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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Ïðîåêò


З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на закона за измерванията

(обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 15 и 66 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така: 
„(1) Държавната политика в областта на измерванията се определя от министъра на икономиката и енергетиката и се изпълнява от изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български институт по метрология” (ДП „БИМ”) и от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) съобразно правомощията им по този закон.“
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Създава се Държавно предприятие „Български институт по метрология” по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано 
по-нататък „предприятието”. Предприятието е юридическо лице със седалище в София и изпълнява държавната политика в областта на метрологията. 
(2) Предприятието има фирмено наименование Държавно предприятие „Български институт по метрология” (съкратено ДП „БИМ”), което се изписва на латиница „State Enterprise Bulgarian Institute of metrology„
(SE BIM).
(3) Предприятието има лого, печат и интернет страница.
(4) Предприятието се състои от централно управление и териториални поделения. Дейността, структурата и организацията на работата на ДП „БИМ” се уреждат в Правилника за устройството и дейността на предприятието, който се издава от министъра на икономиката и енергетиката и се обнародва в „Държавен вестник”. 
(5) Предметът на дейност на предприятието е: 

1. изпълнение на функциите по този закон, включващи:
а) създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
б) организиране изграждането и развитието на националната система за сертифицирани сравнителни материали;
в) осигуряване проследимост на измерванията в страната;
г) осъществяване контрол на средствата за измерване;
д) извършване на метрологична експертиза на средствата за измерване;
2. подпомагане на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания;
3. провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес;
4. провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.
 (6)  Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на икономиката и енергетиката;
2. Управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
(7)  Министърът на икономиката и енергетиката:
1. упражнява правата на собственост на държавата в предприятието;
2. назначава и освобождава членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор на предприятието, сключва и прекратява договорите с тях;
3. разрешава участието на предприятието в търговски и граждански дружества, както и в юридически лица с нестопанска цел;
4 утвърждава решенията на Управителния съвет за участие на 
ДП „БИМ” в международни организации;
5. издава приет от Управителния съвет Правилник за устройството и дейността на предприятието;


6. утвърждава бизнес план на предприятието, дългосрочна програма за развитие и усъвършенстване на националните еталони на Република България, годишна програма за дейността на ДП „БИМ” и отчета за изпълнението й;
7. утвърждава бюджета на ДП „БИМ” за всяка календарна година;
8. утвърждава годишния финасов отчет;
9. утвърждава ценоразпис на предоставяните от ДП „БИМ” услуги –предмет на дейност на предприятието;
10. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост;
11. определя размерите на възнагражденията на изпълнителния директор и на членовете на Управителния съвет.
(8) Управителният съвет се състои от трима членове - председател, заместник-председател и изпълнителен директор.
(9) Министърът на икономиката и енергетиката сключва договори за управление с членовете на управителния съвет за срок четири години.
(10) Управителният съвет избира между членовете си председател и заместник-председател.
(11) Член на управителния съвет не може да бъде лице, което е:
1. осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
2. било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, когато са останали неудовлетворени кредитори;
3. съпруг/а или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен на друг член на органите на предприятието;
4. съдружник в събирателно и в командитно дружество и в дружество с ограничена отговорност;

