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


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., бр. 15 и 66 от 2013 г., 
бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 4 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.
§ 3. В чл. 7 след думите „прилагането му“ се добавя „с изключение на прилагането на раздел II на глава трета“.
§ 4. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Председателят на Българския институт по метрология и председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. осъществяват правомощията си, като се ръководят от принципите за осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в страната;
2. могат да издават съвместни инструкции по прилагането на закона.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „б“ думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“.
2. В ал. 4 думите „с трудов и/или служебен стаж“ се заменят с „професионален опит“, а думите „в областта на измерванията и с изявени професионални качества в областта на метрологията“ се заличават.
§ 6. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от бюджета на Министерството на икономиката“ се заменят с „чрез бюджета на Министерството на икономиката“ и думите „собствени приходи“ се заменят с „помощи и дарения“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „от собствени приходи“ се заменят със „средства, постъпили“;
б) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. организиране на междулабораторни сравнения;
4. отпечатване или разпространение на преводи на документи на международните органи и организации по метрология или други специализирани материали в областта на измерванията;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. помощи и дарения;“
г) точка 8 се отменя.
§ 7. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката“;
б) точка 2 се изменя така: 
„2. предлага за приемане от Министерския съвет на стратегия за развитие на метрологията в Република България и на дългосрочна програма за развитие на националните еталони;“
в) точка 3 се отменя;
г) точка 9 се изменя така:
„9. издава указания, свързани с контрола на средства за измерване;“
д) в т. 10 думите „чл. 10а, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 10а, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 10г“.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Българският институт по метрология поддържа база данни с протоколите от участията по ал. 1, т. 6.“
§ 8. В чл. 10в, ал. 2 се създава т. 4:
„4. издава инструкции и указания, свързани с осъществяваната от ДАМТН дейност по този закон.“
§ 9. В чл. 10г се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея след думата „учебния” се добавя „и информационен“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Организирането, провеждането и финансирането на обучения в учебния и информационен център по метрология се определят с правила, утвърдени от председателя на Българския институт по метрология.“
§ 10. Наименованието на раздел III в глава втора се изменя така:
„раздел III
Национален съвет по метрология”
§ 11. Член 10д се изменя така:
„Чл. 10д. (1) Създава се Национален съвет по метрология като консултативен орган към председателя на Българския институт по метрология.
(2) В състава на съвета по ал. 1 се включват представители на заинтересованите от дейностите по метрология страни, в т.ч. държавни органи и представители на организации, представляващи научната общност, работодатели, потребители и експерти в областта на метрологията. 
(3) Числеността и поименният състав на съвета по ал. 1 се определят със заповед на председателя на Българския институт по метрология.“
§ 12. Член 10е се изменя така:
„Чл. 10е. Националният съвет по метрология разглежда проекти на нормативни актове, програми, концепции и стратегии за развитие на метрологията, проекта на дългосрочна програма за развитие на националните еталони и доклада по изпълнението й и консултира председателя на Българския институт по метрология по въпроси в областта на метрологията.“
§ 13. Член 10ж се отменя.
§ 14. Член 10з се изменя така:
„Чл. 10з. (1) Членовете на Националния съвет по метрология не получават възнаграждение за участието си в работата му.
(2) Съветът по чл. 10е приема правила за своята работа и заседанията му се ръководят от председателя на Българския институт по метрология.
(3) Организационно-техническото обслужване на работата на съвета по чл. 10е се осигурява от Българския институт по метрология.“
§ 15. В чл. 17, ал. 1 думите „чрез Главна дирекция „Национален център по метрология” се заличават.
§ 16. В чл. 18 думите „с решение на Министерския съвет“ се заменят със „със заповед на министъра на икономиката“.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 2 думите „чл. 17, ал. 2, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, 
т. 1, 2, 3, 4 и 5“.
3. В ал. 3 думите „чрез Главна дирекция „Национален център по метрология” се заличават.
§ 18. В чл. 20 думите „в официалния си бюлетин“ се заменят с 
„на официалната си електронна страница“.
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“.
2. В ал. 3 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“, а думите „за включване в дългосрочна програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проектите за развитие на системата за производство и сертифициране на сертифицирани референтни материали се финансират от техните заявители.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Председателят на Българския институт по метрология координира изпълнението на проектите за развитие на системата за сертифицирани референтни материали и организира и/или извършва сертификация на референтните материали.“
6. В ал. 7 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“, а думите „в официалния си бюлетин“ се заменят с „на официалната си електронна страница“.
§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения:
	В ал. 1 думата „наредбата“ се заменя с „наредбите“.

В ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.
§ 21. В чл. 24 след думите „тяхното съответствие с“ се добавя „одобрения тип и“
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Техническите и метрологичните изисквания към средствата за измерване по ал. 1 се приемат след съгласуване с председателя на Българския институт по метрология и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“
§ 23. В чл. 26, ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.
§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато контролът се извършва на мястото на производство, доставка, монтаж, използване или ремонт на средства за измерване с еталони на Българския институт по метрология, лицето, което извършва контрола, може да поиска от заявителя да осигури транспорта на еталоните и техническите средства, необходими за извършването му.“
§ 25. В чл. 28  думата „наредба“ се заменя с „наредби“.
§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „тип“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
2. В ал. 3 думите „измерване в наредбата“ се заменят с „измерване в наредбите“ и думите „определени в наредбата“ се заменят с „определени в приложимата наредба“.
