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Резюме
Частичната предварителна оценка на въздействието предоставя убедителни
доказателства за това, че очакваните ползи от предложения законопроект
съществено надвишават очакваните разходи. На практика експертната група не
можа да идентифицира съществени разходи освен: а) загубата на около 100
работни места; б) известен риск от увеличаване на цените на метрологичния
контрол в краткосрочен план при прехвърлянето на функции от държавата към
частни лица за ОС на СИ и лаборатории за изпитване; и в) риск от временно
понижаване на ефективността на надзора при преструктуриране от обичайните
смущения в работните процеси, несигурност и изчакване при смяната на
ръководството и организацията на работа
Видно е и без количествен анализ на разходите и ползите, че очакваните
ползи значително надвишават очакваните разходи. Ефектът от предложения
законопроект е положителен и предимствата му спрямо нулевата алтернатива са
безспорни.
Въпреки това екипът използва Мултикритериен анализ за да се увери дали
няма по-добро решение, т.е. алтернатива, която да дава по-добър положителен
ефект. Резултатът от МКА показа, че определено предимство има опцията, която
гарантира независимост на оправомощените лица от заинтересованите лица
(ползващи услугите на метрологичния контрол) чрез изискването те да не са
свързани лица по смисъла на Търговския закон.
ЗИД на Закона за измерванията има пряко и косвено въздействие върху
широк кръг засегнати сектори и пазари и съответно заинтересовани страни.
Повишаването на ефективността на метрологичния контрол и надзор е свързано с
подобряването на изпълнението на такива основни отговорности и функции на
държавата като защитата на здравето и живота на хората, околната среда и
държавните вземания. Това са положителни въздействия, които се реализират в
дългосрочен план. Те по-трудно се поддават на предварителна и последваща
оценка на въздействието тъй като отразяват и редица други политики и
въздействия. Те обаче не са свързани с някакви разходи в дългосрочен план, а
главно с ползи. Накратко, те само могат да подобрят баланса на краткосрочните
ползи и разходи. Ето защо тези главни въздействия, които определят смисъла на
повишаване на ефективността на метрологичния контрол и надзор не са подложени
на количествена оценка.
За тази оценка екипът се съсредоточи върху непосредствените въздействия,
свързани с ползите и разходите на публичния и частния сектор по изпълнението и
прилагането на промененото законодателство.
Ползите в краткосрочен и средносрочен план могат да се обобщят в
следните пет взаимосвързани групи:
1. Оптимизиране на управлението и контрола на законовата метрология
при обединяването на метрологичния контрол и метрологичния надзор в
една агенция
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2. Оптимизиране на метрологичния контрол и надзор поради
пренасочването на разходи от поддържане на дублиращи се функции и
излишни ДМА към финансиране на основните дейности по
метрологичния надзор.
3. По-ефективна защита на потребителите срещу неточни измервания чрез
повишаване на санкциите
4. По-широки възможности за поемане на функции по метрологичния
контрол от оправомощени частни оператори
5. Намаляване на разходите на бизнеса по спазване на законодателството,
свързано с намаляване на възможностите за административна дискреция
при прилагането на закона, както и регламентирането на максималните
срокове за етапите на метрологичния контрол
Разходите: Екипът по ОВ не идентифицира значителни отрицателни
въздействия от предлаганите законодателни промени. Доколкото ги има те са в
краткосрочен план и отразяват главно цената и рисковете на преструктурирането.
Те се свеждат до:
1. Загубата на работа за персонала за дублиращите се в двете институции
функции (не повече от 100 души по разчети на МИЕ), което в условия на
криза и свит пазар на труда може да не им позволи веднага да намерят
друга работа;
2. Увеличени разходи от покачване на цените на метрологичния контрол от
ЛОС и изпитванията в началото, когато предлагането на частния сектор
няма да е достатъчно да компенсира изтеглянето на държавата и
преустановяването на субсидирания метрологичен контрол. В краткосрочен
план това може да увеличи метрологичните разходи на операторите преди
пазара на метрологични услуги да се уравновеси на по-ниско ценово
равнище. В средносрочен и дългосрочен план, обаче пазарът би трябвало да
преодолее ограниченото предлагане. Следователно такъв отрицателен
ефект не може да бъде аргумент срещу отдръпването на държавата от
предоставянето на този вид услуги.
3. Риск от известно влошаване на надзора поради сътресения в работните
процеси при обединяването и спад в мотивацията на служителите от
метрологичния и техническия надзор поради недоверие и страхове по
отношение на последиците в личен план от преструктурирането. Този спад
обаче едва ли ще бъде по-голям от характерния спад и смущения в
административните функции съпровождащи смяната на изпълнителната
власт по време на избори, когато ще се реализира обединението на двете
структури.
Не се очакват повишени разходи на държавата по прилагане на новия
закон. Напротив, целта е оптимизиране на бюджетните разходи чрез пренасочване
на икономиите от обединяването на двете структури към развитие на дейността и
повишаване на заплатите на специалистите. Очакват се и повече приходи от
метрологичния контрол и метрологичния надзор.
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След като почти не са идентифицирани отрицателни последици от
предложения законопроект, то отпада необходимостта да остойностяваме
разходите и ползите за да покажем положителни нетни ползи. В този случай са
безспорно доказани ползите от предложените промени.
Основателен е въпросът дали обаче това е най-добрия начин за постигането
на тези положителни ефекти. За да отговори на този въпрос екипът идентифицира и
сравни възможните алтернативни опции като ги подложи на теста на
мултикритерийния анализ. Резултатът от МКА показа, че определено предимство
има опцията, която гарантира независимост на оправомощените лица от
заинтересованите лица (ползващи услугите на метрологичния контрол) чрез
изискването те да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон.
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Увод
Тази оценка на въздействието е част от дейностите по проект “За по-добро
обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на
въздействието в държавната администрация”, по ОП „Административен капацитет”
(ОПАК). Бенефициент по ОПАК и възложител на проекта е Администрацията на
Министерския съвет на Република България. Изпълнителят е обединение Корпорейт енд
Пъблик Мениджмънт Кънсалтинг Груп – Ню Ай. В рамките на Обособена позиция 2

„Извършване на практически оценки на въздействието на законодателството
и политиките” изпълнителят има за задача да изготви съвместно с вносителите
седем предварителни и седем последващи оценки на въздействието. Оценката на
въздействието на ЗИД на Закона за измерванията е една от седемте предварителни
оценки. Тя е изработена в работна група с представители на МИЕ и експерти на
изпълнителя, и отразява консултации със засегнатите и заинтересованите страни.
Целта на експертния екип с тази оценка е
1.

Да подпомогне законодателния процес в сферата на законовата
метрология, като го постави на основата на съвременните стандарти и
добри практики в ЕС за предварителна и последваща оценка на
съответствието;

2.

Да заложи индикатори за оценка на действителния ефект от
законодателните промени в последващата оценка

3.

В процеса на практическата съвместна дейност с представителите на
вносителя да изгради съответния капацитет в администрацията на
МИЕ и да я подготви за превръщането й в неотменна част от
нормотворческия процес

4.

Да изведе от успехите, проблемите и трудностите в процеса на
работата практически поуки за улесняване на въвеждането,
стандартизирането и институционализирането на процеса на ОВ в
държавната администрация и така да допринесе за постигането на
целите по другите две обособени позиции на проекта.

1.1 Организация на процеса на работа
Оценката на въздействието беше изработена от работна група в състав:
От страна на МИЕ
Г-жа Илиана Шопова, началник отдел „ Бюджет и финансиране” и Ръководител
на екип

Г-жа Жана Райчева, началник отдел „Техническо регулиране – храни и
хоризонтални въпроси”
Г-жа Таня Ленкова, началник на сектор „Бюджет”
Г-н Желяз Енев, отдел „Анализи и бази данни”
От страна на изпълнителя:
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Доц. Константин Пашев, ръководител на екипа за изпълнение на проекта,
ключов експерт по ОВ
Г-жа Катерина Величкова, правен експерт по ОВ
Г-н Петър Горновски, експерт в сферата на ЗИ
Работната група по предварителната оценка на въздействието на ЗИД на
Закон за измерванията започна своята работа на 15 декември 2008 година и
приключи редовните си срещи на 9 февруари 2009 година. Срещите се провеждаха
по предварително уточнен график и при наличие на предварителна информираност
на всички участници в срещите. Планирани са 8 (осем) работни срещи, като всички
от тях са проведени. Освен планираните, с оглед на нуждите на всеки един етап на
работата бяха проведени и две допълнителни работни срещи – за уточняване на
методологията и за събиране на информация и данни. Основното институционално
участие е осигурено от страна на Министерство на икономиката и енергетиката.
Програмите на срещите следваха изцяло предварително уточнения график.
1.2 Експертиза и обсъждане
Срещите на работните групи преминаха под формата на обучение в процеса
на реалното изпълнение на програмата (Learning by doing) В процеса на
преминаване през отделните етапи и стъпки на оценката на въздействието
участниците бяха запознавани с целите и методиката на всяка фаза от процеса и
алтернативните начини на решение. В този контекст бяха обсъждани конкретните
предизвикателства. Експертите на МИЕ предоставиха навременно изключително
квалифицирана експертиза, както и цялата налична информация, необходима за
извършване на анализа и оценката. Като цяло беше постигната много добра степен
на сработване и работа в екип. Отзивите от представителите на администрацията в
работната група за усвоените знания и практическата полза от работата са
положителни.
В рамките на работния процес бяха консултирани максимално широк кръг
от заинтересовани страни – държавни институции на централно и местно ниво;
органи на местното самоуправление и местната администрация; неправителствени
организации с нестопанска цел; бизнес-организации; висши учебни заведения и
други. Всички тези лица бяха потърсени още в първоначалния етап от дейността на
Работната група, като контакти с тях бяха установени по пощата, по електронна
поща както и по телефона. Бяха проведени срещи с ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”
Резултатите от консултациите са отразени в основния доклад и бяха изключително
полезни за финализирането на ОВ.
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I. Идентифициране на проблемите, на които
законопроектът търси решение
1. Основен проблем: неоптимално управление на
законовата метрология
1.1. Дефиниране на проблема:
Неоползотворени възможности за оптимизиране на управлението на
метрологичния контрол и метрологичния надзор на пазара за по ефективна
защитата на хората, фирмите, околната среда и държавните вземания

1.2. Проявления на проблема
1. Завишени разходи на частния и публичния сектор над оптималните
2. Ограничена функционална и оперативна гъвкавост на управлението и
обслужването на метрологичния контрол и надзор на пазара
3. В някои случаи липса на съгласуваност между функциите по метрологичния
контрол (БИМ) и последващия метрологичен надзор (ДАМТН) за сметка на
бизнеса

2. Източници и предистория на проблема
2.1. Източници на проблема
I.

II.

III.

Не докрай изчерпателно разписани правомощия в областта на
метрологичния контрол, които оставят място за административна
дискреция (нееднакво, неравностойно третиране на бизнеса) при
прилагането на закона.
Хроничен недостиг на финансов, човешки и технологичен ресурс
поради:
1. Техническата сложност и големия обхват на материята свързани с
необходимостта от:
a. развитие на научна метрология, развитие на националните
еталони и стандарти, осигуряване на проследимост на
измерванията в съответствие с Програмата за националните
еталони и стандарти
b. надежден метрологичен контрол и надзор на голям брой
средства за измерване
2. Несъответствие между необходимата експертиза и нивата на
заплащане в публичния сектор
3. Ограничения бюджетен ресурс и политиката на съкращаване на
бюджетните разходи и администрацията
4. Увеличаване на финансовите нужди на институциите произтичащи
от ангажименти по хоризонтални закони (вътрешен контрол и одит,
сигурност на информацията и т.н.)
Неефективно използване на наличния ресурс
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IV.

Неоптимално разпределяне на функциите и отговорностите за
обслужване и контрол между институциите в системата на законовата
метрология.

2.2. Предистория на структурния проблем (т. IV)
Преди присъединяването на България към ЕС у нас обективно няма
условия за поемане на услуги по оценка на съответствието (ОС) от частния
сектор, въпреки че са създадени законови възможности за това. Няма търсене на
вътрешния пазар на услуги по ОС отчасти поради факта че оценките нe важат
на единния европейски пазар. Затова няма и предлагане от частни оператори на
подобни услуги. Държавата трябва да запълва вакуума и да осигури този
капацитет, който в ЕС се предоставя в голяма степен от частния сектор. Налага
се обективно държавните органи по управлението на законовата метрология да
поемат функции по оценка на съответствието.
Тъй като съответното административно звено би трябвало да се
оторизира от тогавашната Държавна агенция по метрология и технически
надзор е необходимо то да бъде изведено от нея за да се избегне потенциален
конфликт на интереси. Още повече, че за развитието на научната метрология, се
смята за целесъобразно поддържането на национални стандарти, еталони,
осигуряване на проследимост и отговорности по метрологичния контрол да
бъдат отделени от метрологичния и технически надзор на пазара. (Виж
приложение 1 Мотиви за отделяне на БИМ от ДАМТН през 2005 г)
В резултат на промените в ЗИ от 2005 г. се обособяват две институции:
Български институт по метрология (БИМ) и Държавна агенция за метрологичен
и технически надзор (ДАМТН). Освен водещите функции в развитието и
поддържането на националните еталони, на БИМ са поверени и отговорности за
поддържането на капацитет по метрологичния контрол, вкл. капацитет за ОС,
по конкретно:
a. оценява съответствието на везни с неавтоматично действие
b. инвестирани са ресурси по пред-присъединителни програми
за развитие на капацитет за лабораторни измервания и
изпитвания
ДАМТН запазва функциите си по оторизирането на лица за оценка на
съответствието (Дирекция „РОС”), по метрологичния контрол на ПОП и на
бутилките и по метрологичния надзор.
Последиците са изведените по-горе загуби на ефикасност и гъвкавост в
управлението и обслужването на метрологичния контрол:
1. Разходи по прилагането на закона: над оптималните. Законът за
измерванията остава с белезите на разделянето във вид на разпределение
на правомощията на равнище административни звена в двете структури,
което би трябвало да е обект на регулация от подзаконови НА за да се
осигури по-голяма гъвкавост на управлението.
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2. Разходи по изпълнението на закона от страна на икономическите
оператори: над оптималните. Има чести обвинения от операторите за
дублиране на функции между двете институции в частност между
Дирекция „Мерки и измервателни уреди” в БИМ и Дирекция
„Метрологичен надзор” в ДАМТН. По-конкретно, има случаи на
санкции наложени от ДАМТН на икономически оператори заради
закъснял метрологичен контрол от страна на БИМ. Преглед на
разпределението на функциите и правомощията между БИМ и ДАМТН
по повод проверка на Инспектората на МИЕ от 2008 г. не намира
потвърждение на тезата за припокриване на контролни правомощия.
Функциите са ясно и без дублиране разпределени на законово и
подзаконово равнище; проблемът по-скоро е в това, че БИМ дава
разрешение за ползването на СИ, а ДАМТН контролира дали те се
използват законосъобразно. Накратко, ако всичко е законно,
метрологичният контрол предшества метрологичния надзор, което
изисква и двете институции да си вършат работата перфектно и
съгласувано за да бъдат потребителите и икономическите оператори
ефективно защитени. Степента на съгласуваност между контрола и
надзора обаче е далеч от необходимата. Това се дължи в голяма степен
на разделянето им в самостоятелни структури.
3. След влизането в сила на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД), Законът за измерванията влиза в противоречие с него тъй
като на практика един по същество лицензионен режим
(оправомощаване на лица за ОС) и няколко разрешителни режима
(одобряване на типа, предварителна проверка и последваща проверка на
СИ) са регулирани в подзаконов акт