5. управител или член на изпълнителен или на контролен орган на търговско дружество с държавно участие в капитала или на друго предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(12) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. 
(13) Управителният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.
(14) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.
(15) Контролът по изпълнението на решенията на Управителния съвет се осъществява от председателя. 
(16) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
(17) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.
(18) Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие –заместник-председателят организира и ръководи заседанията на Управителния съвет.
(19) Членовете на Управителния съвет са длъжни да пазят търговската и служебната тайна на предприятието при изпълнение на задълженията си по договора за управление.
(20) Управителният съвет:
1. приема и предлага на министъра на икономиката и енергетиката за издаване проект на Правилник за устройството и дейността на предприятието;
2. приема правила за работата на Управителния съвет;
3. приема и предлага на министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване проектите на годишна програма, бизнес план и дългосрочна програма за развитие на националните еталони, бюджета и годишния финансов отчет на предприятието по предложение на изпълнителния директор;
4. приема структурата и числеността на персонала по предложение на изпълнителния директор;
5. приема годишния финансов отчет;
6. предлага на министъра на икономиката и енергетиката да разрешава за всеки отделен случай участието на предприятието в международни организации;
7. представя за утвърждаване на министъра на икономиката и енергетиката ежегодно до 31 март на следващата година отчет за дейността на предприятието през предходната година;
8. предлага за утвърждаване на министъра на икономиката и енергетиката ценоразпис с размера на цените за предоставяните от 
ДП „БИМ” услуги;
9. изпълнява други функции, свързани с метрологични дейности, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и държавната политика;
10. взема решение за разпределение на печалбата и за покриване на загубата;
11. прави предложения на министъра на икономиката и енергетиката за вземане на  решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.
(21) Договорът за управление на член на Управителния съвет може да бъде прекратен преди изтичането на срока му от министъра на икономиката и енергетиката:
1. при нарушаване разпоредбите на закона и/или на договора за управление;
2. при осъждане на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
3. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг от шест месеца;
4. по негово заявление;
5. при смърт или поставяне под запрещение;
6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
7. по свое решение без предизвестие.
(22) В случаите по ал. 21 министърът на икономиката и енергетиката сключва договор за управление с друго лице за срок до края на първоначалния мандат на освободения член.
(23) Предприятието се ръководи и представлява от изпълнителен директор
(24) Изпълнителният директор на предприятието се назначава от министъра на икономиката и енергетиката за срок четири години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност.
(25) За изпълнителен директор на предприятието се назначава лице с българско гражданство с висше образование по природни или технически науки с образователно-квалификационна степен „магистър”, с трудов и/или служебен стаж не по-малко от 10 години в областта на научната и/или законовата метрология и с изявени професионални качества в областта на метрологията на национално и международно ниво.
(26)  Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на предприятието в съответствие с утвърдените програми и бюджет;
2. предлага на Управителния съвет проект на структурата и числеността на персонала в предприятието;
3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в предприятието и упражнява правата на работодателя съгласно Кодекса на труда;
4. утвърждава поименното щатно разписание на длъжностите в предприятието;
5. сключва договори с трети лица с оглед осъществяването на дейността на предприятието; 
6. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети лица в страната и в чужбина; 



7. предлага на Управителния съвет  проект на бюджет, придружен с доклад и годишен финансов отчет;
8. предлага на Управителния съвет проектите за годишна програма, бизнес план и дългосрочна програма за развитие на националните еталони.
9. се отчита за своята дейност пред Управителния съвет.
(27) Изпълнителният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 26, т. 1-4 на други длъжностни лица от предприятието в съответствие с приетия Правилник за устройството и дейността на предприятието.
(28) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от определен от министъра на икономиката и енергетиката член на Управителния съвет.”
§ 3. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Дейността на предприятието се финансира от собствени приходи.
(2) Приходите на предприятието се формират от средства от:
1. продажба на услуги със или без договори, събирани по този закон и по закони, които възлагат функции и дейности на предприятието;
2. продажба на специализирани в областта на измерванията печатни материали (ръководства, методически указания и други);
3. продажба на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;
4. организиране и провеждане на курсове и семинари в предмета на дейност на предприятието;
5. дарения, завещания, спонсорство, направени в полза на предприятието;
6. застрахователни обезщетения от застраховано имущество на предприятието;
7. лихви;
8. средства по национални, европейски и международни програми, проекти, договори и споразумения;
9. средства от продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на предприятието, или предоставени му за управление;
10. други източници.”
2. Създават се ал. 5-19:
„(5) Средствата, постъпили в приход на предприятието, се разходват за издръжка и за изпълнение на възложените му със закони дейности и мероприятия, предвидени в утвърдената годишна програма на предприятието.
(6) Средствата за работна заплата в предприятието се формират при спазване на действащата нормативна уредба в зависимост от финансовия резултат и се определят при условия и по ред, определени с правила, утвърдени от Управителния съвет.
(7) За обезпечаване финансовата стабилност на държавното предприятие с цел гарантиране изпълнението на дейности, възложени му със закона, предприятието формира Фонд „Резервен”.
(8) Фонд „Резервен” се формира от една десета от положителния финансов резултат след данъчно облагане, при спазване на правилата, утвърдени от Управителния съвет;
(9) Средствата на Фонд „Резервен” могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.
(10) За осъществяване на дейността на предприятието държавата предоставя за ползване и управление имущество - държавна собственост.
(11) Имуществото на предприятието се състои от имущество, предоставено от Министерския съвет, министъра на икономиката и енергетиката, от международни институции, местни и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, както и от имущество, придобито от предприятието в резултат на дейността му.
(12) Имуществото, придобито от предприятието в резултат на дейността му, е частна държавна собственост.
(13) Имуществото на предприятието не може да служи за обезпечаване задължения на трети лица.

