Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № .............
от

...............

2020 година

за изменение и допълнение на Наредба за единиците за измерване, разрешени за
използване в Република България, приета с Постановление № 275 на Министерския
съвет от 2002 г. (Обн. ДВ., бр. 115 от 2002 г., изм., бр. 40 от 2006 г., изм. и доп., бр. 8 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1;
2. Създава се ал. 2:
„(2) Основните единици за измерване от Международната система SI се определят
посредством следните фундаментални константи:
1. честотата на свръхфино разделяне на енергийните нива на атома на цезий 133
ΔvCs в основното му състояние е 9 192 631 770 Hz;
2. скоростта на светлината във вакуум c е 299 792 458 m.s-1;
3. константата на Планк h е 6,626 070 15 ×10-34 J.s;
4. елементарният електричен заряд e е 1,602 176 634 ×10-19 С;
5. константата на Болцман k е 1,380 649 ×10-23 J.K-1;
6. константата на Авогадро NA е 6,022 140 76 ×1023 mol-1;
7. светлинната ефективност Kcd на монохроматично излъчване с честота 540 ×
1012 Hz е 683 lm.W-1,
където херц, джаул, кулон, лумен и ват, с означения Hz, J, C, lm и W, са свързани
с единиците секунда, метър, килограм, ампер, келвин, мол и кандела, с означения s, m,
kg, A, K, mol и cd, в съответствие с равенствата:
Hz=s-1, J=m2.kg.s-2, lm=cd.m2.m-2=cd.sr, C=s.A and W=m2.kg.s-3.“
§2. Член 8 се изменя така:
“Чл. 8. Единицата за дължина „метър” се определя, като фиксираната числена
стойност на скоростта на светлината във вакуум c се приема за 299 792 458, изразена в
единицата m/s, където секундата се определя посредством ΔvCs, и се означава с „m”.“
§3. В чл. 9, ал. 1 се изменя така:
“(1) Единицата за маса "килограм" се определя, като фиксираната числена
стойност на константата на Планк h се приема за 6,626 070 15 x 10-34, изразена в
единицата J s, равна на kg m2 s-1, където метърът и секундата се определят посредством
c и ΔvCs, и се означава с "kg”.”
§4. Член 10 се изменя така:

“Чл. 10. Единицата за време „секунда” се определя, като фиксираната числена
стойност на честотата на трептене на цезия ΔvCs, честотата на свръхфиния преход от
непертурбираното основно състояние на атома на цезий 133, се приема за 9 192 631
770, изразена в единицата Hz, равна на s-1, и се означава с "s”.”
§5. Член 11 се изменя така:
“Чл. 11. Единицата за електричен ток „ампер” се определя, като фиксираната
числена стойност на елементарния заряд e се приема за 1,602 176 634 x 10-19, изразена в
единицата C, равна на A s, където секундата се определя посредством ΔvCs, и се
означава с "А”.”
§6. Член 12 се изменя така:
“Чл. 12. (1). Единицата за термодинамична температура "келвин” се определя,
като фиксираната числена стойност на константата на Болцман k се приема за 1,380
649x10-23, изразена в единицата J K-1, равна на kg m2 s-2 K-1, където килограмът, метърът
и секундата се определят посредством h, c и ΔvCs, и се означава с "К”.
(2) Eдиницата за температура по Целзий "градус Целзий" е равна на единицата
"келвин" и се определя като разликата t = T - To между двете термодинамични
температури Т и То, където To = 273,15 К, и се означава с "°С". Температурен интервал
или температурна разлика могат да бъдат изразени в келвин или в градус Целзий.“
§7. Член 13 се изменя така:
“Чл. 13. (1) Единицата за количество вещество е "мол" и се означава с "mol”.
(2) Един мол съдържа точно 6,022 140 76 x 1023 елементарни единици. Това число
е фиксираната числена стойност на константата на Авогадро N A, изразена в единицата
mol-1 и се нарича „число на Авогадро“.
(3) С количеството вещество (означава се с n) на дадена система се измерва броят
на определени елементарни единици. Елементарната единица може да бъде атом,
молекула, йон, електрон или всяка друга частица или определена група от частици.”
§8. Член 14 се изменя така:
“Чл. 14. Единицата за интензитет на светлина "кандела" в определена посока се
определя чрез фиксираната числена стойност на светлинната ефективност на
монохроматичното излъчване с честота 540 × 1012 Hz, Kcd се приема за 683, изразена в
единицата lm W-1, която е равна на cd sr W-1 или на cd sr kg-1 m-2 s3, където килограмът,
метърът и секундата се определят посредством h, c и ΔvCs, и се означава се с "cd".
§9. §1а от Допълнителните разпоредби се изменя така:
„§1а „Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20
декември 1979 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки
относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ L 39, 15.2.1980 г.),
изменена с Директива 85/1/ЕИО на Съвета от 18 декември 1984 година относно
изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки относно мерните единици (OB, L 2, 3.1.1985 г.), Директива
89/617/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1989 година относно изменение на Директива
80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно
мерните единици (OB, L 357, 7.12.1989 г.), Директива 99/103/ЕО на Европейския
Парламент и на Съвета от 24 януари 2000 година за изменение на Директива
80/181/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните
единици (ОВ L 34, 9.2.2000 г.), Директива 2009/3/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета за
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (ОВ
L 114, 7.5.2009 г.) и Директива (ЕС) 2019/1258 на Комисията от 23 юли 2019 година за
изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива
80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в
системата SI (OB, L 196, 24.7.2019 г.).“
Заключителна разпоредба
§10. Постановлението влиза в сила на 13 юни 2020 г.
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