§ 27. В чл. 30, ал. 5 накрая се добавя „и подлежат на последващ контрол съгласно изискванията на приложимата наредба по чл. 28“.
§ 28. В чл. 31 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато лицето, което заявява одобряване на типа на средство за измерване е различно от производителя, то представя писмено съгласие от производителя за изпълнение на процедурата.
(4) Заявяването по ал. 1 и 2 може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
§ 29. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Удостоверението за признаване на одобрения тип по ал. 3 е със срок на валидност до 10 години от датата на издаване на сертификата за съответствие.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Удостоверението за одобрен тип на средство за измерване се издава на името на производителя.“
§ 30. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. За срока на валидност на удостоверението за одобрен тип може да се поиска вписване на изменение за името и адреса на производителя на средството за измерване след представяне на  копие от акта за промяна или ЕИК, съответно БУЛСТАТ.“
§ 31. В чл. 34, ал. 2 думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната електронна страница“.
§ 32. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218, 13 август 2008 г.), средствата за измерване, използвани извън областите на приложение на хармонизираното европейско законодателство, 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, след вписване в регистъра и подлежат на последваща проверка по реда на тази наредба.”
§ 33. В чл. 37 думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната електронна страница“.
§ 34. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
	досегашният текст става ал. 1.

 създава се ал. 2:
„(2) Когато страната не разполага с лаборатории с технически възможности за извършване на проверки по реда на ал. 1, Българският институт по метрология дава заключение за съответствие на средствата за измервания с изискванията към тях въз основа на резултати от изпитвания и измервания, извършени в акредитирани лаборатории.“
§ 35. В чл. 39, ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.
§ 36. В чл. 40 след думата „проверка“ се поставя запетая и се добавя „като заявяването може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление“.
§ 37. Член 42 се отменя.
§ 38. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите се извършва след изтичане на определената по реда на ал. 5 периодичност на проверката за съответното средство за измерване считано от годината на нанасяне на допълнителната метрологична маркировка, а на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда Закона за медицинските изделия - считано от годината на пускане в употреба.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната електронна страница“.
§ 39. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) При първоначална и последваща проверка се проверява и софтуерът на средствата за измерване, който е определящ за метрологичните характеристики, по ред, посочен в съответната наредба по чл. 28.
(2) Лицата, задължени да предоставят софтуера на проверяваните средства за измерване, се определят в съответната наредба по чл. 28.”
§ 40. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:
1. да осигуряват техническата им изправност и правилната им употреба и да ги използват по предназначение;
2. да не променят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
3. да не използват средства за измерване, на които грешките са по-големи от максимално допустимите;
4. да ги заявяват и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице, оправомощено за проверка, не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходната проверка, като заявяването може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление;
5. да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, 
чл. 39, ал. 1 или без маркировка за съответствие и допълнителна маркировка за средствата за измерване, чието съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, е оценено и удостоверено, както и без знаците по чл. 43, ал. 1;
6. да не използват средства за измерване, които не са вписани в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, ако подлежат на одобряване на типа, и не е извършена първоначалната им проверка, или такива, чието съответствие със съществените изисквания не е оценено и удостоверено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;.
7. да съхраняват документи по чл. 45, ал. 1, т. 3 за срок от един междупроверочен интервал за съответното средство за измерване.“

§ 41. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Лицата, които доставят вода, лицата, които извършват дейности по Закона за енергетиката във връзка със снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, или лицата, упълномощени да монтират съответните средства за измерване, трябва да осигурят подходящо монтиране на средствата за измерване за точното измерване на консумацията, която е предвидена.“
§ 42. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта им:
1. да запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
2. да ги заявят и представят за последваща проверка в 7-дневен срок след ремонта, като заявяването може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление;
3. да съставят и съхраняват документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат име, седалище или адрес на управление на лицето, извършило ремонта, датата на извършване на ремонта, заявителя на ремонта, данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, броя и вида на нарушените знаци от проверка по чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 или тези поставени при оценяване на съответствието на средството за измерване, броя и вида на поставените след ремонта знаци, описание на извършения ремонт;
4. да съхраняват документите по т. 3 за срок от един междупроверочен интервал за съответното средство за измерване;
5. да предават на лицето, заявило ремонта, копие от документите по т. 3 заедно с ремонтираното средство за измерване;
6. да поставят ремонтни пломби на средствата за измерване на местата, на които липсват производствените пломби, на физически носител или на местата на пломби, разрушени при ремонта.
(2) Лицата, които извършват ремонт на средства за измерване, са длъжни да предоставят при поискване от Българския институт по метрология или от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информация за софтуерното управление на средствата за измерване, в т.ч. достъп до параметрите им.”
§ 43. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Лицата, които извършват проверка на средства за измерване, трябва:
1. за осигуряване прилагането на методите на проверка, определени в наредбите по чл. 28:
а) да разполагат с еталони и сертифицирани референтни материали, с осигурена проследимост и в срок на годност;
б) да използват спомагателно оборудване с осигурена проследимост;
в) да разполагат с помещения и/или с подвижни лаборатории с осигурени условия;
2. да разполагат със специалисти с образование и квалификация, подходящи за извършване на заявените проверки на средства за измерване;
3. да имат функционираща система за управление на качеството.“
§ 44. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване на несъстоятелност или ликвидация;“
б) създава се нова т. 3:
„3. не участват, включително наетият от тях персонал, в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването и ремонтирането на средствата за измерване, за проверката на които кандидатстват;“
в) създават се т. 4-5:
„4. не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които извършват дейностите по т. 3;
5. в капитала, управлението и контрола им не участват лица, които участват в извършването на дейностите по т. 3;“
г) досегашната т. 3 става т. 6.