2.3 Нови възможности и задължения в резултат на
присъединяването към ЕС
След присъединяването условията са изменени и има възможности за
оптимизиране на разходите на частния и на публичния сектор чрез обединяване
на двете институции в една. Първо, вече има по-добри възможности държавата
да се отдръпне от пряко осигуряване на услуги по ОС и даде път на пазарния
интерес. От една страна вече има предпоставки за развитие на пазарен интерес в
частния сектор от развитие на такъв капацитет. От друга страна дори за СИ, за
които няма интерес, потребителите на тези метрологични услуги имат достъп
до единния европейски пазар.
Второ, дори да се налага държавата да запълва вакуум в предоставянето
на такива услуги на пазара, тези функции могат да бъдат поети от единна
метрологична институция ако оторизирането на лицата за оценка на
съответствието (ЛОС) се извади от нейните отговорности и се поеме от
Министъра на икономиката и енергетиката. Оправомощаването на лица по
оценка на съответствието може да става на база оценка на компетентността от
Изпълнителна агенция „БСА”. Това отговаря на духа и целите на новия пакет
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европейски регламенти, който дава приоритет на акредитацията като
инструмент за оценка на компетентност. Съгласно Решение на Съвета на ЕС
№768/13.08.08 в областта на Новия подход за оценяване на съответствието на
продуктите се предвижда стимулиране за използване на акредитацията за
целите на оценката на лицата за оценяване на съответствието и използването на
секторни схеми в определени области от директивите от Новия подход
Използването на акредитационната схема не утежнява процедурата за
оценка на ЛОС, а дава улеснения при нотификацията им пред компетентните
органи на държавите членки като предоставят сертификата си за акредитация а
не цялата документация и срока за обжалване и възражения се съкращава от 2
месеца на 2 седмици.
Трето, след присъединяването ни е необходимо пълно транспониране в
националното законодателство на европейските директиви в областта на
измерванията.
Накратко, налице е както необходимост така и възможност за
оптимизиране на институционалната инфраструктура на законовата метрология
у нас чрез:
1. Обединяване на БИМ и ДАМТН в една институция БИМБ
2. Облекчаване на законовата регламентация от детайлно
разписване на функциите на отделните структурни звена в
обединената институция
3. Освобождаване на БИМБ от функции по ОС, които могат да се
поемат от действащи оператори у нас или на единния европейски
пазар
4. Изваждане на функцията РОС от ДАМТН и прехвърлянето й на
база акредитация в ИА БСА и МИЕ (за нотификации)
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Фигура 1. ЗИД на Закона за измерванията: Дърво на проблема
Липса на оперативна
съгласуваност между
метрологичния контрол и надзор

Непълно съответствие на
хармонизираното
законодателство

Несъответствие на
изискванията на ЗОАРАКСД

Следствия
Завишени разходи на
бизнеса по изпълнение на
закона

Завишени разходи на
държавата по прилагането
на закона

Ограничена функционална и
оперативна гъвкавост на
управлението на контрола

Основен
проблем

Възможности за административна
дискреция поради не докрай
разписани правомощия

Източници
(корени на
проблема)

Техническата сложност и
големия обхват на материята

Неоптимален
метрологичен контрол и
надзор на пазара
Хроничен недостиг на
финансов, човешки и
технологичен ресурс

Несъответствие между нужната
експертиза и нивата на
заплащане в публичния сектор

Неефективно използване на
наличния ресурс

Съкращаване на бюджетни
разходи на фона на
допълнителни отговорности

Разделяне на БИМ от ДАМТН
за да се избегне конфликт на
интереси
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II. Идентифициране на целите на ЗИД на ЗИ
Главна цел:
По-ефективна и ефикасна защита на живота и здравето на хората и
околната среда, имуществото на юридическите и физическите лица от вреди и
щети вследствие на неточни/недостоверни измервания.
По-добри условия за международно признаване на извършваните у нас
измервания

Специфични цели
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за измерванията
постига основната цел чрез три специфични цели на законодателните промени,
които тук са представени със съответните инструменти за постигането им.
1. Прецизиране на правната уредба на метрологичния контрол на
средствата за измерване с изцяло новата Глава 4 с цел:
a. подобряване на ефективността на контрола
b. ограничаване на възможностите за дискреция при прилагането
на закона
c. привеждане на ЗИ в съответствие с ЗОАРАКСД
Това се постига чрез подробно регламентиране в ЗИ на следните
въпроси:
 Кои СИ са обект на метрологичен контрол и на какъв вид
метрологичен контрол
 Сроковете и етапите на осъществяване на различните видове
контрол, която материя досега неизчерпателно е била обект
на регулация в Наредбата по чл. 28 от ЗИ.
 Метрологичните и техническите изисквания към СИ и
методите на контрола се уреждат в Наредба на МС към чл.
281 с цел отразяване на технологичното развитие.
2. Оптимизиране на институционалната инфраструктура на
метрологията у нас за по-ефективно и ефикасно използване на
наличния ресурс, вкл. териториалните структурни звена чрез
a. Обединяване на БИМ и ДАМТН в една институция БИМБ за
да се обединят ресурсите на метрологичния контрол и
метрологичния надзор.

1

Чл. 28. Министерският съвет определя с наредба изискванията към средствата за измерване и
тяхното използване по предназначение, реда и методите за извършване на контрол и знаците, които
удостоверяват резултатите от него, и реда за водене на регистър по чл. 34.
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b. При това ще отпадне необходимостта от законодателно на
определянето на функциите на отделните структурни звена в
обединената институция
c. Изваждане на функцията по оценяване на компетентността на
кандидатите и на нотифицираните лица за оценяване на
съответствието и по издаване на разрешения от ДАМТН и
прехвърлянето им респективно на ИА БСА и МИЕ при
минимални загуби за вече оторизираните лица.
3. Постигане на пълно съответствие с ЕД в областта на метрологията.
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Фигура 2. ЗИД на Закона за измерванията: Йерархия на целите
По ефективен метрологичен контрол и надзор на пазара
Основна (крайна) цел

По-лесно международно признаване на резултатите от
измерванията у нас

Специфични цели
Прецизиране на правната уредба на метрологичния контрол и
надзора на пазара с цел намаляване на възможностите за
административна дискреция и привеждането й в
съответствие с ЕД и ЗОАРАКСД

Оптимизиране на институционалната
инфраструктура на метрологията

Оперативни цели
(инструменти)
Нова глава 4:
СИ по видове контрол
Етапи и срокове на
процедурите

Метрологичните и
техническите изисквания
остават в Наредбата

Прехвърляне на
метрологичните
режими от Наредбата
в Закона

Пълно транспониране на ЕД в
Закона

Обединяване на
ресурсите на БИМ и
ДАМТН

Оценяване на
компетентността на
ЛОС от ИА „БСА”

Облекчаване на ЗИ от елементи
на устройствен правилник
(функции на звена)
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III. Засегнати пазари/сектори и страни
1. Пряко и косвено засегнати пазари/сектори
Пряко засегнати са тези пазари на продукти, които са обект на
метрологичен контрол и метрологичен надзор. Производителите, вносителите,
търговците специалистите по монтаж и поддръжка и собствениците на тези
продукти носят главната тежест по добросъвестното изпълнение и
принудителното прилагане на изискванията на закона и метрологичния контрол.
Косвено засегнати са тези пазари, за чието функциониране от гледна точка
на защита на потребителите и качеството на конкуренцията достоверността и
точността на измерванията дава нужните гаранции. Доставчиците и потребителите
на тези продукти са основните бенефициенти от действието на Закона.
Изхождайки от продуктовия обхват на метрологичния контрол и
метрологичния надзор на пазара, таблица 1 идентифицира засегнатите страни
Таблица 1. Засегнати пазари и страни от ЗИД на ЗИ
Засегнати пазари
Пряко
Косвено
ЕИО одобряване на типа на СИ (чл. 29 ал.2)
Алкохоломери
Пазарът на алкохол и алкохолни
Ареометри за
продукти
алкохол
Манометри за
автомобилни гуми

Пазарът на автомобилни гуми

СИ на хектолитрова
маса

Пазарът на зърнени култури

Водомери (тежка
промишленост)

Пазарът на вода ,ВиК услугите и
индустриални продукти

Национално одобряване на типа на СИ (чл. 35 ал.2)
Манометри за ЖП
Пазарът на ЖП вагони, котли,
сектора и за
съоръжения под налягане,
съоръжения под
ЖП превоза.
налягане
Електромагнитни
разходомери

Стендове за
измерване на

Пазарът на химикали,солови
разтвори,петролни продукти,
пропан бутан.Енергиен пазар.

Пазарът на транспортни услуги;

Засегнати страни
Пряко

Косвено

Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка

Производителите и търговците на
алкохол и алкохолни продукти

Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка

Производители на вагони, съдове и
съоръжения под налягане,
производители в секторите, които
използват оборудване под налягане,
ЖП експлоатация и търговци
Химическа индустрия,
нефтопреработвателна и
петролопреносна
индустрия,хидроцентрали и ВиК
услуги
Органите на контрола по пътищата,
фирмите от транспортния сектор;

Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по

Автоуслуги

Зърнопроизводители , търговци и
зърнопреработватели

Производителите в тежката
промишленост
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спирачните сили на
МПС
Димомери

Пазарът на дизелови двигатели
и машини с такива

Индивидуални и
клинични
дозиметри

Пазарът на медицински услуги,
електроенергиен пазар .

Уреди и системи за
радиационен
контрол

Електроенергиен пазар

Токови и
напрежителни
измервателни
трансформатори
Анализатори за
алкохол в дъха

Електроенергиен пазар

Радарни
скоростомери

Пазарът на транспортни услуги

Пазарът на транспортни услуги

Външни часовници
за превключване на
тарифни
електромери
Турбинни, масови и
ултразвукови
разходомери

Електроенергиен пазар

Топло и електроенергиини
пазари.Пазарът на химически
продукти и ВиК услуги.

Електромери

Електроенергиен пазар

ЕИО първоначална проверка
СИ по чл. 29 ал. 2
Теглилки от висок
Пазарът хранителни и
клас на точност 1mg индустриални стоки
– 50 kg
Теглилки от среден
клас на точност за
неавтоматични
везни при пряка
продажба
ЕИО калибриране
на резервоари на
кораби плаващи по
вътрешните водни
пътища и
каботажни кораби

Пазарът хранителни и
индустриални стоки

Пазарът на кораби и пазарът с
индустриални и
селскостопански стоки

техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им
Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка

участници в движението

Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им
Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им

Индустриални и селскостопански
производители и търговци

Производители на кораби

Производители на кораби,
корабособственици и търговци.

Производители, доставчици и
потребители на машини с дизелови
двигатели
Медицински центрове и АЕЦ .
Гражданска защита.

АЕЦ , НИЦ и гражданска защита.

Производители на електромери, ЕРД
и потребители на електроенергия.

Органите на контрола по пътищата,
фирмите от транспортния сектор;
участници в движението
Органите на контрола по пътищата и
участници в движението

Производители на електромери, ЕРД
и потребители на електроенергия

Топло и електроцентрали, химическа
и хранителна индустрии.

ЕРД и потребители на електроенергия

Индустриални и селскостопански
производители и търговци,
потребители
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Първоначална проверка на СИ (чл. 39 ал. 3)
СИ по чл. 35 ал.2
Термометри за
Пазарът на алкохол и алкохолни
измерване на
продукти
алкохолна
концентрация
Стационарни
Пазарът за системите
системи за
мониторинг на
радиационния фон
Уреди и системи за
Пазарът за уредите и системите
контрол на
радиоактивни
емисии в околната
среда
Измервателни
Пазарът на хранителни стоки
шаблони за
определяне на
нетното количество
на ПОП, означени
по обем
СИ на
Пазарът на уредите и системите
инкорпорираната в
човешкото тяло
активност
Последващи проверки на СИ
Всички СИ по чл.
39 ал. 3 (подлежащи
на първоначална
проверка) без
измервателните
трансформатори и
шаблоните за ПОП
+ манометри за
гуми и СИ на
хектолитрова маса
СИ с оценено
съответствие със
съществените
изисквания по
ЗТИП
диоптрометри
Пазарът на оптика

аудиометри

Пазар на медицинска техника и
услуги

елктрокардиографи

Пазар на медицинска техника и
услуги

Съответните доставчици
на СИ и на услуги по
техния ремонт и
поддръжка
Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им
Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им

Производители на алкохол и
алкохолни продукти,търговци и
крайни потребители.
АЕЦ и гражданска защита

АЕЦ и гражданска защита

Производители на
опаковки означени по
обем

Производители на опаковки и
хранителни стоки, търговци и крайни
потребители.

Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им

Персонала работещ в такава среда

Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им
Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им
Производители и
доставчици на СИ и на
услуги за ремонта и
поддръжката им

Производители на оптика, търговци и
крайни потребители

Медицински центрове и техните
пациенти

Медицински центрове и техните
пациенти
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2. Заинтересовани институции и организации
1. Агенция за ядрено регулиране
2. Асоциация на индустриалния капитал;
3. БАН: Институт по обща неорганична химия; Институт по електроника
4. Българска стопанска камара;
5. Българска търговско-промишлена палата;
6. Български институт за стандартизация
7. Български лекарски съюз
8. ИА „Борба с градушките”
9. ИА „Българска служба за акредитация”
10. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
11. Министерство на вътрешните работи – Институт за специална техника
12. Министерство на държавната политика при бедствия и аварии;
13. Министерство на здравеопазването
14. Министерство на икономиката и енергетиката
15. Министерство на околната среда и водите
16. Министерство на отбраната;
17. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
18. Министерство на транспорта
19. Национален форум на нотифицираните лица за оценяване на съответствието
20. Независим съюз на потребителите в България
21. Сдружение БУЛЛАБ;
22. Съюз за стопанска инициатива;
23. Съюз на метролозите в България;
24. Технически университет София
25. Федерация на потребителите в България;
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IV. Идентифициране и сравняване на опции
I.
II.

