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по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” 

 

Бенефициент: Б Ъ Л Г А Р С К И  И Н С Т И Т У Т  П О  М Е Т Р О Л О Г И Я  

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие” и от националния 

бюджет на Република България. 

e-mail: project-op@bim.government.bg 

Оперативна програма 
„Развитие на 

конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-

2013 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето 

бъдеще 

 

 

Относно: Отговори на поставените въпроси в писмо ОП-П-7/06.04.2015 г. 

 

По първи въпрос 

При изготвяне на документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка сме спазвали изискванията на ЗОП. 

Съгласно чл. 30, ал. 2 на Закона за обществените поръчки: 

„Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или 

друга техническа референция по ал. 1, т. 1 следва да е допълнено чрез добавяне на 

думите "или еквивалент". 

 

По втори въпрос 

Задължително условие за пускане на даден продукт на пазара или в действие е, 

производителят да удостовери съответствието му с всички разпоредби на 

приложимото към него европейско, съответно българско законодателство, в чиито 

обхват попада: ЕО директиви, регламенти, решения, хармонизирани стандарти и др. 

национални нормативни документи.     

Съгласно “Ръководство за прилагане на директивите, основаващи се на принципите 

на Новия и Глобалния подход” 

http://www.damtn.government.bg/images/Evropeisko_pravo/ Gaidove/guideNA-bg-

2_2009.pdf, производителят има задължението да провери дали неговият продукт 

попада или не попада в обхвата на една или няколко директиви. В случай че попада 

задължение на производителя е да удостовери съответствието на продукта с 

приложимите към него изисквания. За удостоверяване на съответствието 

производителят изготвя изискващата се техническа документация и подлага 

продукта на приложима към него процедура за оценяване на съответствието. В 

случай че в резултат на проведените изпитвания, продуктът удовлетворява 

приложимите към него изисквания на европейското законодателство (директиви, 

регламенти, стандарти), производителят е задължен да състави декларация за 

съответствие, с която да поеме на своя отговорност декларираното съответствие. 

По трети въпрос 

http://www.damtn.government.bg/images/Evropeisko_pravo/%20Gaidove/guideNA-bg-2_2009.pdf
http://www.damtn.government.bg/images/Evropeisko_pravo/%20Gaidove/guideNA-bg-2_2009.pdf
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В техническата спецификация е записано „Възможност за работа във вертикално и 

хоризонтално положение”, с което се има предвид пруверът да може да работи във 

вертикално положение, когато има пространствени ограничения, които не 

позволяват използването му в хоризонтално положение. Под вертикално положение 

да се разбира ъгъл от 90 . 

По четвърти въпрос 

Отговорът се съдържа в отговора на втори въпрос. 

По пети въпрос 

Отговорът се съдържа в отговора на втори въпрос. 

По шести въпрос 

Характеристиките на еталонните мерки за обем (мерници), които се използват при 

изпитване и проверка на измервателни системи за течности различни от вода са 

посочени в Международната Препоръка OIML R 120, т. 2. Всеки производител на 

мерници, трябва да направи съответните изчисления за всеки мерник и да го 

изработи, така че той да отговарят на посочените изисквания. 

По седми въпрос 

Компактният комплект от еталонни мерници ще се използва за контрол на 

измервателни системи за течности, различни от вода. За тази цел е необхдимо всеки 

един от тях да бъде калибриран с разширена неопределеност посочена в 

техническата спецификация, която е 0,15 % или по-добра. Не сме поставили 

изискване по отношение на метода на калибриране. Може да се използват различни 

методи на калибриране, в зависимост от възможностите на акредитираната 

лаборатория или националния метрологичен институт (гравиметричен, обемен), с 

които да се постигне желаната неопределеност.  

Необходимо е да бъде осигурена възможност за нивелиране на компактната система 

от еталонни мерници по време на калибрирането.      

По осми въпрос 

1. Пожароизвестителната система трябва да работи със захранване от 

превозното средство.  

2. Въпрос на техническо решение е какъв да бъде видът и принципът на 

действие на пожарогасителната система. Тъй като мобилната лаборатория ще 

работи във взривоопасна среда, основната ни цел е да съществува 

възможност за незабавно гасене при възникване на пожар. 

 

 

С уважение, 

доц. д-р Димитър Станков 

Председател на БИМ и Ръководител на проекта 

 


