
 
 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG16RFOP002-2.011-0003-СО1 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на 

електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Български институт по метрология и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган“. 

П О К А Н А 
 
 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 
 

има удоволствието да Ви покани на  

 
 
 

в залата на Българския институт по метрология, на адрес:  

гр. София, бул. Г.М.Димитров №52 Б, ет. 6 

 
 

на информационен ден за целевите групи по проект: 

„Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, 

манометри и таксиметрови апарати в Р. България“, договор № BG16RFOP002-2.011-0003-C01, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Главна цел: Предоставяне на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите 

на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност и извършване на качествен и надежден метрологичен 

контрол на средства за измерване чрез модернизация и дооборудване на двадесет и три проверочни 

лаборатории в Български институт по метрология 

  
Основните дейности по проекта са насочени към модернизиране и оборудване на двадесет и три проверочни 

лаборатории – създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери, модернизиране и 

дооборудване на 16 лаборатории за проверка на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане, 

както и създаване на 5 иновативни за страната мобилни лаборатории за проверка на системата „таксиметров 

апарат – автомобил“ (СТАА). 

 

Обща стойност: 1 429 999,96 лв., от които 1 215 499,96 лв. европейско и 214 500 лв. национално 

съфинансиране.  

 

 

 

П О КАНА  

19 юли 2019 г. 

10.00 часа  

Начало: 13.05.2019 г. 

Край: 13.05.2021 г. 

http://www.eufunds.bg/