2. В ал. 2 думите „Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася“ се заменят с „Изискванията по ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се отнасят“.

§ 45. В чл. 50 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава заповед за оправомощаване, която съдържа: 
1. името/наименованието, адреса/седалището на оправомощеното лице и ЕИК/БУЛСТАТ;
2. вида на проверките, за които се оправомощава лицето;
3. средствата за измерване, за проверката на които се оправомощава лицето, както и измерваната величина, обхвата на измерване и класа на точност или допустимата грешка на средствата за измерване;
4. срока на оправомощаването;
5. условията за извършване на проверката на средства за измерване и описание на оборудването;
6. данни за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките, и за отговорника по качеството;
7. списък на служителите, които ще извършват проверките и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка.“
§ 46. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отказва оправомощаването с мотивиран отказ, когато:
1.	заявителят не отговаря на изискванията по чл. 47;
2.	заявителят не отстрани несъответствията в посочения срок по 
чл. 49, ал. 2;
3.	персоналът, с който заявителят разполага, не притежава знания и умения за прилагане на методите за проверка на средствата за измерване, за които заявителят кандидатства;
4.	заявителят не представи записи, които показват внедряването на функционираща система за управление на качеството.”
§ 47. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Оправомощените лица са длъжни:
1. да извършват проверки на заявените средства за измерване, за които са оправомощени, съгласно наредбите по чл. 28, условията и обхвата в заповедта за оправомощаване;
2. да издават заключения от проверка и да поставят знаци, които съответстват на резултатите от извършените проверки;
3. да имат внедрена и да поддържат функционираща системата за управление на качеството;
4. при загуба или кражба на зачислените знаци за проверки, в 
14-дневен срок да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставят данни за проверените и маркираните средства за измерване с тези знаци;
5. да отчитат пред Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършените проверки и знаците за проверки, включително знаците с нарушена цялост;
6. да изпълняват предписанията и указанията, дадени им от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, по чл. 77, т. 1; 
7. при направени промени в системата за управление в 14-дневен срок да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като приложат екземпляри на коригираните документи;
8. при промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване, в 14-дневен срок да подадат заявление пред Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изменение на заповедта за оправомощаване.
(2) Знаците по ал. 1, т. 4 се обявяват за невалидни от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и информацията се публикува на официалната електронна страница на агенцията.“
§ 48. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор със заповед отнема оправомощаването, когато:
1. оправомощеното лице системно не изпълнява задълженията си, посочени в чл. 52 на този закон и в наредбите по неговото прилагане;
2. оправомощеното лице престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 47, без да е уведомило за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
3. съответен компетентен орган е установил, че оправомощаването е издадено въз основа на неистински документ или въз основа на документ с невярно съдържание;
4. оправомощеното лице не е подало уведомление за възобновяване на дейността в 7-дневен срок след изтичането на срока в заповедта по чл. 53а, ал. 2.
(2) Лице, на което е отнето оправомощаването по ал. 1, т. 1 и 3, може да подаде заявление по чл. 48 не по-рано от една година от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на оправомощаването.
(3) По искане на оправомощеното лице председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор прекратява действието на заповедта по чл. 50, ал. 1.“
§ 49. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) По искане на оправомощеното лице председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може със заповед да спре временно действието на заповедта за оправомощаване. 
(2) Заповедта по ал. 1 се издава след подаване от оправомощеното лице на уведомление за спиране на дейността за определен срок до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и връщане на предоставените му знаци за проверка в агенцията.
(3) До изтичането на посочения в заповедта за временно спиране срок, лицето може да подава уведомление за възобновяване на дейността до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което посочва актуалните условия за извършване на проверките, за които е оправомощено, или подава заявление до агенцията за изменение в заповедта за оправомощаване - при настъпила промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване, или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване.“
§ 50. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. На официалната електронна страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се публикува информация за оправомощените лица и списък на лицата, на които е отнето, прекратено или временно спряно действието на заповедта за оправомощаване.“
§ 51. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Метрологичната експертиза се извършва чрез изследване и определяне състоянието на средството за измерване, включително на неговите технически и метрологични характеристики, по заявление, подадено в Българския институт по метрология.
(2) Председателят на Българския институт по метрология утвърждава процедура за извършване на метрологична експертиза на средства за измерване и я публикува на официалната електронна страница на института.
(3) Когато Българският институт по метрология не разполага с лаборатории за извършване на експертиза, същата се извършва в лаборатория на оправомощено по реда на глава четвърта лице от служители на Българския институт по метрология.
(4) Сроковете за използване на лаборатория на оправомощено лице се съгласуват от председателя на Българския институт по метрология и с ръководителя на оправомощената лаборатория.
(5) Служителите, извършили метрологичната експертиза, съставят констативен протокол в два екземпляра, в който вписват:
1. датата на извършване на метрологичната експертиза;
2. наименованието, типа, производителя, идентификационния номер и техническите и метрологичните характеристики на средството за измерване, лабораторията, в която е извършено изпитването;
3. използваните еталони, спомагателно оборудване и методи за изследване на средството за измерване и условията при извършване на експертизата;
4. констатациите от външния оглед на средството за измерване преди експертизата;
5. резултатите от извършеното при експертизата изследване на средството за измерване;
6. собствените си имена и длъжности.