(14) Предприятието може да кандидатства по оперативни програми, както и по международни, национални и регионални търгове и програми и може да бъде равнопоставен участник в процедури по Закона за обществените поръчки.
(15) Предприятието е възложител на процедури по Закона за обществените поръчки.
(16) Срещу предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.
(17) Предприятието не подлежи на приватизация.
(18) Дейността на предприятието, както и неговото имущество не могат да бъдат обект на концесия по смисъла на Закона за концесиите.
(19) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.”
§ 4. В чл. 10б се правят следните изменения:
	В ал. 1, т. 2 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.


	В ал. 1 т. 7, 9 и 10 се заличават.


§ 5. В глава втора заглавието на раздел ІІІ се изменя така:

„Раздел ІІІ
Научен съвет по метрология”

§ 6. Член 10д се изменя така:

„Чл. 10д. Научният съвет по метрология е консултативен орган към изпълнителния директор на предприятието.”
§ 7. Член 10е се отменя.
§ 8. Член 10з се изменя така:
„Чл. 10з. (1) Членовете на Научния съвет по метрология не получават възнаграждение за участието си в работата му. 
(2) Научният съвет по метрология приема правила за своята работа и заседанията му се ръководят съответно от министъра на икономиката и енергетиката и от изпълнителния директор на предприятието.
(3) Организационно-техническото обслужване на работата на Научния съвет по метрология се осигурява съответно от Министерството на икономиката и енергетиката и от предприятието.”
§ 9. 	В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът на икономиката и енергетиката по предложение на Управителния съвет на предприятието приема дългосрочна програма за развитие на национални еталони.“
§ 10. В чл. 17, ал. 1 думите „чрез Главна дирекция „Национален център по метрология” се заличават.
§ 11. В чл. 18 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 
§ 12. В чл. 19, ал. 3 думите „чрез Главна дирекция „Национален център по метрология” се заличават.
§ 13. В чл. 20 думите „за тях в официалния си бюлетин“ се заменят с „на официалната интернет страница на предприятието“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „по предложение на Националния съвет по метрология” се заличават.
2. В ал. 6 думите „чрез Главна дирекция „Национален център по метрология” се заличават.
3. В ал. 7 думите „за тях в официалния си бюлетин“ се заменят с 
„на официалната интернет страница на предприятието“.
§ 15. В чл. 32 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на предприятието признава одобряването на типа на средствата за измерване и издава удостоверение за признаване на одобрения тип, когато има подписано споразумение с друга държава за взаимно признаване на одобряването на типа.“
§ 16. В чл. 34, ал. 2 думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната интернет страница“.
§ 17. В чл. 37 думите „в официалния бюлетин“ се заменят с 
„на официалната интернет страница“.
§ 18. В чл. 42 ал. 2 се отменя.


§ 19. Създава се чл. 42а:
„42а. (1) Средствата за измерване с ЕИО одобрен тип и извършена ЕИО първоначална проверка, пуснати на пазара на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство или на Турция, подлежат само на последваща проверка. 
(2) Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол съгласно чл. 5, с одобрен тип по реда на националното законодателство на друга държава – членка на ЕС, или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Турция, произведени и законно пуснати на пазара й, се пускат на пазара и/или в действие, при условие че осигуряват достоверност и точност на измерванията, отговарящи на изискванията на наредбата за съответното средство за измерване, и подлежат на последваща проверка. 
(3) Средствата за измерване по ал. 2, които не са преминали първоначална проверка, подлежат на проверка по реда на наредбата 
по чл. 28.” 
§ 20. В глава шеста, в заглавието на раздел ІІІ думите 
„и уведомяване от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти“ се заличават.
§ 21. В чл. 67, ал. 1 думите „или внасят“ се заличават.
§ 22. Член 69 се отменя.
§ 23. В чл. 82 ал. 1 се изменя така:
„(1) За контрол на средствата за измерване и за метрологична експертиза се заплащат цени по ценоразпис, одобрен от министъра на икономиката и енергетиката.”
§ 24. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. Едноличен търговец или юридическо лице, което не изпълни задълженията си по глава шеста, раздел ІІІ, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв.“
 § 25. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
	Точка 1 се изменя така:

„1. „Величина” е свойство на явление, тяло или вещество, което има големина и може да се изрази с число и референтен елемент.”

