БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ

28.06.2022 г., 10:00 часа,
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" №108
Зала №3, ФНТС

ПОКАНА

Българският институт по метрология и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи Ви канят да вземете
участие в обсъждането на:

ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН
КОНТРОЛ
Проектът има за цел:
• привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на изменено хармонизирано европейско законодателство в областта на метрологията, както и на
нормативни актове в обхвата на националното законодателство, в които са въведени изискванията на Директиви от Нов подход и Регламенти на ЕП и на Съвета,
• да се допълнят или отменят техническите и метрологичните изисквания, съответно редът за провеждане на контрол на определени средства за измерване;
• да се разработи необходимото правно регулиране за запълване на празноти в действащия акт;
• да се въведе процедура по прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно
предлагани на пазара в друга държава членка;
• да се въведе метрологичен контрол на средства за измерване, за които политиката на Р. България е доказала необходимост от такъв - водомери за нечиста студена вода, средства
за измерване на природен газ или пара, които работят със стандартизирано стесняващо устройство – бленда, везни с автоматично действие за измерване в движение на масата и на
осовото натоварване на пътни превозни средства (ППС);
• да се приведат техническите и метрологични изисквания в съответствие с актуални действащи стандарти и рекомендации на Международната организация по законова
метрология за група средства за измерване, като стендовете за измерване на спирачните сили на ППС, електромери за реактивна енергия, измервателни трансформатори,
измервателни системи за компресиран природен газ, скоростомери, анализатори за алкохол в дъха;
• да се въведе процедура за извършване на метрологична експертиза на средства за измерване.

СЪЮЗ НА
МЕТРОЛОЗИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

Участието Ви ще допринесе за подобряване на нормативната база в областта на метрологичния контрол.
Моля, потвърдете Вашето присъствие чрез електронно съобщение на адрес: office@smb-bg.org
в срок до 22.06.2022 г.

Обществено обсъждане