(6) Екземпляр от констативния протокол се изпраща на лицето, поискало експертизата, в 10-дневен срок от съставянето му.“
§ 52. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. За метрологична експертиза на средства за измерване, предназначени за използване в жилищни сгради, търговски помещения и в сгради на предприятия от леката промишленост, лицата, които доставят вода, и лицата, които извършват дейности по Закона за енергетиката във връзка със снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и газ, се задължават при поискване от страна на Българския институт по метрология да предоставят софтуера за управление на средството за измерване и паролите за достъп до регистрите на събитията, свързани с неправилни състояния на работата на средството за измерване или с целенасочена намеса.“
§ 53. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки, осигуряват съответствието им с изискванията към тях.
(2) Лицата, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти без означен върху тях производител или вносител, отговарят за съответствието им с изискванията на този закон и на наредбите по чл. 72 и 73.”
§ 54. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Лицата, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, нямат право:
1. да обявяват с поставени от тях означения количества, които са различни от обявените от производителя или от вносителя;
2. да предлагат за продажба предварително опакованите продукти чрез измерване на брутното им количество.
(2) Лицата, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, пакетирани от тях на местата за съхраняване или продажба, осигуряват тяхното съответствие с изискванията към тях, определени в закона и в наредбата по чл. 72.“
§ 55. В чл. 65, ал. 1 след думите „количества или бутилки“ се добавя „могат да“.
§ 56. В наименованието на раздел III в глава шеста думите „и уведомяване от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти“ се заличават.
§ 57. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или внасят“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и видът на дейността, която извършва - производство или внос“ се заличават;

б) в т. 2 след абревиатурата „БУЛСТАТ“ се добавя „или ЕИК“;
в) в т. 3 думите „или внася“ се заличават. 
3. В ал. 3, изречение първо думите „а вносителят - графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак“ и запетаята пред тях се заличават.
4. В ал. 5 цифрата „7“ се заменя с „14“.
§ 58. В чл. 68 ал. 2 се изменя така:
„(2) На официалната електронна страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се публикува информация за одобрените идентификационни знаци.“
§ 59. Член 69 се отменя.
§ 60. В чл. 71а ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 лицето, което предлага предварително опаковани продукти на търговеца, е длъжно при поискване от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да представи документи, доказващи съответствието на предлаганите продукти с изискванията към тях.“
§ 61. В чл. 75, ал. 1 думите „от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ се заличават.
§ 62. В чл. 76, ал. 2 накрая се добавя „и на надзора на пазара, извършван по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите“.
§ 63. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. в т. 2 думата „контрол“ се заменя с „контролно измерване в работни или лабораторни условия за съответствие с изискванията за максимално допустими грешки“.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Когато при контролно измерване на средствата за измерване по ал. 1, т. 2 се установи, че се използва средство за измерване, на което грешката е по-голяма от максимално допустимата грешка за съответното средство за измерване в употреба, и е в ущърб на потребителя, лицата по 
чл. 75, ал. 1 предприемат действия за ограничаване използването на средството за измерване.“

§ 64. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Лицата по чл. 74 са длъжни:
1. да изпълняват дадените им от лицата по чл. 75, ал. 1 задължителни предписания за предприемане на коригиращи действия;
2. да изпълняват предприетите от лицата по чл. 75, ал. 1 мерки за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средствата за измерване, които не съответстват на изискванията по глава четвърта;
3. да изпълняват предприетите от лицата по чл. 75, ал. 1 мерки за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опакованите продукти и бутилките, които не отговарят на изискванията по глава шеста.“
§ 65. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Физическо лице, което в случаите по чл. 5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл. 44, т. 1, 2, 4, 5 и 7, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
(2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция от 300 до 1000 лв.
(3) Физическо или юридическо лице или от едноличен търговец, което/който използва средство за измерване в случаите по чл. 44, т. 3, измерващо в ущърб на потребителя, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.
(4) За нарушение по ал. 3, извършено от физическо или юридическо лице или от едноличен търговец, което/който използва средство за измерване с цел търговски плащания на течни горива и компресиран природен газ, глобата, съответно имуществената санкция, е 2000 лв.
(5) При повторно нарушение по ал. 1, 2, 3 и 4 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.“
§ 66. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. (1) Физическо лице, което използва средства за измерване, неотговарящи на изискванията на чл. 44, т. 6, се наказва с глоба от 300 до 1200 лв.
(2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 
500 до 2000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.“
§ 67. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 числото „200“ се заменя с „300“, а числото „800“ – с „1000“.
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 68. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. (1) За неизпълнение на задълженията на оправомощените лица по чл. 52, наказанието е имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двоен размер.“
§ 69. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти без означен върху тях производител или вносител, които не съответстват на изискванията на глава шеста и на наредбата по чл. 72, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 7000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 70. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, на които са обявили с поставени от тях означения количества, които са различни от обявените от производителя или от вносителя, или които предлагат за продажба предварително опаковани продукти чрез измерване на брутното им количество, се наказват с имуществена санкция от 400 до 1000 лв.
(2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или на юридическо лице, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, пакетирани от тях на местата за съхраняване или продажба, които не отговарят на изискванията по глава шеста и на наредбата по чл. 72.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 имуществената санкция е в двоен размер.“
§ 71. В чл. 90 думите „или вносител“ се заличават.
§ 72. В чл. 92, ал. 1 след думите „задължителни предписания“ се добавя „и наложени ограничения“.
