Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т

ПРОЕКТ!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

от ………………..2021 година

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския институт
по метрология, приет с Постановление на Министерския съвет №287 от 11.12.2018 г.
(обн., ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
1.

Създава се нова т.33:

„ т. 33. дава официални становища по чл.22, ал.1 от Закона за хазарта.“
2.

Създава се т.34:

“т.34.

съвместно с

председателя

на

Държавна

агенция

"Електронно

управление" и председателя на управителния съвет на Българския институт за
стандартизация утвърждава методика за удостоверяване на съответствието на
доставения от Централната избирателна комисия тип техническо устройство за
машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и
изискванията на техническата спецификация.”
3.
„т.

Създава се т. 35:
35.

съвместно

с

Държавна

агенция

"Електронно

управление"

и

Българския институт за стандартизация удостоверява съответствието на доставения
тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от
Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация.“
4.

Досегашната т.33 става т.36.

§ 2. В чл.8 се правят следните изменения:
1.

Алинея 1 се изменя така:

„(1) Структурата на Института включва обща администрация, организирана в
една дирекция, специализирана администрация, организирана в една дирекция и
две главни дирекции, финансов контрольор и длъжностно лице по защита на
данните.“
2.

В ал.2 числото „287“ се заменя с „298“.

§ 3. В чл.14, ал.1 се изменя така:
„(1) Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди":
1. по прилагането на Закона за измерванията и актовете по прилагането му:
а)

извършва

преглед

на

документи,

изследване

чрез

изпитване

на

средствата за измерване и използвания в тях софтуер, оценяване на съответствието
и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които
подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по
прилагането му;
б) води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за
измерване;
в)

извършва

първоначални

и

последващи

проверки

на

средства

за

измерване, които подлежат на контрол;
г) извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които
подлежат на контрол;
д) извършва калибриране на еталони и средства за измерване в области,
които са определени от председателя на Института;
e) извършва измервания и метрологични изследвания, в т.ч. на софтуер,
който е свързан с измервания;
ж) участва с лектори в курсове и семинари, които са организирани от
Учебния център на Института;
з) предоставя консултации в областта на законовата метрология;
2. по прилагането на Закона за чистотата на атмосферния въздух:
а) упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на
бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
б) извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на
ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II
на УБП;
3. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете
по прилагането му извършва първоначални и последващи проверки на електронни
системи с фискална памет (ЕСФП);

4. извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в
разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, които са издадени
съгласно:
а) Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
средствата за измерване (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
б) Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
везни с неавтоматично действие (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).
§ 4. Създава се чл.14а:
„Чл.14а. Дирекция „Изпитване на продукти и устройства“:
1. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете
по прилагането му:
а)

извършва

изпитвания,

изготвя

становища

за

съответствие

с

функционалните и техническите изисквания и подготвя предложения за одобряване
типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални
принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване
(ФУВАС) и на ЕСФП и ИАСУТД;
б) извършва контролни изпитвания на ФУ;
в) води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр, ФУВАС и
ЕСФП) и ИАСУТД;
г) извършва експертизи на ФУ;
д) извършва дейности във връзка с издаване на разрешения и води
публичен регистър на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и
ремонт на ФУ и ИАСУТД;
е) извършва дейности по заличаване от регистъра по буква "в" и отнемане
на разрешението по буква "д";
ж) извършва съвместни контролни действия с други институции във връзка с
контрола на ФУ и ИАСУТД;
2. по прилагането на Валутния закон и на Наредба № 4 от 2003 г. за
условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на
обменните бюра, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 74 от 2003 г.),
извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за
съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с
изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез
фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към
софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр.
106 от 2006 г.);
3. по прилагането на Закона за хазарта:
а) извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално
оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване;

б) води електронни публични регистри за типовете и модификациите на
игралното

оборудване,

централната

джакпот

компютърна

комуникационното

системите,

система,

оборудване,

игралния

системите

включително

софтуер,

за

контролния

включително

онлайн

залагания,

локален

сървър,

и

устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за
използване на територията на страната;
в) оказва съдействие на органите на Националната агенция за приходите
/НАП/, включително по предотвратяване използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
г) изготвя становища по чл.22, ал.1 от Закона за хазарта.;
д) предоставя информация, становища и/или справки на НАП;
е) по искане на органите на НАП извършва проверки за съответствието на
игрално оборудване с регистрираните типове и модификации;
4. по прилагане на Изборния кодекс:
а)

участва

в

разработването

на

методика

за

удостоверяване

на

съответствието на доставения от Централната избирателна комисия тип техническо
устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния
кодекс и изискванията на техническата спецификация;
б) участва в процедурата по удостоверяване съответствието на доставения
тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от
Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация;
5. извършва изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост и
въздействия на околната среда.
§ 5. Приложението към чл.8, ал.3 се изменя така:
„Приложение към чл.8, ал.3
Численост на персонала в административните звена на
Българския институт по метрология – 298 щатни бройки
Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Длъжностно лице по защита на данните

1

Обща администрация

36

в т.ч.:
дирекция "Обща администрация"
Специализирана администрация
в т.ч.:

36
257

Главна дирекция "Национален център по метрология"

61

Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", включително регионалните отдели
Дирекция „Изпитване на продукти и устройства“

173
23

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
_______________________________________________________________

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
/ЗЛАТКО ХАЛВАДЖИЕВ/
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПАДЧР
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ:
/МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ/