Нулева опция: Да не се прави нищо, освен транспонирането на ЕД
Предложения законопроект
Варианти на втора опция: внесения законопроект с:

1. Регламентиране на метрологичния стандарт за еднаквите ПОП над 10 кг.
Въпросът тук е а) дали да се въведе стандарт за големите опаковки и бутилки; и
б) дали да е Minimum system, (обозначаване на минималното допустимо
количество) Tolerance system (обозначаване на максималното допустимо
отклонение), или Average system (контрол на средното количество на
опаковките). Контролът на първите две е предимно в търговската мрежа,
контролът по третата е при производителя. Въпросът е дали уредбата да
обхване и ПОП над 10 kg/l както е по БДС до 1999, или изискванията да останат
само под тези прагове както е по хармонизираното законодателство в момента.
Ползи:
По-висока степен на защита на интересите на потребителите, но поскоро на бизнес потребителите а не на крайните. Целта на закона е
защита на крайните потребители. По експертни оценки около 5-7% от
крайното потребление в стойностно изражение е в опаковки и
бутилки над 10 кг/л.
Разходи
Увеличени разходи за контрол
Увеличени разходи за търговците, предлагащи ПОП над 10 кг
2. Допълнително изискване към оправомощените лица да не са свързани
лица по смисъла на ТЗ спрямо сегашното определение за независима
страна
Ползи:
Избягване на конфликт на интереси и намаляване на риска от
злоупотреби
Разходи
Рязко намаляване на оторизираните лица и затруднения за
икономическите оператори до тяхното заместване от нови оператори.
При това ползите не са много сигурни: прехвърлянето на дела на
доставчика едва ли ще промени ефективността на контрола, ако и
преди и сега това е единственият клиент на съответното лице за
оценка на съответствието.
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V. Идентифициране на очакваните ефекти
А. Икономически ефекти
Изхождайки от формулираните цели на законопроекта експертната група
идентифицира икономически ефекти в четири групи:
1. Ефекти свързани с повишаване на ефективността на метрологичния
контрол и метрологичния надзор
2. Ефекти свързани с намаляването на разходите на икономическите
оператори, свързани с метрологичния контрол и надзор
3. Ползи от оптимизиране на разходите на публичния сектор, свързани с
метрологичния контрол и надзора на пазара
4. По-висока степен на защита на икономическите интереси на гражданите
и бизнеса свързани с достоверността на измерванията; по-честна
конкуренция
За изчерпателното идентифициране на очакваните ефекти от законопроекта
експертната група обсъди неговото въздействие върху качеството на
конкуренцията, бизнес средата; МСП; иновациите и технологиите; и развитието на
човешкия капитал. Бяха приложени тестове за чувствителност на предложения
законопроект по отношение на конкуренцията и социалните въздействия (вж.
приложение 3).
Тестът за мащаба на въздействието върху конкуренцията показа, че
пазарите на СИ се отличават с високата степен на специализация ограничен брой
производители и вносители (структури близки до олигополни); висока наукоемкост
и технологична въоръженост, високата степен на регулиране както на пазарите на
СИ така и на пазарите където те се прилагат (горива, енергетика, медицина,
екология безопасност на движението и т.н.). Въпреки това повечето въпроси от
теста за конкуренцията са с отрицателни отговори (6 от 10), което позволява да
заключим че ЗИД на ЗИ няма отрицателни въздействия върху конкуренцията в
такъв мащаб, че да е необходимо тяхното остойностяване.
Законопроектът обаче има съществено въздействие върху МСП. Те
зависят критично от достоверността на измерванията в тяхното междинно
потребление на стоки и услуги за дейността им. Неефективния надзор на пазара
означава директни щети и загуби за тях. Освен това повечето оправомощени лица
са МСП. Сервизите, фирмите за монтаж, ремонт и поддръжка на СИ, голяма част
от търговците на СИ са също МСП. Това обуславя и специалното внимание в този
анализ към разходите на бизнеса по съобразяване със Законопроекта.
Тук са представени идентифицираните икономически въздействия в
четирите групи.
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I. Повишаване на ефективността на метрологичния контрол и
надзор
1. От фискалните и структурни ползи изброени в т. III, които подобряват
управлението на метрологичния контрол и увеличават стимулите и
ресурсите в администрацията за по-ефективен контрол и обслужване на
икономическите оператори.
2. От повишаването на санкциите.
3. От повишената степен на добросъвестно изпълнение на задълженията,
по ЗИ вследствие на по-ясното им и трайно определяне в закона и подоброто обслужване на лицата, обект на метрологичен контрол.
4. От поемането на функции по проверките на средствата за измерване от
частния сектор.
5. Възможно е обаче и известно краткосрочно влошаване на
ефективността на метрологичния надзор и техническия надзор поради
изкуствено създадените настроения в ДАМТН на „закриване”,
„поглъщане”, „унищожаване на техническия надзор” и произтичащите
от това заплахи и несигурност в личен план. Наистина, специалистите
могат да загубят мотивация и да влошат резултатите от надзора докато
се убедят, че не са застрашени от преструктурирането. Доколко то ще се
осъществи с цената на минимални смущения и вреди за контролните и
надзорни функции зависи от капацитета за управление на промяната
както и от подкрепата на служителите за структурните промени, т.е. от
тяхното ясно разбиране за личните им ползи от обединението. Като цяло
няма сериозни аргументи в подкрепа на очакването, че обединението ще
блокира и разбие надзора на пазара, че ще противопостави
специалистите от контрола на тези от надзора, което ще блокира
прилагането на ЗИ и ще подложи на сериозни рискове производители и
потребители. До не толкова отдавна тези хора са работили заедно. И сега
в много случаи делят една сграда, едни лаборатории, имат близки
квалификации, експертизи и професионален опит.

II. Намаляване на разходите на бизнеса по спазване на
законодателството
1. От намаляването на възможностите за административна дискреция и
постигането на по-голяма еднозначност, стабилност и предвидимост на
регулаторната среда с новата глава 4.
2. От съкращаване на времето за процедурите по метрологичния контрол.
Регламентирането на максималните срокове за отделните етапи дава
възможност за административна и правна защита в случай на
просрочени процедури.
3. От възможностите за ЕИО одобряване на типа, ЕИО предварителни
проверки и ЕИО калибриране на СИ у нас (в БИМБ), вместо при
компетентни органи в други страни членки.
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4. От по-високите стимули за администрацията, които се очаква да
подобрят управлението и обслужването на сектора (вж. т. III)
5. Възможно е обаче първоначално да имаме и известно повишаване на
разходите на бизнеса по метрологичния контрол при оттегляне на
държавата в полза на частния сектор. Ако няма достатъчно конкуренция
между изпитвателните лаборатории и лицата за оценка на
съответствието в началото, това може да се отрази отрицателно върху
разходите на операторите в краткосрочен план (напр. в областта на
неавтоматичните везни)

III. Подобряване на управлението на метрологичния контрол и
надзор на пазара: структурни и фискални ползи
Икономиите на бюджетни средства не са крайна цел, а средство за
повишаване на ефективността на метрологичния контрол чрез:
1. Повишаване на заплащането на експертите и привличане на млади
специалисти в областта на метрологичния контрол и надзор на пазара.
2. Увеличаване на текущите разходи за издръжка свързани с
метрологичния контрол и надзор на пазара, вкл. развитие на експертиза
чрез обучения
3. Подобряване на технологичната осигуреност на дейностите по
метрологичен контрол и надзор на пазара
Източниците на тези фискални ползи, които ще доведат до
икономически ползи са идентифицирани както следва:
3.1. Преки фискални ползи от обединяването на БИМ и ДАМТН
3.1.1. Ефект върху Фонд „Работна заплата”:
В момента двете администрации наброяват общо около 700 души
персонал. По прогноза обединяването на двете институции може да доведе само
чрез оптимизиране на дублиращите функции (обща администрация, финансов
контрол, инспекторат, международно сътрудничество), както и извеждането на
Д”РОС” до поне 15% съкращаване на администрацията (т.е. около 100 щатни
бройки). При средна месечна работна заплата за двете институции от 545 лв.
(без ДМС) и 665 лв. (с ДМС), това прави около 800 хил. лв. годишни икономии
от заплати премии, които ще дадат възможност за повишаване на
възнагражденията с поне 15% до равнището от около 760 лв. средно месечно
възнаграждение с ДМС за обединената институция през 2010 г. Тези разчети
трябва да бъдат обект на последващ мониторинг и анализ.
3.1.2

Ефект върху текущите разходи от освобождаване на сгради:

В работната група бяха споделени възможности за освобождаване на
около 6 сгради. Целта е спестените разходи по поддръжката на излишния
сграден фонд да бъдат насочени към увеличаване на текущите разходи за
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дейността, които да повишат нейната ефективност чрез допълнително
финансиране на:
 повишаване на квалификацията на специалистите
 мобилност на експертните екипи и командировки,
 външни услуги (вкл. външни експерти),
 консумативи, поддръжка и ремонт на техниката
Експертният екип не остойности тези очаквани ползи по няколко
причини: Първо, експертният екип не получи данни за разходите за издръжка на
сградите от годишните финансови отчети на МИЕ, които да ни позволят да
остойностим очакваните икономии от освобождаването на 6 сгради. Разчетите
за спестени разходи от охрана, ток, вода, енергия, комуникации варират от 250
хил. лв. месечно (по разчети на МИЕ), което е 35% от общите разходи за
издръжка до 250 хил. лв. годишно (по данни на ДАМТН), което е 3% от общите
разходи за издръжка. Очевидно и двете оценки не са съвсем надеждни. Второ,
експертният екип не получи убедителни доказателства, че са необходими
промени в Закона за да се освободят излишните площи. Както вече посочихме,
очаква се обединението да намали броя на персонала с около 100 души. Това
едва ли ще доведе до освобождаването на 6 сгради. Явно и сега съществува
свръх-капацитет (което се потвърждава и в процеса на консултациите) и не е
ясно защо досега не са реализирани тези икономии и как точно обединението на
двете структури ще улесни решаването на този проблем.
Без съмнение определени икономии от освобождаване на излишните
сгради ще има. Не разполагаме обаче с надежден разчет за очаквания или
търсения ефект; нито сме убедени до каква степен той е следствие от
законодателните промени. Експертният екип обаче препоръчва на екипа по
управление на преструктурирането да отчита реализираните икономии от
освобождаването на сградни площи и до каква степен и по какъв начин те в
действителност се използват за повишаване на ефективността на метрологичния
и технически надзор. Те би трябвало да бъдат отразени в последващата оценка
на въздействието (вж. част VII на този доклад)
Общия положителен ефект от преструктурирането по тези предпазливи
разчети ще бъде в границите на 1-1.5 млн. лв. годишно, като по-голямата част
от него се очаква в областта на заплатите. Възможно е и значително подобрение
на финансирането на дейността, но то ще зависи от действително освободените
средства при освобождаването на излишните сгради.

3.2. Непреки (вторични средносрочни) фискални ефекти
3.2.1 Увеличени „собствени” приходи от повишената ефективност на
метрологичния контрол. (по чл. 10б), както и от достъпа до единния европейски
пазар на метрологични услуги. Това са вторични средно- и дългосрочни ефекти,
(след втората-третата година)
3.2.2. Не на последно място би било възможно част от реализираните икономии
и допълнителни собствени приходи да се насочат към технологично
обновление. Възможностите за използването на собствените приходи за
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развитието на материалната база, човешкия капитал и ДМС този път е изрично
предвидено в ЗИД. Такова пренасочване обаче зависи от корекция на бюджета
по реда на ЗДБРБ, ЗУДБ и Постановлението за изпълнение на ДБ за съответната
година.

3.3. Външни (за системата на законовата метрология), вторични
(дългосрочни) фискални ползи
Повишена събираемост на акциза върху алкохола и горивата и ДДС
(фискалните устройства по ЗДДС) от повишаване на ефективността от
контролната дейност на БИМБ
3.3.1. Подобреният контрол ще оптимизира разходите за вода, ток, парно на
всички абонати от публичния сектор, които сега в голяма степен се
игнорират (училища, болници, общински сгради и т.н.) Би трябвало да бъде
приоритет на метрологичния контрол
3.3.1

3.4. Допълнителни фискални разходи: не се очакват и не са
идентифицирани



Нито от промените в правната рамка на метрологичния контрол
Нито от транспонирането на ЕД

Б. Социални ефекти
I.

Заетост

I.1. Отрицателен ефект: от съкращаването на работни места при
преструктурирането. По разчети на МИЕ могат да се съкратят около 100
щатни бройки от общата администрация
I.2. Положителен ефект се очаква от увеличените възможности на частния сектор
да поема правомощия и да развива капацитет по метрологичния контрол

II.

Безопасност на труда
Защита от облъчвания при производства, процеси, терапии свързани с
лъчения

III. Икономическа и социална защита на потребителите.
Особено при комуналните услуги (ВиК, електроенергия, топлоенергия), които
имат съществен дял в потребителската кошница на хората с ниски доходи,
метрологичният контрол има важни функции на социална защита. От
изправността на СИ зависят сметките на потребителите. При метрологичния
контрол и метрологичния надзор свързан с дейността на мрежовите
доставчици икономическата защита е преди всичко социална защита.
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IV. Здравето и живота на хората
IV.1. Диагностика: На метрологичен контрол (последваща проверка на СИ)
подлежат такива важни за медицинската диагностика СИ като диоптрометри,
аудиометри, електрокардиографи
IV.2. Безопасни условия за труд: индивидуални и клинични дозиметри, уреди за
радиационен контрол, измерване на степен на йонизиращо облъчване и т.н.
IV.3. Безопасност на движението: анализатори за алкохол в дъха; стендове за
измерване на спирачните сили, радари
IV.4. Защитата на околната среда (въздуха, радиацията)
Целта на ЗИД на ЗИ е да повиши на ефективността на метрологичния
контрол и надзор. Ако тази цел се постигне това ще има благоприятно въздействие
върху опазването на здравето и живота на хората, тъй като ще свързаните с тях и
изброени тук диагностика и защити по сигурни. Тези ефекти не са преки, а косвени
т.е. те са следствие от оптимизирането на метрологичния контрол и ще се проявят
по-скоро в средносрочен и дългосрочен план.

В. Екологични ефекти
Подобно на социалните ефекти, в средносрочен и дългосрочен план ЗИД на
ЗИ ще има и благоприятни последици върху околната среда вследствие на
повишаване на ефективността на метрологичния контрол и надзор на такива важни
за защитата на околната среда СИ като системи за радиационен контрол; за
измерване на радиационен фон, димомери и др.

Изводи
Както се вижда от секции III и IV, ЗИД на ЗИ има пряко и косвено
въздействие върху широк кръг засегнати сектори и пазари и съответно
заинтересовани страни. Повишаването на ефективността на метрологичния
контрол и надзор е свързано с подобряването на изпълнението на такива основни
отговорности и функции на държавата като защитата на здравето и живота на
хората, околната среда и държавните вземания. Това са положителни
въздействия, които се реализират в дългосрочен план. Те по-трудно се поддават
на предварителна и последваща оценка на въздействието тъй като отразяват и
редица други политики и въздействия. В случая обаче, едва ли е нужно да
остойностяваме тези главни, но дългосрочни ползи, тъй като те не са свързани с
някакви разходи в дългосрочен план. Накратко, те само могат да подобрят баланса
на краткосрочните ползи и разходи.
Ето защо за тази оценка на въздействието е достатъчно да се съсредоточим
върху непосредствените въздействия, свързани с разходите на публичния и частния
сектор по изпълнението и прилагането на промененото законодателство.
Ползите в краткосрочен и средносрочен план могат да се обобщят в
следните пет взаимосвързани групи:
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6. Оптимизиране на управлението и контрола на законовата метрология
при обединяването на метрологичния контрол и метрологичния надзор в
една агенция
7. Оптимизиране на метрологичния контрол и надзор поради
пренасочването на разходи от поддържане на дублиращи се функции и
излишни ДМА към финансиране на основните дейности по
метрологичния надзор.
8. По-ефективна защита на потребителите срещу неточни измервания чрез
повишаване на санкциите
9. По-широки възможности за поемане на функции по метрологичния
контрол от оправомощени частни оператори
10. Намаляване на разходите на бизнеса по спазване на законодателството,
свързано с намаляване на възможностите за административна дискреция
при прилагането на закона, както и регламентирането на максималните
срокове за етапите на метрологичния контрол
Разходите: Екипът по ОВ не идентифицира значителни отрицателни
въздействия от предлаганите законодателни промени. Доколкото ги има те са в
краткосрочен план и отразяват главно цената и рисковете на преструктурирането.
Те се свеждат до:
4. Загубата на работа за персонала за дублиращите се в двете институции
функции (не повече от 100 души по разчети на МИЕ), което в условия на
криза и свит пазар на труда може да не им позволи веднага да намерят
друга работа;
5. Увеличени разходи от покачване на цените на метрологичния контрол от
ЛОС и изпитванията в началото, когато предлагането на частния сектор
няма да е достатъчно да компенсира изтеглянето на държавата и
преустановяването на субсидирания метрологичен контрол. В краткосрочен
план това може да увеличи метрологичните разходи на операторите преди
пазара на метрологични услуги да се уравновеси на по-ниско ценово
равнище. В средносрочен и дългосрочен план, обаче пазарът би трябвало да
преодолее ограниченото предлагане. Следователно такъв отрицателен
ефект не може да бъде аргумент срещу отдръпването на държавата от
предоставянето на този вид услуги.
6. Риск от известно влошаване на надзора поради сътресения в работните
процеси при обединяването и спад в мотивацията на служителите от
метрологичния и техническия надзор поради недоверие и страхове по
отношение на последиците в личен план от преструктурирането. Този спад
обаче едва ли ще бъде по-голям от характерния спад и смущения в
административните функции съпровождащи смяната на изпълнителната
власт по време на избори, когато ще се реализира обединението на двете
структури.
Не се очакват повишени разходи на държавата по прилагане на новия
закон. Напротив, целта е оптимизиране на бюджетните разходи чрез пренасочване
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на икономиите от обединяването на двете структури към развитие на дейността и
повишаване на заплатите на специалистите. Очакват се и повече приходи от
метрологичния контрол и метрологичния надзор.
След като почти не са идентифицирани отрицателни последици от
предложения законопроект, то отпада необходимостта да остойностяваме
разходите и ползите за да покажем положителни нетни ползи. В този случай са
безспорни ползите от предложените промени. Единственото, което остава да се
провери е дали това е най-добрия начин за постигането на тези положителни
ефекти, като се идентифицират и сравнят възможните опции в рамките на
предложения законопроект. Екипът подложи различните опции на теста на
мултикритерийния анализ, които са изложени в следващата част.