§ 73. В чл. 94, ал. 1 думите „от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ се заличават.
§ 74. Създава се чл. 95:
„Чл. 95. (1) Когато нарушителят не се яви за съставяне на акта за административно нарушение от надзорните органи, актът се изпраща незабавно за връчване от общината или от кметството по адреса на управление на юридическото лице или едноличния търговец. Те, от своя страна, са длъжни да уведомят нарушителя със съобщение срещу разписка за депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от общината или от кметството и не се връчва. След връщането на акта, в двумесечен срок се издава наказателно постановление, което влиза в сила от датата на издаването му.
(2) В наказателните постановления се посочва, че наложената глоба или имуществената санкция постъпват по бюджетната сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служат като покана за доброволно изпълнение след влизането им в сила.
(3) Когато нарушителят не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за установяване на административно нарушение, или е напуснал страната, или е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се смята за влязло в сила два месеца след издаването му.“
§ 75. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. 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.“
2. 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.“
3. 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 референтен елемент.“
4. Точка 10 се изменя така:
„10. „Калибриране” е действие, което при определени условия, на първия 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.“
5. Точка 12 се изменя така:
„12. „Международен еталон” е еталон, признат от страните, подписали международно споразумение, и предназначен да служи в цял свят.”
6. Точка 13 се изменя така:
„13. „Международната система единици (SI)” е система на единици, основана на Международната система на величини, техните наименования и символи, включително поредицата представки, техните наименования и символи, заедно с правилата за използването им, приети от Генералната конференция по мерки и теглилки (CGPM).“
7. Точка 23 се изменя така:
„23. „Метрологична проследимост“ е свойство на резултат от измерване, съгласно което резултатът може да е свързан с референтен елемент чрез документирана непрекъсната верига от калибрирания, всяко от които внася принос към неопределеността на измерване.“
8. Създава се т. 23а:
„23а. „Пускане на пазара на предварително опаковани продукти“ е съхранение в склад или в търговски обект, предлагани за продажба или предоставяне на предварително опаковани продукти, безплатно или срещу заплащане.“


9. Точка 24 се изменя така:
„24. „Резултат от измерване” или „измервателен резултат“ е множество от стойности на величина, приписани на измерваната величина заедно с всяка друга налична приложима информация.“
10. Създава се т. 25а:
„25а. „Референтен материал“ е сравнителен материал, който е достатъчно хомогенен и стабилен по отношение на определени свойства и е създаден да е подходящ за предвиденото използване в измерване или изследване на номинални свойства.“
11. Точка 26 се изменя така:
„26. „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.“
12. Създава се т. 26а:
„26а. „Системно неизпълнение на задълженията по чл. 52” е извършването на три или повече нарушения в рамките на две календарни години, за които нарушения на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.“
13. Точка 27 се изменя така:
„27. „Средство за измерване” е устройство, което се използва за измерване, самостоятелно или свързано с едно или повече допълнителни устройства.“
14. Точка 30 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 76. лицата, оправомощени преди влизането в сила на този закон за извършване на проверка на средства за измерване, могат да извършват дейността до изтичането на срока на издадената им заповед за оправомощаване. 
§ 77. Образуваните към датата на влизането в сила на този закон производства по оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване се довършват по досегашния ред.


§ 78. Министерският съвет приема наредбите по чл. 28 в срок една година от влизането в сила на закона. 
§ 79. Действащата наредба по чл. 28 остава в сила до приемането на съответните наредби по чл. 28.
§ 80. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………...… 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
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МОТИВИ

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

В хода на прилагането на Закона за измерванията бяха идентифицирани проблеми в различни области, което налага той да бъде актуализиран в неговата цялост. Предложените изменения и допълнения имат за цел решаване на тези проблеми, прецизиране на задълженията на задължените съгласно закона лица, въвеждане на по-конкретни изисквания, свързани с осигуряване на съответствието на предварително опаковани продукти, и коригиране на технически пропуски в текстовете на разпоредбите.
В законопроекта са предвидени промени в изискванията за заемане на длъжността председател на Българския институт по метрология (БИМ) и се закрива Консултативният съвет по метрология към министъра на икономиката. С проекта на закон се предлага двата установени със Закона за измерванията консултативни съвета – Националният съвет по метрология към министъра на икономиката и Научният съвет по метрология към председателя на БИМ, да се обединят в един съвет към председателя на БИМ, като той да заседава в различни формати в зависимост от конкретната тема, която ще бъде внесена за обсъждане.
Направена е съществена промяна по отношение на средствата за измерване, за които в други нормативни актове са определени технически и метрологични изисквания към тях. Практиката досега показва, че много често ведомствата, които определят такива изисквания, не ги съгласуват с БИМ, което създава значителни проблеми с практическото им прилагане. В тази връзка чл. 25 е допълнен с нова алинея, съгласно която изискванията се приемат само ако са съгласувани предварително с председателя на БИМ и с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
По отношение на одобряването на типа на средствата за измервания са прецизирани изискванията за признаването на средства за измерване извън хармонизираното европейско законодателство, които подлежат на метрологичен контрол, с одобрен тип по реда на национално законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Турция, произведени и законно пуснати на пазара на съответната държава. С въвеждането на допълнителни изисквания в областта на контрола на средства за измерване се цели да се ограничат до минимум случаите на неправомерно използване на средствата за измерване.
Разписани са по-детайлно изискванията, на които трябва да отговарят оправомощените за проверка на средствата за измерване лица.