	Точка 5 се изменя така:

„5. „Единица за измерване” е реална скаларна величина, определена и приета със споразумение, чрез която всяка друга величина от същия вид може да се сравни, за да се изрази отношението на двете величини като число.“
	Точка 7 се изменя така:

„7. „Еталон” е реализация на определението на дадена величина с обявена стойност на величината и присъединена неопределеност на измерване, използвана като референтeн елемент.“
	Точка 10 се изменя така:

„10. „Калибриране” е действие, което при определени условия на първи етап установява зависимост между стойностите на величините с техните неопределености на измерване, получени чрез еталоните и съответстващите индикации с присъединените неопределености на измерване, а на втория етап използва тази информация за установяване на зависимост за получаване на резултат от измерване от индикация.“
	Точка 12 се изменя така:

„12. „Международен еталон” е еталон, признат от страните, подписали международно споразумение, и предназначен да служи в цял свят.“
	Точка 23 се изменя така:

„23. „Метрологична проследимост” е свойство на резултат от измерване, съгласно което резултатът може да бъде свързан с референтен елемент чрез документирана непрекъсната верига от калибрирания, всяко от които внася принос към неопределеността на измерване.“
	Точка 26 се изменя така:

„26. ”Сертифициран сравнителен материал”/„сертифициран референтен материал“ е референтен материал, придружен с документация, издадена от упълномощен орган и осигуряваща една или повече определени стойности на свойство с присъединени неопределености и проследимости, като се използват валидни процедури.“
	Точка 27 се изменя така:

„27. „Средство за измерване”/„измервателен инструмент“ е устройство, което се използва за измерване самостоятелно или свързано с едно или с повече допълнителни устройства.“
§ 26. Навсякъде в закона думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”, думите „министъра/министърът на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министъра/министърът на икономиката и енергетиката”, думите „Българския/Българският институт по метрология се заменят с „Държавно/Държавното предприятие „Български институт по метрология“, думите „председателя/председателят на Българския институт по метрология“ се заменят с „изпълнителния/изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български институт по метрология“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 27. (1) Държавно предприятие „Български институт по метрология” е правоприемник на активите и пасивите на преобразуваната бюджетна организация „Български институт по метрология”.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката и енергетиката издава Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Български институт по метрология”.
(3) Служебните правоотношения със служителите в преобразуваната бюджетна организация „Български институт по метрология” се преобразуват в трудови и преминават към Държавно предприятие „Български институт по метрология” от датата на влизане в сила на този закон. Неизползваните от тях отпуски се запазват.
(4) Трудовите правоотношения със служителите в преобразуваната бюджетна организация „Български институт по метрология” се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и преминават към Държавно предприятие „Български институт по метрология” от датата на влизане в сила на този закон. Неизползваните отпуски до преобразуването на бюджетна организация „Български институт по метрология” се запазват.
(5) Държавно предприятие „Български институт по метрология” встъпва в правата и задълженията на бюджетната организация „Български институт по метрология” по сключените от нея договори по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз.
(6) Архивът, включително ведомостите за заплати на преобразуваната бюджетна организация „Български институт по метрология”, се предават на Държавно предприятие „Български институт по метрология”.
(7) Неплатените такси по започнали и незавършили процедури по предоставяне на услуги към датата на преобразуване на бюджетната организация „Български институт по метрология” в Държавно предприятие „Български институт по метрология” се внасят в приход на Държавно предприятие „Български институт по метрология”.
(8) Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. прави еднократна вноска в приход на Държавно предприятие „Български институт по метрология” под формата на субсидия в размер 200 хил. лв. Средствата се предоставят към датата на създаване на Държавно предприятие „Български институт по метрология”.   
§ 28. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм. и доп., 
бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 20, ал. 3 думите „Българския институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”.


	В чл. 21, ал. 1 думите „Българския институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”.


§ 29. В чл. 89, ал. 3 от Закона за автомобилните превози 
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 
2013 г. и бр. 11 от 2014 г.) думите „Председателят на Българския институт по метрология“ се заменят с „Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български институт по метрология“.
§ 30. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, 
бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., 
бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., 
бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., 
бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 
2011 г. и бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
2. В чл. 9в, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 
3. В чл. 30к:
а) в ал. 1, 2 и 4 думите „Българския институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”;
б) в ал. 5 думите „Българският институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”;
в) в ал. 6 думите „Българския институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”.
4. В § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите „Българският институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”.
§ 31. В Закона за Данък върху добавената стойност (обн., ДВ, 
бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68 и 98 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 118, ал. 2 и 5 думите „Българския институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”.


	В чл. 186, ал. 1, т. 2 думите „Българския институт по метрология” се заменят с „Държавно предприятие „Български институт по метрология”.

3. В чл. 192, в основния текст думите „председателят на Българския институт по метрология“ се заменят с „изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български институт по метрология“.


Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………………...… 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Михаил Миков)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за измерванията

Българският институт по метрология (БИМ) по силата на действащия Закон за измерванията (ЗИ) е държавен орган, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на икономиката и енергетиката, който осъществява дейности, включващи: създаване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони на Република България и изграждане на националната система за сертифицирани сравнителни материали; осигуряване на проследимостта на измерванията в страната чрез калибриране; метрологичен контрол на средствата за измерване – изпитване за одобряване на типа, първоначални и последващи проверки и метрологична експертиза на средства за измерване; подпомага органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измерванията; метрологични изследвания и услуги, свързани с измерванията в области от обществен, научен и икономически интерес; дейности, свързани с международното признаване на резултатите от измерванията, извършвани в Република България; обучения и консултации по метрологични въпроси.
Българският институт по метрология е част от Европейската метрологична инфраструктура и международната метрологична общност чрез членството и участието си в работата на редица конвенции и организации. 
Целта, която се поставя с предложения законопроект, е преобразуване на бюджетната организация „Български институт по метрология” в държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът на дейност на Държавно предприятие „Български институт по метрология” (ДП „БИМ”) ще бъдат изпълняваните досега дейности от бюджетната организация „Български институт по метрология”. С промяната на правно-организационната форма се цели подобряването на организацията и управлението на дейностите и финансовите ресурси. Оценява се, че новият модел на управление и финансиране в БИМ ще доведе до предоставяне на нови и подобрени услуги в областта на научната и законовата метрология и до мотивиране на персонала за изпълнение на стратегическите цели на БИМ.
Вътрешните и външните въздействия от макросредата, както и икономическата криза през последните години налагат преосмисляне на политиката в областта на метрологията и предприемане на действия, с които адекватно да се отговори на нуждите на индустрията и обществото от точни, проследими и надеждни измервания. 
Предлагането на нови и подобрени услуги изисква нов модел на управление на финансовите средства. Ограниченият бюджет на БИМ през последните години води до понижаване на качеството на предоставяните услуги, неизпълнение на метрологичния контрол в пълен обем и до проблеми, свързани с осигуряване на метрологична проследимост до еталони от по-ниски нива и средства за измерване.  
Българският институт по метрология работи в силно изразена конкурентна среда и редуциран бюджет. Конкуренти на БИМ са останалите европейски метрологични институти, българските и чуждестранните лаборатории за изпитване и калибриране, както и различни организации, предоставящи услуги в областта на метрологията. Управлението на собствените приходи ще създаде възможност ДП „БИМ” да предлага нови и подобрени услуги съобразно нуждите на бизнеса и пазара и до мотивиране на персонала за постигане на стратегическите цели, обвързани с финансовите резултати.  
Чрез промяна на модела на управление и финансиране за ДП „БИМ” ще се създадат условия за  предлагане на нови и подобрени услуги за бизнеса в областта на научната и законовата метрология. Държавно предприятие „Български институт по метрология” би могло да се утвърди като ядро на националната система за измервания, пазарно ориентирано и партниращо си със заинтересованите от измервания страни. Отчитат се условията на макро- и микро-средата и се действа съобразно нуждите на пазара. Ще се създадат условия за постигане на стратегическите цели. Държавно предприятие „Български институт по метрология” би могло да се интегрира в европейската метрологична инфраструктура и да участва в Европейската научноизследователска програма за изследвания и иновации (EMPІR), съобразено с националните приоритети. С преобразуването на Българския институт по метрология в държавно предприятие ще се подобрят и условията за изпълнение на функциите на ДП „БИМ”, възложени и с други нормативни актове.
С предложената промяна се очаква бюджетът на Министерството на икономиката и енергетиката на годишна база да се лиши от приходи в размер 5 млн. лв. и разходи в същия размер. Конкретно за 2014 г. размерите зависят от датата на приемането на закона и влизането му в действие.
На следващо място, с предложеното изменение и допълнение на Закона за измерванията се премахва режимът за уведомяване на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за дейността от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти по чл. 69 от действащия ЗИ. Режимът не постига целта си да регулира значими обществени отношения – налице е голяма динамика на фирмите, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти, при започване и приключване на дейността, понякога тя се извършва само в рамките на няколко месеца. Динамика е налице и в продуктовата гама във връзка с осъществяваната дейност. Това обстоятелство обезсмисля администрирането му. С това изменение се реализира мярка № 39 от Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г. 
Допълнително се предвижда изменение на чл. 67, ал. 1 от ЗИ, като от обхвата на субектите на режима по одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки отпадат вносителите на бутилки, задължението остава насочено само към производителите. По този начин се поправя един изначален порок на действащия закон. Вносителите на бутилки не биха могли да бъдат субекти на такова задължение, тъй като бутилките се внасят с идентификационен знак на производителя, одобрен в страната на произход на бутилките. Направени са кореспондиращи на описаното изменения в заглавието на раздела и в административнонаказателната разпоредба, касаеща нарушения на нормите от раздела.     
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „a” от УПМСНА.
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