В заключение:
1. Частичната предварителна оценка на въздействието предоставя убедителни
доказателства за това, че очакваните ползи от предложения законопроект
съществено надвишават очакваните разходи. На практика експертната група не
можа да идентифицира съществени разходи освен: а) загубата на около 100
работни места; б) известен риск от увеличаване на цените на метрологичния
контрол в краткосрочен план при прехвърлянето на функции от държавата към
частни лица за ОС на СИ и лаборатории за изпитване; и в) риск от временно
понижаване на ефективността на надзора при преструктуриране от обичайните
смущения в работните процеси, несигурност и изчакване при смяната на
ръководството и организацията на работа, (които тази година сигурно щяха да
се случат и без преструктурирането поради свързаните с изборите промени в
управлението).
2. Видно е и без количествен анализ на разходите и ползите, че очакваните ползи
значително надвишават очакваните разходи. Ефектът от предложения
законопроект е положителен и предимствата му спрямо нулевата алтернатива
са безспорни. Остава да се уверим дали това е най-доброто решение, т.е. дали
няма алтернатива, която да дава по-добър положителен ефект. За целта ще
сравним идентифицираните в хода на обсъжданията и консултациите със
заинтересованите страни алтернативни опции чрез метода на
мултикритерийния анализ.
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VI. Сравняване на опциите. Мултикритериен анализ
От целите на законопроекта работната група извлече три основни критерия,
на които даде съответните относителни тегла в общата оценка.

Критерии
K1.
Повишаване на ефективността на метрологичния контрол и
метрологичния надзор с цел по-висока степен на защита на здравето и
живота на гражданите, на икономическите интереси на гражданите и
бизнеса и защита на околната среда, за по-честна конкуренция.
Относително тегло: 0.4
K2.
Намаляването на разходите на бизнеса по добросъвестно изпълнение
на изискванията на метрологичния контрол и надзор Относително тегло:
0.4
K3.
Оптимизиране на разходите на публичния сектор, свързани с
управлението и упражняването на метрологичния контрол и надзора на
пазара. Относително тегло: 0.2
Мултикритерийния анализ бе приложен в два варианта. В първия вариант на
оценка са подложени и съответно класирани всички опции (таблица 2). Най-високо
е оценена опция 3. Това е всъщност вариант на внесения законопроект, но със
допълнителна гаранция срещу евентуален конфликт на интереси с изискването
оправомощените за ОС да не са свързани лица по смисъла на ТЗ със
заинтересованите лица. Беше обсъден и вариантът за позоваване на Закона за
разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, което според някои
членове би било най-пълно решение, но той бе отхвърлен поради все още спорния
характер на някои текстове в него.
Във втория вариант на пряко сравнение с инструментите на
мултикритерийния анализ бяха подложени две двойки алтернативи (таблица 3).
Тази форма позволява директно съпоставяне на разглежданите алтернативи с подобре насочени критерии, които могат да бъдат различни от критериите в общата
оценка ( в случая работната група използва еднакви критерии за двата варианта).
Резултатите от него също показаха предимство на по-строгите изисквания за
независимост на оправомощените лица. Относно разширяването на контрола за
ПОП над границите от 10 л/кг. Мултикритерийния анализ регистрира предимства
за нулевата опция.
В мултикритерийния анализ участваха членовете на работната група. По
време на консултацията покана за оценка получиха и всички заинтересовани
страни. Получихме отговор само от ДАМТН, който беше включен в изчисленията.
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Таблица 2. Мултикритериен анализ вариант 1: Класиране на идентифицираните опции
Опции
Тегла на критериите
1. Нулева опция: никаква регулаторна намеса освен транспонирането на ЕД
2. Внесения ЗИД на ЗИ
3. Внесения ЗИД на ЗИ с изискване за оправомощените лица за ОС да не са
свързани лица по ТЗ
4. Внесеният ЗИД на ЗИ с регламентиране на метрологичния стандарт за
предварително опаковани продукти и бутилки над 10 кг/л

К1
0,4
-1,00
0,87
2,00

К2
0,4
-0,40
1,20
0,40

К3
0,2
-1,40
1,67
1,87

Резултат

1,20

-1,13

-0,73

0,4

К2
0,4

К3
0,2

-0,2

-0,13

-0,13

-0,16

2

-0,73

0,27

0,56

0,27

0,73

1,00

0,6

1,53

-1,27

-1,53

-0,2

1
-0,84
1,16
1,33
-0,12

Таблица 3. Мултикритериен анализ вариант 2: Сравнение на алтернативи
Опции
Тегла на критериите
1. Изисквания за оправомощаване на ЛОС
1А. Нулева опция: Изискване към оправомощените лица да са трета независима
страна
1Б. Изискване за оправомощените лица за ОС да не са свързани лица по ТЗ
2. Обхват на изискванията по отношение на ПОП
2А. Нулева опция: регламентиране на метрологичния стандарт за предварително
опаковани продукти и бутилки до10 кг/л (както е по ЕД)
2Б. Регламентиране на метрологичния стандарт за предварително опаковани
продукти и бутилки и над 10 кг/л (както е по БДС до 1999)

К1
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Резултат
1

VII. Консултации
За по-голяма оперативност поради напредналия етап на обсъждане на закона
в пленарна зала екипът избра електронна форма на консултации чрез имейли и
двустранни срещи със заинтересованите лица. ЗИД на ЗИ бе вече минал на
вътрешно съгласуване в изпълнителната власт и бе обсъждан в Националния съвет
по метрология, където са представени всички засегнати и заинтересовани страни.
Техните становища по законопроекта са отразени от работната група по изготвяне
на ЗИД. При това положение тази консултация имаше за обект самата ОВ, а не
законопроекта. Тя си постави следните основни цели:
1. Да обсъди с пряко заинтересованите страни (ДАМТН и БИМ) и
представителните организации на бизнеса и потребителите подхода и
резултатите от предварителната оценка на въздействието, т.е. да се увери
че техните интереси и очаквани от тях въздействия са пълно и обективно
отразени в ОВ;
2. Да постигне по-добър баланс между позициите на представителите на
управлението от една страна и частния сектор от друга по отделните
компоненти на ОВ: проблеми и цели на законопроекта, алтернативни
инструменти и опции за решаването им и оценката на предимствата на
всяка една (избора на предпочитана опция) чрез мулти-критериен анализ
(МКА). Стандартното съгласуване е по-скоро събиране на становища по
законопроекта, където по разбираеми причини изпълнителната власт
има превес.
За тази цел екипът изготви конкретен консултационен документ
(Приложение 4) и го изпрати до пряко засегнатите институции и представителните
организации на бизнеса и потребителите (вж. списъка в част III.2 на този доклад)
Консултациите бяха проведени между 18.02. 2009 г. и 10.03. 2009 г. Бяха проведени
и срещи с ръководствата на ДАМТН и БИМ и ИА „БСА” за изясняване на целите и
методиката на консултацията.
За съжаление поканените за консултация не откликнаха според очакванията
ни. Получихме писмени становища само от ДАМТН, БИМ, Асоциацията на
индустриалния капитал (Приложение 5). Тази ниска активност на заинтересованите
страни отчасти може да се обясни с напредналия процес на обсъждане и приемане
на законопроекта, което навярно е накарало повечето от тях, особено тези които
вече са дали становище по ЗИД на ЗИ да се въздържат от участие в обсъждането на
ОВ. За други срокът за консултации може да е бил прекалено кратък. Не на
последно място, електронната кореспонденция все още не води до същата степен
на реакция от страна на участниците в консултацията, както официално заведената
книжна кореспонденция.
В хода на консултацията се откроиха следните важни спорни въпроси,
свързани с предлаганото решение на идентифицираните проблеми в областта на
законовата метрология.

32

1. Риск от възникване на конфликт на интереси.
Теза. Основният мотив при обособяването на ГД „Мерки и измервателни
уреди” в БИМ през 2005 г. е избягването на потенциален конфликт на интереси
между ДАМТН – Дирекция РОС от една страна и лицето за оценка на съответствие
(ЛОС) на везни с неавтоматично действие ГД „МИУ” (вж. приложение 1).
Аргументите за това са, че не може една дирекция на ДАМТН да оправомощава
друга нейна дирекция за ОС, тъй като оправомощаването предполага и последващ
контрол върху оправомощеното лице. Принадлежността им към една структура
прави такъв контрол неефективен и увеличава риска от произволно прилагане на
закона. Освен това се приема, че има потенциален конфликт на интереси ако
метрологичният контрол (оценката на съответствието на неавтоматичните везни) и
надзорните проверки на търговците се извършват от една институция. Основателен
е въпросът: ако преди три години тези аргументи са довели до разделянето на двете
институции, защо сега не са в сила? От ДАМТН твърдят, че обединяването
възстановява потенциалния конфликт на интереси с тежки последици за
икономическите оператори и предлагат ако то се реализира, ГД „МИУ” да получи
икономическа самостоятелност като държавно предприятие извън обединената
структура.
Контратеза. Първо, горните аргументи са основани на презумпцията, че е
неизбежно новата обединена институция да запази функциите си на ЛОС по
отношение неавтоматичните везни. Експертният екип не получи убедителни
количествени аргументи, че ползите от запазването на тази функция като държавна
оправдава разходите по поддържане на цяла отделна администрация, била тя и като
държавно предприятие.
Напротив, целта на реформата в законовата метрология е да се стеснява
обхватът на запазените периметри на метрологичния контрол за държавата и да се
разширява обхвата на контролни дейности, които могат да се извършват от
оправомощени лица. Ако тази посока се следва, БИМБ все повече ще носи
отговорност главно за оправомощените лица, и все по-малко ще изпълнява преки
контролни функции.
Наистина, съществува хипотетична възможност частният сектор у нас да
няма интерес или капацитет да покрие определени сфери на метрологичния
контрол. Дори и тогава за всеки отделен случай е необходимо да се прецени
конкретно, дали разходите за поддържане на по-евтини държавни метрологични
услуги в сравнение с предлаганите на единния европейски пазар са оправдани за
обществото. За местните производители може да е по-евтино, но ако това става за
сметка на бюджета трябва да се провери дали разходите за обществото не са повече
от ползите за местните производители. Още повече, че обикновено причинноследствената връзка е в обратна посока: не държавата покрива сфери, които
частният сектор не иска или не може да покрие, а частният сектор не иска или не
може да ги покрие защото не може да се конкурира със субсидираните
метрологични услуги предоставяни от държавата. Наличието на европейски ЛОС
на СИ прави възможно изтеглянето на държавата с цел освобождаване на поле за
действие на родни доставчици на метрологични услуги.
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При това горните аргументи за конфликт на интереси са в сила, ако
функцията РОС остане в обединената структура БИМБ. Идеята на
преструктурирането е тя да бъде изведена от там и да се извършва на база
акредитация от ИА „БСА”
Най-силният аргумент за вредата от съвместяването на функциите РОС и
самата ОС на СИ е, че това обезсилва контрола върху оправомощеното лице. С
други думи това би означавало, че отделянето на ГД „МИУ” в БИМ е позволило на
ДАМТН да осъществява ефективен контрол върху капацитета и дейността на БИМ
за ОС на везните с неавтоматично действие. Такива данни ние не получихме.
2. Метрологичният контрол трябва да е отделно от метрологичния
надзор.
Теза. Тази необходимост се аргументира отново с потенциален конфликт
между контролната и надзорната функция, от което ще пострадат и двете.
Контратеза. Повечето контролни функции на държавата включват
предварителен и последващ контрол, който в областта на метрологията се определя
като метрологичен контрол и метрологичен надзор. Не е ясно защо контролът
трябва да бъде отделен от надзора при положение че и двете функции в областта на
метрологията изискват сходен човешки и технически потенциал. Не е ясно защо
една агенция не може да одобрява типа и да прави първоначални и последващи ОС
и после същата агенция да проверява дали търговците използват одобрени и
преминали съответните проверки СИ. Аргументът се свежда до това, че ако
първата не си свърши работата – например БИМ не направи проверка на
бензиноколонка, ДАМТН може да я спре и да защити интересите на потребителя. С
други думи необходимостта от отделна надзорна функция се обосновава с
евентуални слабости в контролната функция. Ако това е вярно по същата логика би
било недопустимо агенцията, която оправомощава ЛОС после да ги проверява. По
тази логика би трябвало да направим друга агенция, която да проверява
компетентността на вече оправомощените лица. Трябва ли за всяка контролна
функция на държавата да се създава отделна надзорна функция? Това е по-скоро
рецепта за роене на администрацията (при това при общопризнат дефицит на
специалисти) и размиване на отговорността, отколкото за повишаване на
ефективността на контрола. В пословичния случай с бензиноколонката
отговорността на БИМ е да я пуска в действие, а на ДАМТН да я спира. А кой носи
цялостната отговорност пред потребителя и пред доставчика за претърпени загуби?
Несъмнено е по-добре една агенция да носи отговорността за да не се прехвърля тя
между структурите. Разбира се всяка агенция, която упражнява контролни функции
има нужда от контрол. Но по добре е това да се остави на специализираните
контролни органи: вътрешноведомствения инспекторат, АДФИ, Сметната палата.
3. Основните отрицателни последици от закриването на ДАМТН са
извън обхвата на ЗИ и не са отразени в оценката на разходите и ползите
Теза: Оценката на въздействието на ЗИД на ЗИ не отразява отрицателните
ефекти от закриването на ДАМТН върху тяхната дейност извън метрологичния
надзор. ДАМТН осъществява дейности по 7 други закона която е над 85% от
дейността на ДАМТН. Така заради ЗИД на ЗИ се блокира целия надзор на пазара.
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Контратеза. Разбира се преструктурирането има своята цена. Възможно е за
известно време докато завърши обединението и поради изкуствено създаденото
недоверие и несигурност сред част от специалистите от ДАМТН те да загубят
мотивация и да не изпълняват своите надзорни функции както преди обединението.
Доколко големи ще са тези вреди зависи от новото ръководство на обединената
институция и от неговия капацитет да управлява промяната (преструктурирането) в
интерес на служителите и от двете структури без съществени трусове и смущения
на работните процеси. Важно е да се обясни на хората целта на преструктурирането
и да се гарантират работните места на специалистите и от двете структури. Това
едва ли е толкова трудно при положение че допреди две години те са били заедно.
Показателно е, че ДАМТН са склонни да приемат обединение на двете
структури, но ако БИМ се слее с тях. Излиза, че „голямата разлика” е дали ДАМТН
да отиде в БИМБ, или БИМ да се върне в ДАМТН. За работната група подобна
разлика опира до персонални промени и свързаните с тях индивидуални
управленски амбиции и не следва да бъде разглеждана като отделна опция в ОВ.
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VIII. Индикатори за последваща оценка на
действителния ефект на законодателните промени
Целта на последващата оценка е да провери действителния ефект на
приетите законодателни промени. Консултациите показаха че редица
заинтересовани страни имат силни резерви по отношение на очакваните
положителни ефекти и оспорват избраната опция за решаване на проблемите в
метрологичния контрол и надзор. Ето защо последващата оценка на ефекта на
законопроекта има изключително значение за оптимизиране на регулаторната
среда на законовата метрология. Екипът е разработил три групи индикатори, които
съответстват на трите критерия използвани в мултикритерийния анализ. Те са:
1. Ефективност и ефикасност на метрологичния контрол и надзор на
пазара.
2. Намаляване на разходите на частния сектор по добросъвестното
изпълнение на законодателството, произтичащи от промените в ЗИ
3. Оптимизиране на разходите на публичния сектор по прилагане на ЗИ
Целта им е да дадат комплексна количествена оценка на това доколко
промените в Закона от 2009 г. са повишили ефективността на метрологичния
контрол и надзор на пазара за по добра защита на потребителите и околната среда,
при това на цената на минимални разходи за бизнеса и за държавата.
Екипът препоръчва да се направи преглед на действителния ефект на
регулаторните промени след три години в началото на 2012г. на основа на
индикаторите за 2008-2011 г. Базовите стойности на индикаторите за 2008 г. са
представени в таблиците. Въпреки че за малка част от тях не получихме данни, те
не са изключени от матрицата, тъй като данните са налични и са важни за целите на
последващата оценка. Възможно е 2009 г., която е година на преструктуриране за
новата институция да бележи влошаване на някои индикатори за резултатите от
контрола и надзора. Затова е важно да имаме наблюдения от поне две години след
преструктурирането за да видим реалните резултати от законодателните промени.