Въведено е задължение към председателя на БИМ да утвърди процедура за извършване на метрологичната експертиза на средствата за измерване и са прецизирани текстовете, свързани с извършването на експертизата. Въведени са също така задължения към доставчиците на вода, газ електрическа енергия и термална енергия да предоставят при поискване от БИМ софтуера за управление на средството за измерване и паролите за достъп до регистрите на събитията.
Презицирани са разпоредбите, свързани с контрола на предварително опаковани продукти.
С цел да се намали административната тежест е предвидена възможност подаването на заявления за одобряване на типа и за извършване на проверки на средства за измерване да става и по електронен път.
Конкретните изменения и допълнения в Закона за измерванията се изразяват в следното:
В § 1, § 5, т. 1 и § 19 - Основен мотив е излизането на нови международни документи и стандарти, които отменят стари. В новите стандарти са променени някои термини и определения, които следва да се въведат в Закона за измерванията (чл. 4, чл. 10, ал. 1, т. 1, буква „б”, чл. 22, 
ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7).
В § 2, 20, 23, 25, 26 и 35 - досега съгласно закона Министерският съвет определяше изискванията към всички средства за измервания с една наредба. Това създава определени затруднения с прилагането на наредбата особено при съгласуване на измененията и допълненията й. Наличието на проблем с дадено средство за измерване на практика блокира приемането на изменения и допълнения на наредбата, съответно в прилагането на изискванията за останалите средства за измерване, за които има общо съгласие, докато не се съгласуват бележките за всички средства за измерване. В тази връзка се предлага изискванията към средствата за измерване да бъдат определени с няколко наредби на Министерския съвет - по видове измервания - чл. 6, ал. 2, чл. 23, чл. 26, ал. 2, чл. 28, чл. 29, ал. 3 и чл. 39, ал. 2.
В § 3 - дейностите по метрологичен надзор са част от дейностите по метрологичен контрол на средствата за измерване. Поради тази причина създаването, поддържането и развитието на национални еталони на Република България не подлежи на надзорни дейности - чл. 7.
В § 4 - допълнението се налага с цел осигуряване на единен подход по практическото прилагане на разпоредбите на Закона за измерванията от страна на всички заинтересовани органи и лица (чл. 8, ал. 3, т. 2).
В § 5, т. 2 - досегашният текст стеснява твърде много кръга на кандидатите за длъжността председател на БИМ. От друга страна, БИМ е административна структура, която би могла да се ръководи и от добър мениджър в областта на природните или техническите науки, който ще се подпомага ефективно от действащата специализирана администрация на БИМ (чл. 10, ал. 4).
В § 6 - В качеството си на национален метрологичен институт, който разполага с необходимата техника и компетентност, БИМ е организатор на междулабораторни сравнения за целите на доказване на компетентност на лаборатории за калибриране и/или изпитване (чл. 10а, ал. 2, т. 3).
В § 6, 7, 18, 19, 31, 33, 50 и 58 - отпадането на текста се налага поради факта, че книжен брой на бюлетин не се издава от 2007 г., а всяка информация, която подлежи на публикуване съгласно закона, се представя на електронната страница на институциите - чл. 10а, ал. 2, т. 3, чл. 10б, ал. 1, т. 9, чл. 20, чл. 22, ал. 7, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 55 и чл. 68.
С допълнението се предоставя възможност за отпечатване или разпространение на специализирани материали в областта на измерванията, което се е наложило от практическата потребност (чл. 10а, ал. 2, т. 4).
В § 7, § 16, § 17, т. 1 и § 19, т. 2 - предвид обстоятелството, че Българският институт по метрология е юридическо лице към министъра на икономиката, се въвежда промяна в режима на утвърждаване на националните еталони вместо от Министерския съвет – от министъра на икономиката (чл. 10б, ал. 1, т. 1, чл. 18, чл. 19, ал. 1 и чл. 22, ал. 3).
В § 7 и § 19, т. 3 – прецизират се функциите на председателя на БИМ с цел:
	постигане на последователен и устойчив подход в развитието на метрологичната инфраструктура на страната в средносрочен и в дългосрочен план (чл. 10б, ал. 1, т. 2);
	практиката по прилагане на закона е показала, че не съществува необходимост от дългосрочна програма за развитие на националната 
система за сертифицирани сравнителни материали (чл. 10б, ал. 1, т. 3 и чл. 22, ал. 3 и 4);
	практиката доказва необходимостта от издаване на указания при решаване на конкретни метрологични задачи, свързани с контрола на средствата, с цел еднозначно изпълнение на контролните дейности (чл. 10б, ал. 1, т. 9);
	допълват се пропуснати дейности (чл. 10б, ал. 1, т. 10);
	на практика служителите от ДАМТН, които участват в работните групи от компетентността на ДАМТН, са предложени от председателя на Агенцията и не е необходимо издаването на съвместна заповед (чл. 10б, ал. 2);
	подобряване на координацията по изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации по метрология (чл. 10б, ал. 3);

В § 8 - Необходимост при решаването на конкретни казуси да бъдат издавани указания, свързани с осъществяваната от ДАМТН дейност по този закон (чл. 10в, ал. 2, т. 4).
В § 9 - правилата имат за цел да уредят процедурно работата на Учебния център към БИМ (чл. 10г, ал. 2).
