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1. Дефиниране на проблема:
Несъответствие на Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в
Република България с новоприетите определения на основните единици в
Международната система на единиците SI.
1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
На своето 26-о заседание през ноември 2018 r. Генералната конференция по
мерки и теглилки CGPM прие нови определения на основните единици в
Международната система на единиците SI. Новите определения, които отразяват
новостите в науката за измерванията и еталоните и се основават на набор от седем
основополагащи константи, изведени от основните физични константи и други
константи в природата, влязоха в сила на 20 май 2019 г. Очаква се новите
определения да подобрят в дългосрочен план стабилността и надеждността на
основните единици в системата SI, както и точността и яснотата на измерванията. За
да бъдат адаптирани към техническия прогрес предвидените в Директива 80/181/ЕИО
определения на основните единици в системата SI и по този начин да се спомогне за
еднаквото прилагане на тази система, е необходимо те да бъдат приведени в
съответствие с новите определения. Във връзка с това е приета Директива
2019/1258/ЕС, с която се изменя Директива 80/181/ЕИО. Променени са само
текстовете в приложението на Директива 80/181/ЕИО, които се отнасят за
определенията на основните единици за измерване, използвани в Европейския съюз.
Целта е изразяването на измерванията и обозначенията на величините да бъдат в
съответствие с Международната система на единиците SI.
1.2 Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко
органа и др.).
Проблемът е несъответствие на действащата към момента Наредба за единиците за
измерване, разрешени за използване в Република България с новоприетите

определения на основните единици в Международната система на единиците SI,
респективно. Несъответствието на действащата наредба с европейското право налага
изменения и допълнения към наредбата, които да въведат новите определения на
основните единици SI. Целта е да се постигне еднакво прилагане на Директива
80/181/ЕИО в Република България с останалите държави членки. Измененията и
допълненията към наредбата се отнасят само за текстовете, касаещи новите
определения на основните единици SI, респективно от чл. 7 до чл. 14 включително.
1.3 Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
Целта на предлаганите изменения и допълнения е да се транспонират в българското
законодателство разпоредбите на Директива 2019/1258/ЕС. Проектът предвижда
постигане на съответствие на наредбата с новите определения на основните единици
в Международната система на единиците SI.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Производители, вносители, лица, които използват средствата за измерване и
граждани
Служителите на Български институт по метрология.
Ползвателите на предоставяните услуги, свързани с измервания – граждани и
юридически лица.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
За решаване на дефинираните проблеми вариантите на действие са ограничени до
вариант "Без действие" и вариант „Одобряване на изменение и допълнение на
Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
Вариант 1: Без действие
Действащата наредба ще съдържа текстове, които не съответстват на новите
определения на основните единици в Международната система на единиците SI.
Ще има несъответствия между европейското право и българското законодателство.
Република България няма да е изпълнила ангажиментите във връзка с членството в
Европейския съюз.
Вариант 2: Одобряване на изменение и допълнение на Наредба за
единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
При този вариант ще се постигне еднакво прилагане на Директива 80/181/ЕИО в Р.
България с останалите държави членки. Измененията и допълненията към наредбата

се отнасят само за текстовете, касаещи новите определения на основните единици SI,
респективно от чл. 7 до чл. 14 включително.
При този вариант наредбата ще бъде в съответствие с новите определения на
основните единици в Международната система на единиците SI, респективно със
законодателството на ЕС.
Измененията и допълненията не водят до промени в Закона за измерванията и други
нормативни актове.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
Вариант 1: Без действие
Икономически негативни въздействия:
Затруднение на лицата с отговорности по изпълнение на изискванията на Закона
измерванията (производители, вносители, лица, които използват средствата
измерване и граждани). Неактуални текстове в наредбата би довело до рискове
неправилно изпълнение на изискванията на законодателството, липса
компетентност, загуба на време и финансови средства.
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Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант 2: Приемане на предложените изменения и допълнения
Икономически негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.
Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и
кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант 1: Без действие
Икономически положителни въздействия:
Не са идентифицирани
Социални положителни въздействия:

Не са идентифицирани.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант 2: Приемане на предложените изменения и допълнения
Икономически положителни въздействия:
Лицата с отговорности по изпълнение на изискванията на Закона за измерванията
(производители, вносители, лица, които използват средствата за измерване и
граждани) ще имат възможност правилно да изпълняват изискванията на
законодателството.
Социални положителни въздействия:
Не са идентифицирани
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.
7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
 Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те:
Не.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
 Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
Да
 Не
12. Обществени консултации:

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА по проекта на ПМС ще бъдат проведени
обществени консултации като проектът, докладът по него и частичната предварителна
оценка на въздействието ще бъдат публикувани на Портала за обществени
консултации, на интернет страницата на МИ и на интернет страницата на БИМ.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
 Да
Не
На своето 26-о заседание през ноември 2018 г. Генералната конференция по
мерки и теглилки CGPM прие нови определения на основните единици в
Международната система на единиците SI. За да бъдат адаптирани към техническия
прогрес предвидените в Директива 80/181/ЕИО определения на основните единици в
системата SI с цел еднаквото прилагане на тази система, е необходимо те да бъдат
приведени в съответствие с новите определения. Във връзка с това е приета
Директива 2019/1258/ЕС, която изменя Приложението към Директива 80/181/ЕИО.
Променени са само текстовете в приложението, които се отнасят за определенията на
основните единици за измерване, използвани в Европейския съюз. Целта е
изразяването на измерванията и обозначенията на величините да бъде в съответствие
с Международната система на единиците SI.
Не е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС, тъй като няма практика ЕК да
извършва такива за делегирани актове, освен ако актът има съществен икономически,
социален или екологичен ефект.

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Сашо Недялков, главен директор на ГД „НЦМ“, БИМ
Дата: 12.03.2020 г.

Подпис:

