20 Закон за измерванията
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:
Основание за
приемане на акта:
Орган приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:

Други органи по
прилагане на акта:
Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други организации:

Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Закон за измерванията
20
закон
Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на проследимост,
точност и достоверност на измерванията. [чл. 1]

Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г.
8.11.2002 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
88, 95, 99
36
82
Части:
Глави:
9

Забележка:

Членове:
94

Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Български институт по метрология
Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Министерски съвет
Главна дирекция "Метрологичен надзор"
Национален съвет по метрология към министъра на икономиката, енергетиката и
туризма
Научният съвет по метрология към председателя на Българския институт по метрология
Българска академия на науките
Съвет на ректорите
Национално представените организации на работодателите
Сдружения на потребителите
Сдружения на метролозите
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
изследвания акт:
чл. 10е, ал. 2, т. 3

Препращащ към
чл.:
чл. 35

чл. 26, ал. 3

чл. 7

чл. 75, ал. 2
чл. 75, ал. 2
чл. 75, ал. 2
чл. 93, ал. 4

чл. 82, ал. 2
Свързани
международни

5
0
1
Година:
2005
2008
2009
Раздели:

Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ към
чл.:

Наименование на свързания акт:
Кодекс на труда
Закон за техническите изисквания към
продуктите
Закон за Министерство на вътрешните
работи
Закон за защита на потребителите
Закон за храните
Закон за административните нарушения
и наказания
Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната
агенция за метрология и технически
надзор по Закона за държавните такси
Наименование на свързания акт:

1

актове извън
правото на ЕС

чл. 16 и чл. 17, ал. 2, т.
2

Конвенция на метъра

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

№

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
№
1.

2.

3.

Наименование

Наименование
УСТРОЙСТВЕН
ПРАВИЛНИК на
Българския
институт по
метрология
Приет с ПМС №
109 от 8.05.2006
г., обн., ДВ, бр.
40 от 16.05.2006
г., в сила от
5.05.2006 г.,
изм., бр. 33 от
28.03.2008 г., в
сила от 1.04.2008
г., бр. 53 от
10.06.2008 г., в
сила от
10.06.2008 г., бр.
98 от 11.12.2009
г., в сила от
11.12.2009 г.
НАРЕДБА за
единиците за
измерване,
разрешени за
използване в
Република
България
Приета с ПМС №
275 от 29.11.2002
г., обн., ДВ, бр.
115 от 10.12.2002
г., изм., бр. 40 от
16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г., изм. и доп.,
бр. 8 от
29.01.2010 г., в
сила от 1.01.2010
г.
НАРЕДБА за реда
за утвърждаване
на националните
еталони на
Република
България и за

Правно основание

Правно основание

Препращащ към
чл.

Прилагащ текст чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)

Задължен орган:

10(5)

Българския
институт по
метрология

13

Българския
институт по
метрология

21

Българския
институт по
метрология

2

4.

5.

начина за
използване и
съхраняване на
еталоните
Приета с ПМС №
74 от 1.04.2003
г., обн., ДВ, бр.
33 от 11.04.2003
г., изм., бр. 40 от
16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г.
НАРЕДБА за
средствата за
измерване,
които подлежат
на метрологичен
контрол
Приета с ПМС №
239 от 24.10.2003
г., обн., ДВ, бр.
98 от 7.11.2003
г., изм., бр. 96 от
30.11.2005 г., в
сила от 1.12.2005
г., бр. 40 от
16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г., доп., бр. 80 от
3.10.2006 г.,
изм., бр. 37 от
8.05.2007 г., изм.
и доп., бр. 46 от
12.06.2007 г., в
сила от
12.06.2007 г.
НАРЕДБА за реда
за
оправомощаване
на лица за
проверка на
средства за
измерване,
които подлежат
на метрологичен
контрол
Приета с ПМС №
31 от 12.02.2003
г., обн., ДВ, бр.
17 от 21.02.2003
г., изм. и доп.,
бр. 24 от
21.03.2006 г., в
сила от
21.03.2006 г.,
изм., бр. 40 от
16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г.

28

Българския
институт по
метрология

56

Българския
институт по
метрология

3

6.

7.

8.

НАРЕДБА за
предварително
опакованите
количества
продукти
Приета с ПМС №
41 от 19.02.2003
г., обн., ДВ, бр.
19 от 28.02.2003
г., в сила от
8.05.2003 г.,
попр., бр. 27 от
25.03.2003 г., бр.
33 от 11.04.2003
г., изм. и доп.,
бр. 114 от
30.12.2003 г., в
сила от
30.12.2003 г., бр.
1 от 4.01.2005 г.,
изм., бр. 40 от
16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г., изм. и доп.,
бр. 55 от
17.06.2008 г., в
сила от
17.06.2008 г., бр.
43 от 9.06.2009
г., в сила от
9.06.2009 г.
НАРЕДБА за
опаковките,
използвани като
съдове за
измерване на
обема на
затворените в
тях течности
Приета с ПМС №
41 от 19.02.2003
г., обн., ДВ, бр.
19 от 28.02.2003
г., в сила от
8.05.2003 г.,
изм., бр. 40 от
16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г.
НАРЕДБА за реда
и начина за
извършване на
метрологичен
надзор
Приета с ПМС №
218 от 30.09.2003
г., обн., ДВ, бр.
88 от 7.10.2003
г., изм., бр. 40 от

72

Българския
институт по
метрология

73

Българския
институт по
метрология

81

Българския
институт по
метрология

4

9.

Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006
г., бр. 33 от
28.03.2008 г., в
сила от 1.04.2008
г.
НАРЕДБА за реда
и начина за
издаване на
лицензии за
извършване на
проверка на
средства за
измерване и за
издаване на
лицензии за
извършване на
ремонт на
средства за
измерване
Приета с ПМС №
219 от 30.09.1998
г., обн., ДВ, бр.
116 от 7.10.1998
г.

чл. 60 от Закона за
измерванията (ДВ,
бр. 45 от 1998 г.).

Без да са посочени изрично в разпоредби на ЗИ, като свързани актове от правото на ЕС
са идентифицирани още:
Директива на Съвета от 20 декември 1979 година за сближаване на законодателствата
на държавите‐членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО
(80/181/ЕИО)
Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007
година за определяне на правила за номиналните количества за предварително
опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за
изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета
Директива на Съвета от 20 януари 1976 година относно сближаване на
законодателствата на държавите‐членки относно определянето на теглото и обема на
някои продукти в готови опаковки (76/211/ЕИО)
Директива на Съвета от 26 юли 1971 година относно сближаването на
законодателствата на държавите‐членки, отнасящи се до общите разпоредби за
измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол
Директива на Съвета от 26 май 1986 година за сближаване на законодателствата на
държавите‐членки относно манометрите за проверяване на налягането в гумите на
моторните превозни средства
Директива 2004/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година
относно измервателните уреди
Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на
законодателствата на държавите‐членки по отношение на таблиците за алкохолно
съдържание
Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на
законодателствата на държавите‐членки по отношение на спиртомерите и спиртните
хидрометри
Директива на Съвета от 19 декември 1974 година относно сближаване на
законодателствата на държавите‐членки по отношение на бутилки, използвани като
измервателни съдове
Директива на Съвета от 12 октомври 1971 година относно сближаване на
законодателствата на държавите‐членки, свързани с калибрирането на резервоарите на
плавателни съдове

Препоръки от общ характер:

5

6