В § 10, 11, 12, 13 и 14 – националният съвет по метрология към министъра на икономиката за повече от 10-годишното си съществуване е показал, че не е ефективен в този формат. За този период той се е събирал само два пъти и към настоящия момент на практика не е действащ. При прегледа на консултативните органи, извършен от Съвета по административна реформа през 2015 г., е взето решение този съвет да се закрие. С проекта на закон се предлага двата установени със Закона за измерванията консултативни съвета – Националният съвет по метрология към министъра на икономиката и Научният съвет по метрология към председателя на БИМ, да се обединят в един съвет към председателя на БИМ, като той да заседава в различни формати в зависимост от конкретната тема, която ще бъде внесена за обсъждане (чл. 10д, 10е, 10ж и 10з).
В § 15, § 17, § 19, т. 5, § 51, § 61 и § 73 - спазва се подходът в законови актове да не се посочват конкретни структурни звена на съответната администрация (чл. 17, ал. 1, чл. 19, ал. 3, чл. 22, ал. 6, чл. 58, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и чл. 94, ал. 1).
В § 17, т. 2 - отстранени са идентифицирани пропуски в закона 
(чл. 19, ал. 2).
В § 21 - Прецизиране на разпоредбата (чл. 24).
В § 22 - практиката показва, че много често ведомствата, които определят такива изисквания, не ги съгласуват с БИМ, което създава значителни проблеми с практическото им прилагане. В тази връзка чл. 25 е допълнен с нова алинея, съгласно която изискванията се приемат само ако са съгласувани предварително с председателя на БИМ и с председателя на ДАМТН (чл. 25, ал. 2).
В § 24 – осигурява се по-голяма оперативност и гъвкавост при изпълнение на контрола на средствата за измерване (чл. 27, ал. 2).
В § 26, т. 1 – Прецизира се разпоредбата с цел избягване на случаи на субективна преценка от страна на заявителя (чл. 29, ал. 2).
В § 27 – прецизира се разпоредбата по отношение на контрола на средства за измерване, които са в употреба (чл. 30, ал. 5).
В § 28 и § 29, т. 3 - предлага се решение на практически проблем, възникващ при заявяване за одобряване на типа на средство за измерване от лице, което е различно от производителя. За да се избегнат в бъдеще евентуални претенции към БИМ от страна на производителите във връзка с одобряването на типа на техни продукти, заявени от трета страна, в законопроекта е записано, че това може да стане само с изричното писмено съгласие от страна на производителя (чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 5).
В § 28 и  36 - с цел да се намали административната тежест, в закона е предвидено подаването на заявление за одобряване на типа и за извършване на проверки на средства за измерване да става и по електронен път (чл. 31, ал. 4 и чл. 40).
В § 29, т. 1 и § 37 - изискванията на разпоредбите са в противоречие с европейското законодателство и с ангажиментите на Република България като държава - членка на ЕС, и не следва да се прилагат след 1 януари 2007 г. (чл. 32, ал. 2 и чл. 42).
В § 29, т. 2 – прецизира се разпоредбата по отношение на срока на валидност на удостоверението за одобрен тип (чл. 32, ал. 4).
В § 30 – Създава се нова разпоредба с цел решаване на практически казуси при прилагане на законодателството (чл. 32а).
В § 32 - въведени са изискванията за признаването на средства за измерване извън хармонизираното европейско законодателство, които подлежат на метрологичен контрол, с одобрен тип по реда на национално 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 на съответната държава. В проектозакона е посочено, че в този случай ще се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския съвет и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки (чл. 34а).
В § 38 - въвежда се липсваща разпоредба, указваща кога се извършва първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите (чл. 43, ал. 4).
В § 39 - създава се нова разпоредба с цел извършване на ефективен контрол на софтуера на средствата за измерване и предотвратяване на случаите на манипулирането му (чл. 43а).
В § 40 - практиката по прилагане на Закона за измерванията показва необходимост от по-ясни изисквания към лицата, които използват средства за измерване, като е идентифицирана и необходимостта от изрична разпоредба за забрана на използването на средства за измерване с грешка, по-голяма от максимално допустимата, както и на разпоредби, свързани със забрана на използването на средства за измерване, които не отговарят на ЗТИП и на ЗИ и на които не е извършена проверка (чл. 44).
В § 41 – Във връзка с изпълнението на целите на ЗИ и осигуряване на последователност при изпълнение на изискванията на хармонизираното европейско законодателство в областта на метрологията, след пускане в действие средствата за измерване се демонтират, за да се подложат на периодични проверки по реда, посочен в ЗИ. При монтирането им след проверката лицата, които ги използват (лицата, които доставят вода, газ, електрическа енергия и термална енергия, или лицата, упълномощени да монтират съответните средства за измерване), отново трябва да спазят посочените в чл. 44а изисквания. Това задължение липсва в сега действащия закон. (чл. 44а).
В § 42 - Въвеждат се допълнителни изисквания към лицата, които ремонтират средства за измерване, с цел еднозначно определяне на лицето, извършило ремонта, както и за осъществяване на ефективен последващ надзор (чл. 45).
В § 43 - Извършена е и редакция на текста (чл. 46), като изискванията са конкретизирани в отделни точки с оглед на точното прилагане на АНР.
В § 45 - предложените промени целят осигуряването на по-голяма безпристрастност при извършване на проверките от оправомощени лица и по-лоялна конкуренция помежду им. Ограничава се възможността за извършване на проверки на средства за измерване от лица, свързани с производители, вносители, ремонтчици и ползватели на средства за измерване. Въвежда се изискване оправомощените лица не само да не извършват тези дейности, но и да не са лица, свързани с тях (чл. 47).
В § 44 - прецизира се текстът на заповедта (чл. 50, ал. 1).
В § 46 и 48 - текстовете се прецизират във връзка с отнемането на оправомощаването само при системни нарушения. В действащия закон няма възможност за санкции – предвидено е направо отнемане на оправомощаването, което не винаги води до изпълнение на целите на ЗИ (чл. 51 и 53).
В § 47 - прецизират се задълженията на оправомощените лица с цел създаване на възможност за налагане на санкции при установяване на съответни нарушения, а не директно отнемане на оправомощаването. Практиката показва и необходимост от допълване на текстове, свързани с промяна в обстоятелствата, посочени в заповедта за оправомощаване, както и във връзка с обявяването за невалидни на загубени, откраднати или унищожени знаци, удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване (чл. 52).
В § 48 - въвежда се възможност оправомощеното лице само да поиска прекратяване на оправомощаването (чл. 53).
В § 49 - Въвежда се възможност оправомощеното лице да поиска временно спиране на действието на заповедта за оправомощаване (чл. 53а).
В § 51 - Предлага се прецизиран текст на разпоредбата във връзка с определянето на служителите и реда за извършване на метрологична експертиза (чл. 58, ал. 2), както и на текста на разпоредбата относно договарянето с оправомощените лаборатории (чл. 58, ал. 3, 4 и 5).
В § 52 - съвременните средства за измерване масово използват софтуер за управление, изчисление и предаване на данни. Практиката при извършване на метрологична експертиза на най-масово заявяваните средства за измерване показва резултати, удовлетворяващи изискванията за точност, но липсата на достъп до регистри или до други данни може да доведе до опорочаване на резултатите от дейността. В тази връзка се предлага разпоредба, с която се задължават икономическите оператори при необходимост да предоставят достъп до значими параметри, управлявани чрез софтуер (чл. 58а).
В § 53 - В практиката по прилагане на Закона за измерванията е идентифицирана необходимостта от въвеждане на задължение и за търговец, който предлага на пазара предварително опаковани продукти (ПОП), които не са означени от производителя (чл. 60).
В § 54 - Текстът е прецизиран във връзка с установена необходимост от въвеждане на по-конкретни изисквания, свързани с осигуряването на съответствието на ПОП (чл. 61).
В § 55 - отпада задължението за икономическите оператори да поставят знак за съответствие „е“ върху предварително опакованите продукти с еднакви количества, като поставянето на знака става доброволно. 
(чл. 65, ал. 1).
В § 56 и 59 - премахва се режимът за уведомяване на 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. 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. (чл. 69).
В § 57 и 58 - с изменение на чл. 67 и 68 от обхвата на субектите на режима по одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки отпадат вносителите на бутилки и задължението остава насочено само към производителите. Вносителите на бутилки не може да са субекти на такова задължение, тъй като бутилките се внасят с идентификационен знак на производителя, одобрен в страната на произход на бутилките. Направени са кореспондиращи изменения и в заглавието на раздела и в административнонаказателната разпоредба, касаеща нарушения на нормите (чл. 67 и 68).
В § 60 - прецизира се текстът във връзка с това, че вносът се отнася за стоки с произход от трети страни (чл. 71а, ал. 2).
В § 62 - прецизира се текстът във връзка с пуснати на пазара и в действие средства за измерване с оценено съответствие по ЗТИП, които са обект на метрологичен надзор (чл. 76, ал. 2).
В § 63 – Прецизират се действията на служителите, извършващи метрологичен надзор (чл. 77).
В § 64 - Практиката по прилагане на закона показва необходимост от въвеждане на изрична разпоредба задължените по закона лица да изпълняват дадените им задължителни предписания за предприемане на коригиращи действия и да изпълняват предприетите мерки за ограничаване на пускането на пазара и/или в действие, или продажбата им (чл. 77а).
В § 65 - Въвежда се санкция за осигуряване прилагането на чл. 44, 
т. 3. Целта е ограничаване на сегадействащите порочни практики за търговците на гориво, свързани с настройката на средствата за измерване, да измерват в ущърб на клиента (чл. 85, ал. 3 и 4).
В § 65 и 67 - завишените санкции са с цел по-ефективното прилагане на закона (чл. 85, ал. 1 и чл. 86).
В § 66 - разпоредбата се въвежда за осигуряване прилагането на новата т. 6 на чл. 44 (чл. 85а).
В § 68 - разпоредбата въвежда възможност за налагане на санкции на оправомощени лица при неизпълнение на задълженията им по закона, каквито липсваха досега (чл. 87а).
В § 69 - разпоредбата се въвежда за осигуряване прилагането на новата ал. 2 на чл. 60 (чл. 88, ал. 2).
В § 70 - прецизиране на текстовете предвид установени казуси в практиката (чл. 89).
В § 71 и 72 - прецизиране на текста във връзка с осигуряване прилагането на разпоредбите на чл. 67 и на новия чл. 77а (чл. 90 и 
чл. 92, ал. 1).
В § 74 - с разпоредбата се уреждат действията, които се предприемат в случаите, когато нарушителят не се яви за съставянето на акта за административно нарушение от надзорните органи (чл. 95).
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2016 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2016 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията.
Законопроектът е изработен и съгласуван до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове 
(ДВ, бр. 34 от 2016 г.) и на основание § 9 от Преходните и заключителните му разпоредби се одобрява и приема по действащия до 4 ноември 2016 г. ред.

Приложение: съгласно текста.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Бойко Борисов)