1. Ефективност и ефикасност на метрологичния контрол и
метрологичния надзор (Базови стойности за 2008 г)
Индикатори за последваща оценка на ефекта на законодателните промени: Ефективност
на контрола
I. Метрологичен контрол (за 2008 г. данните са за БИМ)
Общ брой одобрения на типа проверки на СИ и експертизи
Обща стойност (лв.)
1. Одобрения на типа на СИ
1.1 Брой
1.1.1 От тях ЕИО одобрения
1.2. Стойност на приходите от одобрения на типа
2. Първоначални проверки
2.1. Брой
2.2. Стойност

2008
205471
3367745
50
0
21970
14074
318340
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2.3. Дял на БИМ в първоначалните проверки (%)
3. Последващи проверки
3.1. Брой
3.2. Стойност
3.3. Дял на БИМ в последващите проверки (%)
4. Метрологични експертизи
4.1. Брой
4.2. Стойност
II. Управление на регулаторни режими (базовите стойности за 2008 г. са за ДАМТН)
1. Брой издадени заповеди за оправомощаване
2. Брой на оторизираните лица (в края на годината)
2.1. По ЗТИП
2.2. По ЗАвП (сервизи за ЕТАПФ и тахографи)
2.3. Сервизи за ФУ (по ЗДДС и ЗДДФЛ)
3. Брой издадени лицензии на сервизи за ЕТАФП и на регистрации на сервизи за тахографи и
за ФУ за периода
4. Събрани такси от управление на режими
III. Брой надзорни проверки (за 2008 г. данните са за ДАМТН)
1. По ЗИ
1.1 На лица оправомощени за проверки на СИ
1.2 На лица използващи СИ
Дял на извънредните проверки в общия брой
1.3 На лица, пускащи на пазара ПОП
1.4. За съответствие на пуснати на пазара ПОП
2. Брой проверки по ЗТИП
3. Брой проверки по ЗАвП
IV. Резултати от надзорната дейност (за 2008 г. данните са за ДАМТН)
1. брой издадени протоколи за задължителни предписания
Дял в общия брой проверки
2. брой съставени АУАН
Дял в общия брой проверки
3. брой издадени наказателни постановления
Дял в общия брой проверки
4. Брой отговори на жалби и сигнали от граждани и фирми
5. Събрани приходи от глоби и санкции (лв.)
7, Дял на държавата в метрологичния контрол (% от стойността на проверките и изпитванията

188982
2959836
2365
67599
46

305
34440
7683
7293
71
5739
18%
753
730
318
72
1084
14,1%
309
4,0%
243
3,2%
95
66160

2. Индикатори за разходите на операторите по спазване на
изискванията на ЗИ
Индикатори за разходите на частния сектор

2008

Средни разходи в дни за различните процедури
Одобряване на типа на СИ
Първоначална проверка на СИ
Последваща проверка на СИ
Оправомощаване за ОС
Лиценз за сервизна дейност
Регистрация на сервизна дейност
Нотифициране
Парични разходи за изпитвания и проверки

90-180 дни
1-3
2-8 часа
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За оправомощаване
За лицензи и регистрация на дейност
За одобряване на типа
Първоначална проверка на СИ
Последваща проверка на СИ
Оправомощаване за ОС
Отношение между средните цени в публичния сектор и тези от оторизирани частни лица
Сравнение за разходите в пари и време за ЕИО процедурите у нас и в други страни от ЕС

3. За оценка на фискалните ползи
Индикатори за последваща оценка на ефекта на
законодателните промени: Фискални ефекти
I. Разходи общо (хил. лв.)
1. Разходи за труд (възнаграждения и осигуровки)
Дял в общите разходи
1.1 Заплати
1.2 ДМС
1.3 Численост (средногодишни щатни бр,)
Промяна (Т4/Т1)
1,4 Средномесечни разходи за труд за един зает (лв,)
Промяна (Т4/Т1)
1.5 Средномесечна работна заплата (лв, без ДМС)
Промяна (Т4/Т1)
1.6 Средномесечно възнаграждение (лв, с ДМС)
Промяна (Т4/Т1)
2. Издръжка
Дял в общите разходи
3. Капиталови разходи
Дял в общите разходи
II, Приходи (хил лв.)
1. От такси за услуги
Дял в общите приходи
2. От глоби и санкции
Дял в общите приходи
3. Други (собственост
Дял в общите приходи

Общо
2008

БИМ
2008

ДАМТН*
2008

18408,42 11082,72
7325,7
8606,26 3790,96 4 815,30
46,8%
34,2%
65,7%
4932,33 2285,93 2 646,40
2221,23 1505,03
716,2
754
342
412
85,40%
951,18
923,72
973,98
130,50%
545,13
557,00
535,27
108,80%
665,16
680,12
138,20%
8509,96 6500,56
2009,4
46,2%
58,7% 27,40%
1292,10
791,20
500,9
7,0%
7,1%
6,80%
5701,44 3367,74
2333,7
4725,04 3367,74
1357,3
82,9%
100,0% 58,20%
950,70
950,7
16,7%
40,70%
25,90
1,10%
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Приложение 1

Мотиви за отделяне на БИМ от ДАМТН през 2005 г
Мотивите за обособяване на БИМ от ДАМТН са дефинирани като:
А. Избягване на потенциален конфликт на интереси в дейността на председателя на
Държавната агенция за метрология и технически надзор.
Предлагат се структурни промени, които да решат конфликта на интереси между
дейностите, осъществявани от Председателя на Държавната агенция за метрология и
технически надзор (ДАМТН) – издаване на разрешения за оценяване на съответствието –
оценяване на съответствието – надзор на пазара2 и функциите му на орган по оценяване на
съответствието, с което се изпълняват и препоръките на европейските експерти, дадени в
хода на преговорите за подписването на PECA.
Конфликтът се поражда от факта, че след въвеждането на две европейски
директиви от тъй наречения “Нов подход” – Директива за неавтоматичните везни и
Директива за средства за измервания, функциите на Председателя по Закона за
техническите изисквания (задължението да издава разрешения за оценяване на
съответствието и задължения по осъществяване на надзор на пазара на продуктите) ще
влязат в противоречие с функциите му на орган за оценяване на съответствието по
посочените Директиви.
Представеният законопроект предлага разрешаване на конфликта на интереси
чрез обособяването на един самостоятелен орган – Български институт по метрология
(БИМ), като специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на
научната, индустриалната и законовата метрология и лице за оценка на съответствието
(ЛОС) №1957 на везни с неавтоматично действие по Директива 90/384/EEC.
Създаването на института по метрология е в съответствие с Плана за изпълнение на
Стратегията за модернизиране на държавната администрация от присъединяване към
интегриране 2003-2006 г. и Стратегията за усъвършенстване на политиката и
инфраструктурата по качеството. Председателят на Българския институт по метрология ще
се определя от Министерския съвет и ще ръководи политиката в областта на измерванията,
като утвърждава националните еталони на страната и приема дългосрочната програма за
развитието им.
Б. Предоставяне на възможност Институтът по метрология да развива
научноизследователска дейност, тоест, да засили работата в областта на научната
метрология за изграждане на една ефективна система от национални еталони.
В. Изменение на изисквания за предварително пакетираните стоки и привеждане в
съответствие с Директиви - улеснение на свободното движение на предварително
опаковани продукти на българския пазар.
Причини: В хода на преговорите за подписването на Протокола за оценяване
съответствието и приемане на промишлените стоки към Европейското споразумение
асоцииране (PECA) бе установено, че въвеждането на директивите в областта
предварителното пакетиране като задължителни за внос от държави-членки на ЕС

на
за
на
се

2

Конфликтът се корени основно в кръга от правомощия на председателя на действащата в момента
Държавна агенция по метрология и технически надзор, който следва едновременно да извършва
дейност по сертифициране, от една страна, и по извършване на надзор, от сруга страна.
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приема като пречка пред свободното движение на стоки, поради което се налагат
изменения при пускането на пазара на опаковани продукти.
Разрешение: С промените в закона се дава възможност предварително опакованите
продукти от внос да се пускат на пазара при условие, че отговарят на изискванията на
държава-членка на Европейския съюз, в която са произведени. Вносителят ще трябва при
поискване от компетентните органи да представи документ, който доказва, че е изпълнено
това изискване.
Г. Отпада един регистрационен режим за лицата, които внасят предварително
опаковани продукти на територията на България - улеснение на свободното движение на
предварително опаковани продукти на българския пазар.
Промените предвиждат отпадане на регистрационния режим за лицата, които
произвеждат или внасят предварително опаковани продукти, като в изпълнение на
изискванията на европейските директиви се запазва регистрационния режим за лицата,
които произвеждат и внасят бутилки, тъй като то е свързано с одобряването на уникален
идентификационен знак. В бъдеще Държавната агенция за метрология и технически надзор
ще уведомява за него компетентните органи на останалите държави-членки на
Европейския съюз.
Извадка от мотивите към ЗИД на ЗИ от 2005 г.
„ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ № 502-01-19 /10.08.2005 Г., ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА – ВНОСИТЕЛ:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ.
....... Измененията и допълненията се налагат, на първо място, във връзка с
разрешаване на потенциален конфликт на интереси в дейността на председателя на
агенцията, тъй като председателят на агенцията има и редица правомощия по Закона за
техническите изисквания към продуктите. Тоест, той има задължението да издава
разрешения за оценяване на съответствието, задължения по осъществяване на надзор на
пазара на продуктите, които са в обхвата на Закона за техническите изисквания.
Конфликтът на интереси е възможно да възникне в резултат на въвеждането на две
европейски директиви от тъй наречения “Нов подход” – това са директиви, които се
въвеждат към Закона за техническите изисквания. Едната е директивата за
неавтоматичните везни и другата е една нова директива, приета наскоро от Европейския
съюз – директивата за средства за измервания.
Тъй като се очаква единият от органите за оценяване на съответствието, който да
кандидатства за разрешение, да бъде една от дирекциите на нашата агенция, то не е
възможно председателят да издаде такова разрешение на подчинената му дирекция и в
същото време след това да осъществява надзор на продукти, които ще бъдат оценени от
тази дирекция.
За някои от модулите за оценяване на съответствието се очаква тази дирекция да
бъде единствен кандидат, въпреки че има възможност и други органи, включително и
частни, да кандидатстват за подобни разрешения.
Съвместяването на дейностите по двата закона определено е източник на
потенциален конфликт на интереси, което беше посочено и от Европейската комисия при
преговорите за подписване на протокола ПЕКА за взаимно признаване на оценяване на
съответствието.
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Нашият опит по прилагането досега на законодателството от “Нов подход” в
България показва, че е необходимо предварително да са създадени подходящи условия и
по-специално към момента на влизане в сила на директивите в България следва да има
български органи за оценяване на съответствието.
С оглед на прилагането на директивата за везните и предстоящото въвеждане през
2006 година на директивата за средствата за измерване се налага да се подготви законова
основа, която да позволи създаването на орган по оценяване на съответствието на средства
за измерване, като смятаме, че този орган ще обслужва предимно български производители
и вносители на средства за измерване от трети страни, средства, които са произведени
извън границите на Европейския съюз.
Представеният законопроект предлага разрешаване на конфликта на интереси чрез
обособяването на един самостоятелен орган – Български институт по метрология, като по
този начин ще бъдат разпределени функциите по Закона за измерванията между новия
институт и държавната агенция.
Законопроектът ще създаде предпоставки за оправомощаване на орган за оценяване
на съответствието за средства за измерване, които попадат в обхвата на двете директиви,
които изброих, като се предвижда Българският институт по метрология да се създаде на
базата на две главни дирекции, които в момента са в състава на Държавната агенция – това
е Главна дирекция Национален център по метрология, която се занимава с националните
еталони на България, и Дирекцията за мерки и измервателни уреди, която се занимава със
законова метрология и метрологичен контрол на средства за измерване. Това е дирекцията,
която в момента извършва изследвания на типа на средствата за измерване да бъдат
разрешени за употреба в България.
Това ще позволи на българските производители, ползвайки услугите на същите
лаборатории, да имат един по-плавен и безболезнен преход към прилагането на
европейското законодателство и предлагането на своите продукти на европейския пазар.
Освен това законопроектът дава възможност Институтът по метрология да развива
научноизследователска дейност, тоест, да засили работата в областта на научната
метрология за изграждане на една ефективна система от национални еталони – учебен
център – участие в областта на метрология на Европейско ниво.»
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Приложение 2

Привеждане на ЗИ в съответствие със ЗОАРАКСД
Правната уредба на законовата метрология съдържа няколко режима по смисъла на
ЗОАРАКСД, които, съгласно чл. 4, ал. във вр. с ал. 3 на закона3, следва да намерят
регламентация в ЗИ, а не в подзаконов нормативен акт.
Оправомощаването на лицата за проверка на СИ, по същество лицензионен
режим, и като такъв е включено в списъка на дейностите, за които се допуска лицензионен
режим, съгласно Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗОАРАКСД.
Със сега действащият ЗИ редът за оправомощаване е уреден в раздел IV на глава
IV на закона (чл.чл. 47 – 56). Законът съдържа правното основание и описание на
условията и реда за лицензиране, но с Наредбата по чл. 56 от ЗИ се определят средствата за
измерване, за проверката на които се оправомощават лица, и редът за оправомощаване на
лица за проверка на средства за измерване.
ЗИД на ЗИ предвижда редът за оправомощаване на лица за проверка на средства за
измерване да премине, като регламентация в ЗИ, а в Наредбата по чл. 56 от ЗИ да остане
списъкът на средствата за измерване и евентуално образците на документи.
Одобряването на типа на СИ, както и първоначалната и последваща проверка на
СИ са с цел разрешение за пускане на пазара, въвеждане в действие или продължение на
действието на СИ, т.е. те са по същество разрешителни режими и също трябва да бъдат
регламентирани в закон. Досега уредбата им се намира в Наредбата по чл. 28 от ЗИ.
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. техническите и метрологичните изисквания към средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол, наричан по-нататък "контрола", и тяхното
използване по предназначение;
2. редът и методите за извършване на контрол на средства за измерване и редът
за водене на регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване;
3. знаците, които удостоверяват резултатите от контрола на средствата за измерване.
С новите промени в глава IV на ЗИ се регламентират СИ, които подлежат на
различните видове метрологичен контрол, както и етапите и сроковете4 на извършване на
последния. За уредба в Наредбата са оставени метрологичните и техническите изисквания
3

