл. 16, ал.1 от наредбата не регламентира кой определя формата, по която 

оправомощените лица изготвят и представят изискуемите отчети. 

 В чл. 16, ал. 2 от наредбата не са обхванати всички хипотези за обявяване на 

зачислени на оправомощените лица знаци за невалидни. 

 Практиката по прилагане на наредбата показва, че сроковете, определени в чл. 

16, ал. 2 на наредбата за заявяване и връщане на знаците за проверка са 

нецелесъобразни и следва да бъдат променени. 

 В наредбата не са разгледани 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. 

 В т. 5 от Списъка на средствата за измерване, за проверката на които се 

оправомощават лица – Приложение № 1 към чл. 2 на наредбата, фигурират 

изключените с изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, 

които подлежат на метрологичен контрол през 2011 г. хронометри за часово 

заплащане. 

 В образеца на заявлението не е предвидено посочване на броя на Държавния 

вестник, в който е обнародван нормативния акт за създаване на лицето, в случаите в 

които лицето е създадено по силата на нормативен акт, каквото е изискването на чл. 

7, ал. 1 от наредбата. 

 В образеца на заявлението не е предоставена възможност заявителят да 

отбелязва желанието си по какъв начин да получи издаденият му документ във връзка 

със заявената административна услуга – чрез лицензиран пощенски оператор, по 

електронен път или на ръка. 

 В образеца на заявлението не е предоставена възможност заявителя да посочи 

вида на административната услуга, за която лицето кандидатства – оправомощаване 

или изменение на заповедта за оправомощаване. 

 Някои от термините, съдържащи се в наредбата не са актуални и не 

съответстват на тези, в действащото национално и европейското законодателство и 

стандарти. 

 

Идентифицираните проблеми не могат да се отстранят, чрез промяна в 

организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности и 

в тази връзка е необходимо да се въведат нови и/или променят действащи изисквания 

в наредбата. 

 

1.3 Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Не са извършвани последващи оценки. 

 

2. Цели: 

Предложените изменения и допълнения имат за цел: 

 Привеждане на наредбата в съответствие с действащото законодателство и 



действащи стандарти; 

 Подобряване и допълване на някои от разпоредбите на Наредбата в резултат 

на натрупания опит и практика по прилагането й; 

 Осигуряване на възможност за подаване на заявления по електронен път и 

избор от заявителя на вида услуга и на начина за получаване на издадения му 

документ след изпълнение на административната услуга; 

 Изпълнение на административната услуга в по-кратки срокове, в случай, че се 

използва движение на документите по електронен път. 

 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка? 

 

Не е приложимо целите на нормативната промяна да бъдат конкретно 

измерени. 

 

Целите на нормативната промяна съответстват на действащата стратегическа 

мярка за намаляване на административната тежест и са в съответствие с Решение № 

704 от 5 октомври 2018 г. на Министерски съвет за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване в България, като 

осигуряват възможност за подаване на заявления по електронен път и избор на 

начина за получаване на издадения му документ във връзка със заявената 

административна услуга за оправомощаване за проверка на средства за измерване. 

 

Нормативната промяна има за цел и подобряване качеството на извършване на 

административната услуга. 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

 Икономически оператори, които кандидатстват или са оправомощени за 

проверка на средства за измерване; 

 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор; 

 Български институт по метрология. 

 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена 

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие: 

За решаване на дефинираните проблеми вариантите на действие са 

ограничени до вариант "Без действие" и предложения вариант за „Приемане на 

предложените изменения и допълнения“.  

 

Вариант 1: Без действие 

При този вариант не се приемат изменения и допълнения в Наредбата за реда 

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

метрологичен контрол. В този случай: 

 Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол няма да се приведе в 

съответствие с Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерски съвет за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в 

България. 

 Действащата Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол няма да е 



съобразена с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис 

и Закона за електронното управление, които позволяват административните услуги да 

се заявяват по електронен път. 

 Действащата Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол няма да е 

съобразена с изискванията на действащото законодателство и приложимите 

стандарти. 

 При непосочване в заявлението на броя на държавния вестник, в който е 

обнародван нормативния акт за създаване на кандидатстващото за оправомощаване 

лице ще е необходим допълнителен времеви ресурс за издирване на този акт. 

 Ще има допълнителни разходи, както от страна на заявителя на услугата, така 

и от ДАМТН за извършване на пощенски услуги, при липса на законодателна 

възможност заявленията и издаваните въз основа на тях документи да се изпращат и 

получават по електронен път, което ще доведе до удължаване на срока за изпълнение 

на административната услуга. 

 

Вариант 2: Приемане на предложените изменения и допълнения 

 Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол ще бъде в съответствие с 

Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерски съвет за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване в България. 

 Действащата Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ще е съобразена с 

изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за 

електронното управление, които позволяват административните услуги да се заявяват 

по електронен път. 

 Действащата Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ще е съобразена с 

изискванията на действащото законодателство и приложимите стандарти. 

 Ще се ограничат случаите на неправилно отчитане на дейността на 

оправомощените за проверка на средства за измерване лица. 

 Ще се оптимизира процеса на заявяване, използване и отчитане на знаците за 

удостоверяване на резултатите от извършените от оправомощените лица проверки на 

средствата за измерване. 

 Ще се създадат по-добри условия за лоялна конкуренция между 

оправомощените лица с въвеждането на допълнителни изисквания по отношение на 

еталоните, спомагателните средства за измерване и специалистите. 

 Ще се премахне административната тежест за представяне на оригинали на 

свидетелства за калибриране. 

 Ще се намалят разходите и ще се оптимизира времето за движение на 

документи във връзка с изпълняваната административна услуга, както за заявителя на 

услугата, така и за администрацията. 

 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

5. Негативни въздействия: 

 

Вариант 1: Без действие 

Икономически негативни въздействия: 

 

Непривеждане на наредбата в съответствие с мерките за трансформация на 

модела на административно обслужване в България и с актуалното действащо 

законодателство и стандарти. 

 

Социални негативни въздействия: 



Не са идентифицирани. 

 

Екологични негативни въздействия: 

Не са идентифицирани. 

 

Вариант 2: Приемане на предложените изменения и допълнения 

Икономически негативни въздействия: 

Няма 

 

Социални негативни въздействия: 

Не са идентифицирани. 

 

Екологични негативни въздействия: 

Не са идентифицирани. 

 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. 

Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и 

кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия: 

 

Вариант 1: Без действие 

Икономически положителни въздействия: 

Не са идентифицирани 

 

Социални положителни въздействия: 

Не са идентифицирани 

 

Екологични положителни въздействия: 

Не са идентифицирани 

 

Вариант 2: Приемане на предложените изменения и допълнения 

Икономически положителни въздействия: 

 Привеждане на наредбата в съответствие с мерките за трансформация на 

модела на административно обслужване в България. 

 Създаване на по-добри условия за лоялна конкуренция между оправомощените 

лица. 

 Премахне на административната тежест относно изискването да се изискват 

оригинали на сертификати. 

 Намаляване на разходите и оптимизиране времето за движение на документи 

във връзка с изпълняваната административна услуга, както за заявителя на услугата, 

така и за администрацията. 

 Привеждане на наредбата в съответствие с актуалното действащо 

законодателство и стандарти. 

 

Социални положителни въздействия: 

Не са идентифицирани 



 

Екологични положителни въздействия: 

Не са идентифицирани 

 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на 

предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 

формулираните цели. 

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани 

 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 

Ще се повиши. 

Ще се намали 

 Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

 

Не. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те: 

Не. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

 

 Актът засяга пряко МСП, тъй като лицата, които кандидатстват за оправомощаване 

за извършване на проверка на средства за измерване са предимно МСП. 

 

МСП ще бъдат улеснени при подаване, движение и получаване на документи, 

свързани с административната услуга. Предложените изменения ще доведат и до 

облекчаване на финанси и време на МСП с въвеждането на възможността за 

електронно подаване на заявления и получаване на документи. Ще се подобрят 

условията за лоялна конкуренция между МСП. 

 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

 Да 

 Не 

12. Обществени консултации: 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА по проекта на ЗИД на Наредба 

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

подлежат на метрологичен контрол ще бъдат проведени обществени консултации като 

проектът, докладът по него и частичната предварителна оценка на въздействието ще 



бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет страницата 

на МИ. Проектът на акта ще се подложи и на междуведомствено обсъждане. 

 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

 Да 

 Не 

 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Райна Цекова, и. д. главен директор на ГДМН, съгласно заповед № 

Н-125/27.05.2019 г. 

 

Дата:  

 

Подпис: 

 

 