Чл. 4. (1) Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и
изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване
на отделна сделка или действие, се установяват само със закон.
(2) Всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на дадена стопанска
дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон.
(3) С подзаконов нормативен акт, посочен в закон, могат да се конкретизират изискванията по ал. 2,
като се осигури спазването на чл. 3, ал. 3.
4
Чл. 16. (1) Законът, който урежда регистрационен режим, установява изчерпателно:
1. изискванията, при които едно лице, което възнамерява да извършва стопанска дейност, може да
бъде вписано в регистъра по чл. 15, ал. 1 и да му бъде издадено удостоверение, както и основанията
за отказ;
2. особените правила в производството по вписване в регистъра по чл. 15, ал. 1 и по издаването на
удостоверение;
3. особените правила за спиране и прекратяване на съответната стопанска дейност, съответно за
заличаването на лицето от регистъра по чл. 15, ал. 1 и обезсилване на издаденото удостоверение.
(2) В закона, който урежда регистрационен режим, се посочват и условията по чл.12, ал. 1.
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към средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, и знаците, които
удостоверяват резултатите от контрола на средствата за измерване, поради по-голямата
динамика на тази материя във връзка с развитието на технологиите.
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Приложение 3

Тестове за мащаба на икономическите социалните и
екологичните въздействия
Тест за чувствителност на предлаганите промени по отношение
на конкуренцията
Тестът за чувствителност по отношение на конкуренцията има за цел да установи
доколко законодателните промени влияят върху качеството на конкуренцията.
Отговорите на въпросите са с ДА, или НЕ. Ако повече от половината отговори са
ДА се приема, че регулацията има съществени въздействия върху конкуренцията,
които следва да бъдат остойностени в пълната оценка. В конкретния случай
отношението ДА/НЕ е 4/6, т.е. въпреки че пазарите на СИ са високотехнологични, с
ограничена конкуренция и свръхрегулирани, а секторите където се използват СИ са
свръх-регулирани, като цяло ЗИД няма съществени отрицателни въздействия
върху конкуренцията.
Въпрос
Има ли сред засегнатите сектори такива с монополна или олигополна
структура?
Има ли сред тях свръх-регулирани сектори?
Засяга ли ЗИД високотехнологични сектори?
Ограничава ли ЗИД свободата на потребителския избор
Ограничава ли ЗИД свободата на доставчиците да определят
характеристиките на продуктите, цените и условията на дистрибуция?
Засяга ли едни фирми повече от други фирми?
Може ли да промени структурата на пазара (като направи оставането в
бизнеса непосилно за някои, или предизвика обединения и поглъщания)
Поставя ли по някакъв начин установените фирми в привилегировано
положение спрямо новите?
Ограничавали в някаква степен достъпа на нови предприемачи до
съответните пазари?
Ограничава ли в някаква степен свободата на движение на единния
европейски пазар? (напр. предполага ли неравностойно третиране на
чужди стоки, услуги, капитали и работници спрямо националните?)

Отговор
ДА
ДА
ДА
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
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Въпроси за идентифициране на социалните въздействия
Както се вижда от таблицата, предлаганият законопроект има значителни и
многопосочни социални ефекти. С изключение на съкращаването на дублирани
функции при обединяването обаче всички те са с положителен знак (ползи).
Въпрос
Отговор Ефект
Ефект върху заетостта
ДА
–+
Ефект върху безопасността на труда и правата на наетите
ДА
+
Ефект върху достъпа и качеството на основни публични услуги
ДА
+
(здравеопазване, образование, социална защита)
Ефект върху групи в неравностойно положение (деца, хора с
НЕ
увреждания, възрастни, малцинства, бедни)
Ефект върху защитата на икономическите интереси на
ДА
+
гражданите и върху равнището на бедност
Ефект върху равнището на престъпност (безопасност на
ДА
+
движението)

Въпроси за идентифициране на екологичните въздействия
Предлаганият законопроект е изключително важен за защитата на околната среда.
Ефективната защита в най-голяма степен зависи от измерванията. И тук става
въпрос само за екологични ползи (съответно екологични щети ако метрологичният
контрол и надзор са неефективни)
Въпрос
Отговор Ефект
Ефект върху качеството на въздуха
ДА
+
Ефект върху качеството на водата
ДА
+
Ефект върху качеството на почвата
ДА
+
Ефект върху равнището на шум
ДА
+
Ефект върху количеството парникови газове
ДА
+
Дивата природа и биоразнообразието
ДА
+
Управлението на твърдите отпадъци
ДА
+
Ефект върху енергийна ефективност, използване на
ДА
+
възобновяеми енергийни източници
Устойчивото развитие (намалява ли риска от недалновидно
ДА
+
изразходване на невъзобновяемите природни ресурси за сметка
на бъдещите поколения
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Приложение 4

Консултационен документ
Уважаеми …………….
Обръщаме се към Вас с покана за участие в експертна консултация в рамките на
предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за измерванията.
Оценката на въздействието е част от дейностите по проект “За по-добро
обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на
въздействието в държавната администрация”, по ОП „Административен капацитет”.
Възложител по проекта е Администрацията на Министерския съвет на Република
България, а изпълнител е обединение Корпорейт енд Пъблик Мениджмънт Кънсалтинг
Груп – Ню Ай. Конкретните цели на проекта са: подобряване качеството на политиките и
нормативните атове чрез изготвяне на предварителни и последващи оценки на
въздействието; стартиране на практически дейности по оценка на въздействието в
българската администрация; създаване на капацитет в българската администрация за
извършване на оценка на въздействието на законопроекти и политики. Очаква се
задължителните мотиви и финансова обосновка, които сега придружават всеки
законопроект да бъдат заменени чрез поправки в ЗНА с изискване за оценка на
въздействието на новото законодателство. Най-общо, мотивите обосновават защо се
предприемат съответните промени; оценката на въздействието има за цел да оцени
(доколкото може количествено) очакваните последици и да заложи индикатори за реална
последваща оценка.
В този контекст консултациите със засегнатите и заинтересованите страни са
изключително важна съставна част от оценката на въздействието. Те са гаранция че
последиците от нормативните промени за всички заинтересовани страни ще бъдат
максимално и точно отчетени. Обръщаме Ви внимание, че тук не става въпрос за общо
становище или оценка на предлагания законопроект, които вие вече навярно сте дали в
процеса на подготовката му. Очакваме целенасочен принос към този анализ, следвайки
структурата и въпросите в приложения консултационен документ. Повечето от тях са
свързани с очаквани въздействия върху Вашата организация (нейните членове). Но има и
въпроси, които се отнасят общо за пълнотата и качеството на Оценката на въздействието.
Разбира се, включете и всичко друго, което смятате за важно за цялостната предварителна
оценка и за последващия мониторинг. Ще Ви бъдем задължени, ако подкрепяте
максимално Вашите тези с данни и количествени аргументи и оценки.
Поради напредналия процес на обсъждане на законопроекта Ви молим за отговор
във възможно най-кратък срок, но не по късно от 04. 03.2009 г. Ще Ви информираме за
резултатите от консултациите и окончателния вариант на оценката на въздействието.
Моля, изпращайте Вашите отговори на e-mail: kpashev@gmail.com.
Благодаря предварително за ангажираността и съдействието Ви.
С уважение,

Доц. Константин Пашев
ръководител на екипа
телефон: 0886 73 52 50
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Консултационен документ

Оценка на въздействието на ЗИД на Закона за
измерванията
1.

Какво ви прави заинтересована страна?

2.

Интересите на заинтересованите страни са различни и често пъти разнопосочни. Тази
консултация няма за цел да определи кой е прав и кой не е, а да претегли всички
разходи и ползи от гледна точка на обществения интерес.

3.

a.

Доколко и как Вашия интерес е еднопосочен с целите на Закона за
измерванията, т.е. по-ефективна защита на живота и здравето на хората, защита
на околната среда и икономическите интереси на гражданите и бизнеса чрез
повишаване на надеждността и достоверността на измерванията, както и попълното интегриране на България в единния европейски пазар чрез
осигуряване на международното признаване на резултатите от измерванията.

b.

По Ваша оценка, Вашият интерес противоречи ли на интересите на други
заинтересовани страни и по какъв начин?

c.

Всички заинтересовани страни ли са включени в списъка за консултацията?

Проблеми, които законопроектът се опитва да реши:
a.

От ваша гледна точка правилно ли са формулирани?

b.

Има ли пропуснати проблеми? Ако има, къде според вас е мястото им в
дървото на проблемите, което разделя основния проблем (ствола на дървото) от
неговите източници (корени) и проявления (короната) с цел да насочи
нормативната интервенция към причините, а да оценява въздействието по
промяната в проявленията

4.

Цели и инструменти на нормативната интервенция: Правилно ли са формулирани
целите от гледна точка на Вашия интерес. Правилно ли е насочена регулаторната
намеса?

5.

Оценка на алтернативите. Задача на всяка оценка е да отчете алтернативните опции
за решаване на проблема, включително нулевата опция (т.е. да не предприема нищо),
като и алтернативни регулации, саморегулации или икономически стимули.
a.

6.

Според вас правилно и изчерпателно ли са идентифицирани всички смислени
алтернативни решения на проблема?

Идентифициране на очакваните последици. Крайната цел на оценката на
въздействието е да претегли положителните и отрицателните въздействия от
разглежданите алтернативи. Приносът Ви в тази част е от изключително значение за
крайната оценка. Последиците са структурирани в три групи: икономически, социални,
екологични. За всяка от очертаните по-долу групи се опитайте да отразите, ако не са
отразени:
a.

както разходите така и ползите за Вас от въвеждането на законопроекта,

b.

при допускането че той се изпълнява и прилага ефективно и еднакво за
всички.

c.

Отразете Вашата оценка за това доколко той ще бъде ефективно приложен и
какви са пречките за това

d.

Подкрепете където можете вашите допълнения и поправки към приложената
оценка с количествени аргументи
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Икономическите ефекти включват например (но не само):


допълнителните преки разходи за бизнеса от добросъвестното спазване на
Закона, или свързани с контрола: увеличават ли се или намаляват. Найобщо те са свързани с възможностите за административна дискреция при
прилагането на Закона, т.е. промените увеличават ли я или я ограничават?



Вашите шансове на съответния пазар, т.е. последиците за качеството на
конкуренцията



Евентуални ползи от по ефективния контрол



За публичния сектор: по-високи, или по-ниски разходи по прилагането на
закона, вкл. принудителни мерки, санкции и т.н.

Социалните ефекти
отрицателни) за

включват

очаквани

въздействия

(положителни

или



Заетостта (във вашия отрасъл и изобщо) и безопасността на труда



Сигурността на движението



Защитата на живота и здравето на гражданите, вкл. достъп до и качеството
на здравеопазването



Защитата на гражданите от естествените монополи в комуналния сектор



Други? (посочете)

Екологични ефекти: за въздействието на регулацията върху околната среда:
качеството на въздуха, почвата, водата, равнището на шум, биоразнообразието,
управлението на отпадъците, устойчивото развитие и т.н.
7.

8.

Сравняване на алтернативите. За целта тук сме използвали мултикритериен анализ
a.

Дайте вашата оценка по представените критерии и скала. Тя ще влезе в
общата средна оценка на опциите.

b.

Според Вас пълно и точно ли са определени критериите, по които класираме
опциите и техните относителни тегла. Ако не предложете допълнения, или
корекции.

Индикатори за последваща оценка: Позволяват ли предложените индикатори да се
оцени реалния ефект на Закона три години след влизането му в сила. Ако не защо?
Можете ли да предложите допълнителни индикатори (посочете източника на данни за
тях).
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Приложение 5

Получени становища в процеса на консултацията
1. ДАМТН
СТАНОВИЩЕ
на
ДАМТН по представения от фирма СРМ проект на Оценка
на въздействието на внесения от Министерския съвет
проект на ЗИД на Закона за измерванията в Народното събрание

Във връзка с представения от фирма СРМ проект на Оценка на въздействието на проект
на ЗИД на ЗИ, внесен от МС (Решение 864 от 30.12.2008 г.) и гласуван на първо четене в Народното
събрание на 29.01.2009 г. ДАМТН изразява становище, че Оценката на въздействието не
отразява реалната ситуация на дейностите по метрологичен контрол и особено по метрологичен
надзор.
За получаването на пълна и реалистична картина на ресурсните и финансовите параметри на
предлаганите промени в оценката би следвало да са посочат и другите дейности на агенцията (85,5
% от цялата дейност на ДАМТН), които се осъществяват по 7 закона (извън обхвата на ЗИ) и
които са от значение за икономическите оператори.
По-долу са изложени откритите слабости и несъответствия в направената оценка:
1.

2.

3.

4.

5.

Дефинираният в оценката проблем „Неоползотворени възможности за оптимизиране на
управлението на метрологичния контрол и метрологичния надзор за по-ефективна защитата
на хората, фирмите, околната среда и държавните вземания” не се рашава с проекта на
ЗИД на ЗИ, тъй като дейностите по метрологичен контрол и метрологичен надзор остават
непроменени (I, 1.1).
Трябва да е ясно, че дейността по метрологичен надзор не е следствие от дейността по
метрологичен контрол и не се извършва като последваща дейност след него (I, 1.2.-3).
Метрологичният контрол е дейност по техническата проверка на СИ, а обект на
метрологичния надзор е спазването на разпоредбите на ЗИ от страна на задължените
лица.
В оценката се посочва, че административна дискреция съществува при сега действащото
законодателство и е източник на проблема поради «недокрай изчерпателно разписани
правомощия в областта на метрологичния контрол». Напрактика посочените в проекта на
ЗИД на ЗИ дейности по метрологичен контрол са регламентирани подробно в наредбата по
член 28 от ЗИ. С предложения проект на ЗИД на ЗИ не само, че не се премахва
съществуващата дискреция от БИМ (ГД»МИУ») спрямо икономическите оператори, а
тя се увеличава като създава конфликт на интереси и предпоставка за превишаване на
предоставени права (чл.10 б от ЗИД на ЗИ).
Изброените в оценката източници на проблеми не се отстраняват с предложения ЗИД на
ЗИ, като например проблемът «несъответствие между необходимата експертиза и нивата на
заплащане в публичния сектор», тъй като в закона не се урежда тази материя.
Проблемът с «хроничния недостиг на финасов, човешки и технологичен ресурс» посочен в
оценката не се решава с предложения ЗИД на ЗИ, тъй като:
а) няма реална възможност за съкращаване на 100 служители от общите администрации на
двете институции БИМ и ДАМТН (общо 105 щатни бройки), което означава, че ще се
наложи съкращаване на специализирана администрация
б) посочената в оценката погнозна икономия не може да бъде реализирана.
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Ефектът, който се търси с предложения ЗИД на ЗИ, би могъл да се реализира по други
начини.
В тази връзка са възможни различни сценарии, като някои от тях са:
III.
IV.
V.

Първа опция: Да не се предприема преструктуриране, а само транспонирането на
ЕД
Втора опция: Предложения законопроект
(Варианти на тази опция са посочени само в мултикритерийния анализ)
Трета опция: Внасяне и разглеждане на законопроект, в който се предвижда
сливане на БИМ и ДАМТН и излизане на ГД”МИУ” от състава на обединената
структура (ДАМТН)

Сценарий I.
Първа опция: Да не се предприема преструктуриране, а само транспонирането на ЕД
Ако се приеме законопроект на ЗИД на ЗИ, в който не се извършват структурни промени,
а само изменение на текстовете на действащия закон с цел хармонизирането му с
европейското законодателство ще се получи следната картина:
ПОЛЗИ:
А) Метрологичен надзор
Основна цел на тази дейност е закрила на потребителите и осигуряване на условия за
лоялна конкуренция между икономическите оператори.
В тази връзка е задължително метрологичният надзор и метрологичният контрол да се
осъществяват от различни независими институции.
Такова разделение (БИМ и ДАМТН) гарантира ефективно и безпристрастно
осъществяване на:
• метрологичен надзор на фирми/лица, които произвеждат, внасят, използват, ремонтират, са
оправомощени за проверка на средства за измерване (СИ);
• метрологичен надзор на фирми/лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба
предварително опаковани количества продукти (ПОКП), вкл. контрол на същите;
• надзор на пазара на средства за измерване;
• административно–наказателна дейност;
• оправомощаване на фирми/лица за проверка на средства за измерване;
• регистриране на сервизи за фискални устройства;
• одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки.
Метрологичният надзор следи за спазване на разпоредбите от страна на задължените лица.
Той е регламентиран от държавата и се осъществява в условия на една взискателна заобикаляща
среда, която оказва влияние и то не може да не бъде отчетено при анализа. Елементи на тази среда
са:
- очакванията на обикновените граждани по отношение на защитата им като потребители;
- гражданското общество и неговите организации – различни съюзи на потребители,
професионални организации от различни отрасли на икономиката, които имат отношение
към тази дейност;
- структури – партньори, каквито са органите на държавната и местна власт;
- наблюдавани структури – отделните лица, на които по силата на закони са признати права
или вменени определени задължения.
Б) Метрологичен контрол
Запазването на досегашната разделена структура на БИМ и ДАМТН
обществото осъществяването на метрологичен контрол в условия на:
• липса на конфликт на интереси,

гарантира на
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• осигуряване на важни дейности по оценяване на съответствието на СИ и проверка на СИ,
когато няма интерес на икономически оператори към тях,
• намиране на най-гъвкавите форми за рационализиране на дейността (поради
самостоятелността на БИМ),
• възможности за увеличаване на междупроверочния интервал за проверка на СИ (например
за бензиномерни колонки в момента е 6 мес. при интервал в повечето европейски страни от
2 години);
• осигуряване на достатъчна техническа обезпеченост и мобилност за извършване на
проверките;
• разширяване на списъка на СИ, за които могат да се оправомощават икономически
оператори. Като допълнителен ефект, освобождаването от технически дейности ще доведе
до намаляване на разходи в държавния бюджет,
• осъществяване на независима политика в областта на метрологията,
• насочване на всички налични ресурси единствено към дейността по метрология.
В) Оценяване на съответствието на СИ
• Успешно действащата национална система за оценяване на съответствието в областта на
директивите от нов подход, осигуряваща прилагането на европейско хармонизирано
законодателство се запазва с всички нейни опции за усъвършенстване
• Запазват се интересите на икономическите оператори (нотифицирани органи, кандидати
за нотифицирани органи, техните подизпълнители и производителите).
• Действащите и в момента български нотифицирани органи, равнопоставени на
европейските нотифицирани органи, продължават своята дейност без допълнително
създавани административни пречки и допълнителни финансови затруднения
(понастоящем 37 нотифицирани органи в обхвата на 14 директиви).
• Запазване на административния капацитет, преминал съответни специализирани
обучения и натрупал богат практически опит в прилагането на 17 директиви, ефективно
действащ, проверен и признат от ЕК, още по време на партньорските проверки и
преговорите по РЕСА. (Прилаганата процедура по оценка на кандидатите е обявена и
приета от ЕК.)
Съществуващият нотифициращ орган напълно удовлетворява изискванията на чл.
R 14 от Решение 768 от 2008 г., даващо нова законова рамка за бъдещата ревизия на
директивите от Нов подход.
• Запазва се сега съществуващото положение без конфликт на интереси между оценяващия
орган (Д”РОС”, ДАМТН) и нотифицирания орган (ГД”МИУ”, БИМ), в съответствие с
изискванията на Европейската комисия по време на преговорите РЕСА (виж мотиви към
Законопроект № 502-01-19/10.08.2005, внесени от МС).
• Не са необходими нови финансови ресурси, както за нотифициращия орган (за обучение
на персонал), така и за нотифицираните органи (запазване на регламентираните държавни
такси, влизащи директно в държавния бюджет).
При този вариант не се налага изменение в ЗТИП с цел изваждане от новата структура на
дирекция «РОС», чиято основна дейност е проверка и оценка компетентността на кандидатите за
нотифицирани органи, уведомяване на ЕК чрез опериране със системата NANDO за нотификация на
органите, надзор на нотифицираните органи, координиране дейността на националните работни
групи по директивите и Форума на нотифицираните органи.
Понастоящем, в съответствие с чл. 7 от ЗТИП дирекцията работи по прилагането на 19
директиви от Нов подход на ЕС въведени в наредби, а съгласно чл. 18 от ЗМИ, работи по
прилагането на 3 директиви за медицински изделия.
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ:
Няма такива (оптимизиране на разходите по издръжка на персонала и сградния фонд може
да се направи в двете структури поотделно)
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Сценарий ІІ.
Втора опция: Предложеният законопроект
ПОЛЗИ:
Не могат да се посочат:
На практика посоченото в оценката съкращаване на 100 работни места от общите
администрациии на БИМ и ДАМТН и икономия на ФРЗ от 52 000 лева месечно е невъзможно,
защото двете администрации сега общо съставляват 105 служители. Съкращаване на работни места
от специализираната администрация няма да доведе до посочените в оценката икономически
ефекти за повишаване ефективността на метрологичния контрол и метрологичния надзор.
Не е сигурно и какви икономии могат да се реализират от особождаване на сграден фонд, тъй
като дейността по метрология е свързана с лабораторна работа, изискваща голям брой сгради и
помешения и се извършва по региони в цялата страна.
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ:
1. Унищожаване на ДАМТН – надзорен орган в държавата, извършващ дейност по 7 закона
извън ЗИ и над 30 директиви на ЕС в областта на:
• надзора на пазара на продукти (играчки, електрически битови уреди, газови уреди,
съдове под налягане, машини, лични предпазни средства, средства за измерване и т.н.)
• технически надзор на съоръжения с повишена опасност (котли, съдове и др. съоръжения
под налягане, преносни и др. газопроводи за природен газ, нефтопроводи, повдигателни
съоръжения, въжени линии, асансьори и др.)
• контрол на качеството на течните горива (Директива 1999/32/ЕО от 26 април 1999
година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива,
Директива 2005/33/ЕО от 2005 за изменение на Директива 1999/32/ЕО (по отношение на
корабните горива), Директива 2003/30/ЕО/2003 относно из ползването на биогорива и
други възобновяеми горива за транспорт, Директива 2003/17/ЕС, Решение 2002/159/ЕС и
Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с 2003/17/ЕС).
• издаване на разрешение на лица за оценяване на съответствието
• одобряване и контрол на сервизи за тахографи (Регламент 3821/ЕО).
2 . Не се постига по-висока степен на защита на икономическите интереси на гражданите и
бизнеса, нито по-честна конкуренция, тъй като не се създават условия за предотвратяване
на конфликт на интереси между дейностите по метрологичен контрол и метрологичен
надзор, което означава, че държавата ще дезертира от своите функции на контрол по
спазване на законодателството в името на прикриване на несвършени от нея дейности.
3. Нарушаване на дейността по:
А) Метрологичен надзор
• Намаляване ефективността на метрологичния надзор поради осъществяване на
дейността в условия на конфликт на интереси
• Намаляване приходите от глоби и санкции от наказателни постановления поради
ограничаване на възможността за налагане на административни санкции (метрологичния
контрол и метрологичния надзор се извършват от едно и също лице)
• С предложения ЗИД на ЗИ не се отстраняват редица изброени източници на проблеми, тъй
като в закона не се урежда такава материя (например несъответствие между необходимата
експертиза и нивата на заплащане в публичния сектор),
• Обединяването на дейностите по метрологичен контрол и метрологиченн надзор е
предпоставка за потенциални проблеми на икономическите оператори, тъй като не се
гарантира еднакво отношение и непредубеденост и недопускане на превишаване на
предоставените права.
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Б) Метрологичен контрол
• Недостиг на административен капацитет за ефективно извършване на дейността
• Ограничаване на възможността проверки и оценяване на съответствието на СИ да се
извършва от икономически оператори, тъй като са в неравнопоставено положение
спрямо ГД”МИУ, БИМ (бюджетна издръжка)
• Недостатъчно време за извършване на метрологични експертизи поради голямата
заетост с рутинни технически дейности (проверки на СИ)
• Влагане на средства за капиталови и др. разходи, които могат да се намалят
съществено при предоставяне на дейности на икономически оператори.
В) Оценяване на съответствието (промени в ЗТИП по същество)
• Загуба на изградения административен капацитет, опериращ функция “Разрешение за
оценяване на съответствието”.
• Разделяне на дейностите между две нови структури (ИА”Българска служба за
акредитация и Министерството на икономиката и енергетиката), без
необходимата подготовка и необходимия капацитет, съобразно спецификата на
директивите (секторни експерти), както и липса на опит в опериране със системата
NANDO.
• Оценките извършени от ИА”БСА” за целите на нотификацията няма да се
признават, поради факта, че ИА”БСА” не е подписала многостранните
споразумения в областите, пряко отнасящи се до оценяване на съответствието,
“лаборатории за изпитване”, “органи за сертификация на продукти” и “органи
за контрол.”
И в настоящия момент, ЗТИП предвижда използването на акредитацията, при
оценките на кандидатите за нотифицирани органи, но за 7 години, при изпълнение на тази дейност,
не се е появил нито един акредитиран кандидат по продукти в обхвата на наредбите, за които
кандидатстват за извършване оценяване на съответствието.
• Необходимост от промяна в законодателството - изменение на около 25 наредби,
въвеждащи хармонизирано европейско законодателство в областта на оценяване на
съответствието;
• Неясен статут на вече направените нотификации на българските нотифицирани
органи, пред ЕК, в условията на несъществуващия орган, който ги е защитил
(Подмяна на органа на държавна власт, с друг (различни юридически лица) орган,
който не е правоприемник на първия).
• Наличие ва 2 органа на държавната власт, оценяващи кандидатите за
нотифицирани органи в обхвата на директивата за строителни продукти (МРРБ) и
органите, работещи в обхвата на другите 18 директиви/наредби (МИЕ), определени
в чл. 7 на ЗТИП, прилагайки различен подход на оценка на кандидатите.
• Неяснота в процеса на поддържане на нотификациите на нотифицираните органи
(при промяна на техния персонал, управленска структура подизпълнители,
проследяване изпълнението на коригиращи действия, сигнали и жалби, свързани с
дейността на НО).
• Съществуване на несъответствие между законовата база (ЗТИП и ЗМИ) и
подзаконовите нормативни актове (наредбите към тях) в областта на оценяване на
съответствието в шестмесечния период (минимум), през който ще се извършват
измененията – несигурност за икономическите оператори.

Сценарий ІІІ
Трета опция: Внасяне и разглеждане на законопроект, в който се предвижда сливане на БИМ
и ДАМТН и излизане на ГД”МИУ” от състава на обединената структура (ДАМТН)

ПОЛЗИ:
1. Няма конфликт на интереси между метрологичния надзор и метрологичния контрол
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2. Няма конфликт на интереси между надзора на пазара на средства за измерване и лицето за
оценяване на съответствието на СИ
3. Няма конфликт на интереси между нотифициращия и нотифицирания орган
4. Запазват се всички предимства и ползи на функциониращата национална система за
оценяване на съответствието в областта на директивите от Нов подход и интересите на
всички нотифицирани органи и останалите икономически оператори.
5. Запазва се административният капацитет по нотифициране на лица за оценяване на
съответствието като дейността продължава да се извършва както досега.
6. Не са необходими допълнителни финансови ресурси за преструктуриране
7. Излизането на ГД”МИУ” от състава на новата структура на собствена издръжка ще доведе
до значително намаляване на разходите за бюджетна издръжка на персонала и на
сградния фонд (намаление с 30-40 %) без на практика да се съкращават хора (към
момента състава на ГД”МИУ” е 249 щатни бройки)
8. Излизането на ГД”МИУ” от състава на обединената структура на собствена издръжка найпосле ще доведе до поставяне на икономическите оператори при равни условия на работа
и лоялна конкуренция (сега ГД”МИУ” е на бюджетна издръжка, а лицата – на собствена)
и до активизиране на процеса по възникване на нови оператори, които да упражняват
дейности по оценяване на съответствието и проверката на СИ.

Ако БИМ (при варианта на ЗИД на ЗИ без преструктуриране) или ГД”МИУ” (при варианта на
ЗИД на ЗИ с излизане на ГД”МИУ” от БИМБ) стане лице за оценяване на съответствието на
средства за измерване това ще бъде сериозна подкрепа на производителите на средства за
измерване в страната:
1. Наличието на ЛОС, който е държавен орган предлага най-добри условия за предоставяне на
услуги по оценяване на съответствието на производителите. Услугите се предоставят на
максимално изгодни цени по тарифа и органът е достъпен, тъй като е на територията на
страната. Разходите за поддържането на дейността му в общия случай товарят държавния
бюджет (БИМ) или не (ГД”МИУ” на собствена сметка), ако клиентите не са много на брой
и приходите не покриват издръжката. Ако обаче производителят е голяма фирма, със
серийно производство и голям пазарен дял на местния и европейския пазар (какъвто е
случаят с производството на водомери и електромери в страната), то приходите за бюджета
може глобално да са много по-големи от разходите, въпреки работата на органа на загуба.
Тези приходи ще дойдат от данъци на производителите, осигурени работни места и т.н.
От друга страна се възпрепятства създаване на ЛОС, които са частни лица, поради ниските
цени на услугите на държавния орган, но и това може да се избегне, ако производителите са
достатъчен брой и услугите за оценяване на съответствието се търсят.
2. В моманта няма по-подготвена структура в страната от ГД”МИУ” като лице за
оценяване на съответстивието. Ако БИМ или обединената структура с ГД”МИУ в
състава си се откаже да бъде ЛОС и няма частен ЛОС в страната, поради липса на
финансова изгода от предоставяне на такива услуги, това е най-неизгодният вариант по
отношение на българските производители, които ще плащат високи цени за услугата и
транспортни разходи до друга страна, както и разходи за представяне на докумантацията на
съответния език. Икономическата логика сочи, че подобни производители биха
съществували само ако произвеждат скъпи, много търсени или уникални СИ, но такава
ситуация не стимулира бизнеса в страната по принцип.
За определяне на финансовите параметри следва да се изследват производителите на средства
за измерване и нуждите им от оценяване на съответствието. Такова изследване се направи в
рамките на проект по програма Phare 2005 и би трябвало да е налично и да е взето под внимание
при разработването на оценката на въздействие.
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ:
Няма такива: Постига се оптимизиране на разходите по издръжка на персонала и
сградния фонд при липса на конфликт на интереси. Не се налага съкращаване на 100
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работни места, а само трансформиране на персонала на ГД»МИУ» от служители на
бюджетна издръжка в персонал на държавно предприятие на собствена издръжка.
ИЗВОД:
От всичко посочено по-горе е видно, че предлаганият законопроект (втора опция) възстановява
конфликта на интереси и по този начин утежнява и усложнява ситуацията както в областта на
метрологичния надзор и надзора на пазара на СИ, така и в областта на оценяване на съответствието
и дейността на нотифицираните органи.
Всичко това ще доведе до принудително разходване на допълнителни финансови и времеви
ресурси, до неефективност и блокиране на част от дейностите на новото ведомство.

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА
Показатели за ефективност и ефикасност на метрологичния надзор
Индикатори

2008 г

1. Брой надзорни проверки по ЗИ
1.1 на лица, оправомощени за проверки на СИ
1.2. на лица, използващи СИ
Дял на извънредните проверки в общия брой
1.3. на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба ПОП
1.4. за съответствие на пуснати на пазара ПОП
2. Брой проверки по ЗТИП
3. Брой проверки по ЗАвП
4. Административно-наказателна дейност
4.1. брой издадени протоколи за задължителни предписания
4.2. брой съставени АУАН
4.3. брой издадени наказателни постановления
5. Брой отговори на постъпили жалби и сигнали от граждани и фирми
6. Събрани приходи от глоби и санкции (лв.)
7. Административни услуги
7.1. Брой издадени заповеди за оправомощаване
7.2. Брой издадени лицензии на сервизи за ЕТАФП и на удостоверения за
регистрация на сервизи за тахографи и за ФУ
7.3. Събрани такси по извършени АУ

71
5739
18%
753
730
318
72
1084
309
243
95
66160
46
305
34440

Показатели, които могат да се използват за оценка на фискалните ползи
Отчетни данни за изразходвания финансов ресурс при осъществяване на дейността по
метрологичен надзор за 2008 г.
Индикатори за последваща оценка на ефекта на
законодателните промени
I. Разходи общо (хил. лв. за 2008)
1. Разходи за труд (възнаграждения и осигуровки)
1.1 Заплати
1.2. ДМС
1.3. Численост (средногодишни щатни бр.)
Промяна (Q4/Q1)
1.4 Средномесечни разходи за труд за един зает
(лв.)
Промяна (Q4/Q1)

ДАМТН
общо
7325,72
4815,35
2646,37
716,16
412

ДАМТН*
ГД”МН”
742,69
677,22
405,92
102,81
60
1 031,52
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1.5 Средномесечна работна заплата (лв. без ДМС)
Промяна (Q4/Q1)
1.6 Средномесечно възнаграждение (лв. с ДМС)
Промяна (Q4/Q1)
2. Издръжка
Дял в общите разходи
3. Капиталови разходи
Дял в общите разходи
II. Приходи
1. От такси за услуги
Дял в общите
2. От глоби и санкции
Дял в общите
3. Други (собственост
Дял в общите

563,78
706,57
2009,43

2313,35
1357,31

71,56
9,64%
20,64
2,78%
96,65
34,44

950,74

62,16

6,69

неотносимо

500,94

* Забележка: Отчетните данни се отнасят за дейността по метрологичен надзор (14,5 % от
дейността на ДАМТН).

Представените разчети в оценката на въздействието на проекта на ЗИД на ЗИ по отношение
на разходите на ДАМТН за охрана и издръжка на сградния фонд са некоректни - средният разход
за охрана на една сграда, съгласно действащия договор е в размер на 2 408 лева на месец.
Следва да се отбележи, че разходите на ДАМТН за ток, вода, телефон, парно, такса смет и
данък сгради за всички сгради в годишен аспект са в размер на 330 806,00 лева.
От това ясно се вижда, че прогнозираната икономия в годишен аспект в размер на 3
000 000,00 лева е абсурдна и нереалистична.
По отношение на разчетите за освобождаване на около 6 сгради, ДАМТН многократно е
заявявала желанието си да се освободи от някои от предоставените й за управление сгради
публична и частна държавна собственост във връзка с отпаднали нейни функции (писмо до г-н
Гагаузов № 34-00-143/01.10.2007 г.).
Използването на некоректни изходни данни компрометира оценката на очакваните ползи
и ефективност от приемането на проекта на ЗИД на ЗИ и може да доведе до вземането на
неправилни решения.
В разглежданата оценка на въздействието не се отчита фактът, че ЗИ, като и ЗИД на ЗИ
регламентира дейностите по метрологичен контрол и по метрологичен надзор.
На практика това касае 100 % от дейността на БИМ, т.е. дейност по метрологичен
контрол.
От друга страна дейността по метрологичен надзор, извършвана от ГД”Метрологичен
надзор”, представлява само 14,5 % от дейността на ДАМТН. ДАМТН е надзорен орган и
изпълнява функциите си по надзор на пазара на потребителски продукти, технически надзор
на съоръжения с повишена опасност, контрол на качеството на течните горива и
оправомощаване на лица за оценяване на съответствието, което представлява 85,5 % от
цялостната й дейност.
Тази дейност се регламентира от следните 7 закона: Закон за техническите изисквания
към продуктите, Закон за защита на потребителите, Закон за чистотата на атмосферния
въздух, Закон за опазването на околната среда, Закон за автомобилните превози, Закон за
медицинските изделия, Закон за управление на отпадъците.
Тенденцията е да се увеличава обемът на дейността по надзор на пазара на средства за
измерване (по ЗТИП), което ще доведе до свиване на дейността по метрологичен надзор (по
ЗИ).
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Общо заключение по оценката и предложения проект на ЗИД на ЗИ:
3.

По предложения проект на ЗИД на ЗИ на практика експертната група не е могла да
идентифицира съществени разходи освен загубата на около 100 работни места и
известен риск от увеличаване на цените на метрологичния контрол в краткосрочен план
(при прехвърлянето на функции от държавата към частни лица за ОС на СИ и
лаборатории за изпитване), но е пропуснала фактът, че се създава троен конфликт
на интереси.

4.

С приемането на предложения заканопроект няма да се получат облекчения за
икономическите оператори, тъй като при извършването на метрологичен надзор не се
събират такси, а глобите и санкциите за неизпълнение на задължения по ЗИ не са
признават за данъчни цели.

5.

Погрешно и недопустимо е одобряването на типа, първоначалната и последващата
проверка, които са част от задължителния метрологичен контрол, да се считат за
«разрешителни» режими по смисъла на ЗОАРАКСД;

6.

Механичното обединяване на дейностите по метрологичен контрол и
метрологиченн надзор поражда троен конфликт на интереси и е предпоставка за
потенциални проблеми на икономическите оператори, тъй като не гарантира
еднакво отношение и непредубеденост и недопускане на превишаване на
предоставени права, което ще се отрази на формулираните цели на ЗИД на ЗИ във
фиг.2.

7.

Не се намаляват разходите на икономическите оператори, свързани с
метрологичния контрол, защото не се опростява нормативната и административната
среда;

8.

Не се постига по-висока степен на защита на икономическите интереси на
гражданите и бизнеса, нито по-честна конкуренция, тъй като не се създават условия
за предотвратяване на конфликт на интереси

Повишена ефективност от поемане на функции по проверки на СИ от частния сектор
може да има, ако се разшири списъкът на СИ, за които могат да се оправомощават
лица, което на практика обаче не се регламентира в ЗИД на ЗИ.
Подобна мярка би дала възможност на повече икономически оператори да участват
в дейността по проверките. Това би довело до освобождаване от част от проверките,
извършвани от БИМ, с което ще се облекчи държавния бюджет. В същото време би
могло ще се разшири, укрепи и подобри дейността по праверките чрез включването на
частни капитали.
8. Немотивираното предложение за структурни промени ще доведе до:
а) Разграждане без ясно мотивирани причини на успешно действащата национална
система за оценяване на съответствието в областта на директивите от нов подход, осигуряваща
прилагането на европейско хармонизирано законодателство – едно от условията за присъединяване
и членство в ЕС;
б) Основателни съмнения от страна на ЕК и държавите-членки, относно
легитимността и способността на българските нотифицирани органи да изпълняват своите
функции при променени първоначални условия, при които са оценени и нотифицирани, както и в
достоверността на издадените от тях документи, поради разграждането на съществуващия
механизъм (правила, процедури, установен ред на действие и т.н.) в преходния период до
изграждането на нов механизъм.
в) Съмнения в легитимността на “преиздадените” разрешения, като се отчита
обстоятелството, че се подменя органът на държавна власт, който не е правоприемник на органа,
издал първоначалните разрешения и предложил нотификация пред ЕК.
г) Щети за бизнеса на нотифицираните органи, които осъществяват дейност от
обществен интерес и техните клиенти в силно конкурентния пазар на услуги по оценяване на
съответствието.
9.
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д) Завземане на българския пазар от органи със съмнителна репутация, ще
благоприятства нелоялната конкуренция и ще постави под въпрос по-нататъшното съществуване на
българските нотифицирани органи, както и ще нанесе вреда и на сравнително малко останалите
български производители
е) Нови допълнителни финансови и времеви ресурси за обучение и придобиване на
практически опит, свързан със спецификата на директивите, от страна на новите изпълнители на
функцията на Д”РОС”.
9. Предлаганата промяна в ЗИД на ЗИ изобщо не покрива изискванията на Регламент ЕО
765 от 2008 г.
10. Предложеното от ЗИД на ЗИ съкращаване на 100 работни места от общите
администрациии на ДАМТН и БИМ не е възможно, защото сега те са общо 105 души,
т.е. в БИМБ не би останал персонал за счетоводство, деловодство и правни дейности.
Съкращаване на работни места от специализираната администрация няма да доведе до
посочените преди това икономически ефекти за повишаване ефективността на
метрологичния контрол и метрологичния надзор.
11. Би трябвало да се направи количествен анализ на разходите и ползите, които ще се
получат ако се приеме изменение на ЗИ с обединение на двете структури и излизане
на ГД”МИУ” от състава. Тази опция ще даде възможност държавата де се освободи
от извършването на техническите дейнности по проверките, извършвани в
момента от ГД „МИУ”. Ако тази дирекция се преобразува в държавно предприятие тя
може да бъде и лице за оценяване на съответствието, като по този начин ще се
използват по предназначение средствата за доставеното по програма ФАР
оборудване за над 1 000 000 лева.
МУЛТИКРИТЕРИЕН АНАЛИЗ
В оценката са посочени некоректни данни по отношение на избора на алтернативи.
Използването на некоректни изходни данни компрометира оценката на очакваните ползи и
ефективност от приемането на проекта на ЗИД на ЗИ и може да доведе до вземането на неправилни
решения. Като използваме зададените критерии за оценка (със съответните относителни тегла)
предлагаме мултикритериен анализ, базиран на реалните данни:
Мултикритериен анализ: Класиране на опциите
Опции

К1

Тегла на критериите
1. Първа опция: Никаква регулаторна намеса освен
транспонирането на ЕД
2. Втора опция: Внесеният ЗИД на ЗИ
2а. Внесения ЗИД на ЗИ с изискване за
оправомощените лица за ОС да не са свързани лица по
ТЗ
2б. Внесеният ЗИД на ЗИ с регламентиране на
метрологичния стандарт за предварително опаковани
продукти и бутилки над 10 кг/л
3. Трета опция: Нов ЗИД за ЗИ с отделяне на
ГД»МИУ» от новата структура

К2

К3

Резултат

0,4

0,4

0,2

1

1,00

1,00

1,00

1,00

-0,67

1,00

1,33

0,40

-1,00

-1,00

1,33

0,27

1,00

-1,67

1,33

-0,67

1,33

1,33

1,33

1,33

Мултикритериен анализ: Избор на алтернативи
Опции
Тегла на критериите
1. Изисквания за оправомощаване на ЛОС
1Б. Втора опция: Изискване за оправомощените лица

К1

К2

К3

Резултат

0,4

0,4

0,2

1

2

-0,67

0,33

0,60
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за ОС да не са свързани лица по ТЗ
1А. Първа опция: Изискване към оправомощените
лица да са трета независима страна
2. Обхват на изискванията по отношение на ПОП
2А. Първа опция: Регламентиране на метрологичния
стандарт за предварително опаковани продукти и
бутилки до10 кг/л (както е по ЕД)
2Б. Втора опция: Регламентиране на метрологичния
стандарт за предварително опаковани продукти и
бутилки и над 10 кг/л (както е по БДС до 1999)

1

1,33

1,33

1,2

0,33

0,67

1,00

0,6

1,67

-1,33

-1,67

-0,2

Критерии за мулти-критериен анализ
K4. Повишаване на ефективността на метрологичния контрол и метрологичния надзор с цел повисока степен на защита на здравето и живота на гражданите, на икономическите интереси
на гражданите и бизнеса и защита на околната среда, за по-честна конкуренция.
K5. Намаляването на разходите на бизнеса по добросъвестно изпълнение на изискванията на
метрологичния контрол и метрологичния надзор
K6. Оптимизиране на разходите на публичния сектор, свързани с управлението и
упражняването на метрологичния контрол и метрологичния надзор
Скала на оценка на различните опции по 3-те критерия
3 голям положителен ефект
2 среден положителен ефект
1 малък положителен ефект
0 няма ефект (или се неутрализират)
-1 малък отрицателен ефект
-2 среден отрицателен ефект
-3 голям отрицателен ефект
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2. БИМ
ДО
Изпълнителен Консорциум
„Корпорейт енд Пъблик
Мениджмънт Кънсалтинг ГрупНю Ай”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с исканата от Вас информация съгласно писмо входящ № 67-0059/16.02.2009 г. по съответните точки по които БИМ има информация е следната:
1. Одобрени типове СИ – 50 бр./21970 лв.
2. Първоначална проверка на СИ- 14074 бр./318340 лв.
3. Последващи проверки на СИ – 188982 бр./2959836 лв.
4. Експертизи на СИ – 2365 бр. /67599 лв.
ІІ. Средна продължителност на:
1. Одобрени типове СИ – 3-6 месеца
2. Първоначална проверка на СИ- 8-24 часа
3. Последващи проверки на СИ – 2-8 часа
4. Експертизи на СИ – 24 часа-14 дни
ІІІ Няма извършени ЕИО процедури за 2008 г.
ІV Таксите за метрологичен контрол са определени в тарифа,
публикувана в ДВ. бр. 19 от 2 Март 2007 г.
а/ Възнаграждения и осигуровки
3790960 лв.
Численост
342 бр.
Средна работна заплата
557 лв.
Средна възраст и дял на висшето образувание
50 год
б/Други текущи разходи/стоки и услуги/
6500557 лв.
в/ Капиталови разходи
791218 лв.
г/Брой одобрения на типа на СИ,експертизи, първоначални проверки
на СИ, последващи проверки на СИ за 2008г. 205471 бр.
д/Стойност на приходите от тях – 3367745 лв.
е/За проверки делът на държавата/ БИМ/ за 2008г. в брой и стойност
205471 бр. Стойност 3367745 лв.
Забележка: БИМ не разполага с информация, относно:
1. Цените в страни от ЕО
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2. Цените предлагани от оправомощените фирми- информация може
да получите от ДАМТН
3. Брой проверки, извършени от оправомощени фирми-информация
може да получите от ДАМТН
В резултат на промените на ЗИ от 2005 г. и обособените две структури БИМ
и ДАМТН, аргументите за конфликт на интереси в законовата област на
метрологията са неоснователни. Съгласно структурата на WELMEC – Европейска
организация за законова метрология е видно, че всички дейности в областта на
законовата метрология се извършват във всяка страна-членка от една единствена
национална институция. Няма друга страна, в която държавата е създала и подържа
втори държавен орган, който да контролира първия. И защо в нито една страначленка няма конфликт на интереси, а в Р България-има? Очевидно е, че
използването на конфликта на интереси има други цели. (Приложение 1)
При бъдещо обединяване на институциите ще се постигне оперативна
съгласуваност между метрологичен контрол и метрологичен надзор.
При необходимост сме готови по всяко време да Ви съдействаме и да Ви
подадем необходимата за вас информация за цялостно и обективно приключване на
проекта.

С уважение,
Катерин Катеринов
Председател на БИМ
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3. Асоциация на индустриалния капитал
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