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Резюме: Докладът съдържа информация относно мястото на Българския институт по метрология
(БИМ) в рамките на европейската метрологична система. Разглеждат се европейските метрологични
организации в областта на научната и законовата метрология. Особено внимание се отделя на новата
Европейска метрологична програма за иновации и изследвания (European Metrology Programme for Innovation
and Research, EMPIR), като са разгледани нейният обхват, модули, схеми на финансиране, критерии за
допустимост и участието на БИМ. В областта на законовата метрология е направен преглед на измененията
и допълненията на директивите за средствата за измерване и за везни с неавтоматично действие, породени
от новата законодателна рамка.
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1. Увод
Почти всеки аспект от живота ни се влияе от
измерванията – от системите за GPS-навигация
до пречиставнето на водите или медицинските
изследвания. Точността в промишеното производство и промишлените процеси, надеждността на медицинската диагноза, мониторингът на околната среда, доверието в качеството
на данните от измерване, използвани за
законодателството и много други приложения
се базират върху точни, възпроизводими и
проследими измервания, които изискват солидна
метрологична основа.

2. EURAMET
Европейската асоциация на националните
институти по метрология (EURAMET) е
регионална организация по метрология (РМО)
на Европа. Тя координира сътрудничеството на
националните институти по метрология (НИМ)
на Европа в области като научните изследвания
в областта на метрологията, проследимост на
измерванията до единици SI, международното
признаване на национални еталони и свързаните с тях възможности за калибриране и
измерване (CMC) на своите членове. Чрез
трансфера на знания и сътрудничество между
своите членове EURAMET улеснява развитието
на националните инфраструктури в областта на
метрологията.

Техническата работа на EURAMET се
координира в 12 технически комитети, в които
участват контактни лица от всяка страна-членка
на EURAMET.
EURAMET е отговорна за разработването
и изпълнението на Европейската програма за
научни изследвания по метрология (EMRP),
която има за цел да насърчава сътрудничеството
между европейските национални институти по
метрология (НМИ) и партньори в индустрията
или академичната общност.
EMRP се финансира съвместно от 22 страни и EС (400 млн. евро) на основание чл. 185
от Договора за ЕС. Програмата позволява
на европейските метрологични институти и
академии да си сътрудничат в общи изследователски проекти в специфични области на
метрологията.

3. Европейска метрологична
програма за иновации и изследвания
Европейската метрологична програма за
иновации и изследвания (European Metrology
Programme for Innovation and Research, EMPIR)
се явява наследник на EMRP и на нейния
предше ственик iMERA-Plus. Тя ще бъде
изпълнявана през периода от 2014 г. до 2024 г.
EMPIR ще ускори иновациите и конкурентоспособността и ще генерира данни и знание
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за разрешаването на основните предизивкателства пред обществото. Чрез осигуряване на подобри инструменти за научната общност EMPIR
ще има стратегическо въздействие за Европа.
ЕMPIR:
• ще бъде основната програма за европейски
изследвания по метрология;
• ще се реализира на основание чл. 185 от
Договора за ЕС;
• ще се осъществява съвместно от институциите–членки на Еврамет;
• ще има общ финансов обем от 500 млн.
евро, с равномерен принос от членовете на
Еврамет и от ЕК;
• ще има четири модула, всеки от тях с ясен
фокус;
• ще продължи 10 години, като поканите ще
бъдат оповестени от 2014 г. до 2020 г.;
• ще разшири обхвата на дейности извън
изследванията чрез включване на иновации, свързани със стандартизацията и
дейности по изграждане на капацитет;
• ще бъде отворена за изключителни изследователски партньори.
Бюджет: 500 млн. евро за периода 2014 -2024
г., от които:
• 48% за модул 1;
• 22% - модул 2;
• 10% - модул 3;
• 15 % - модул 4;
• 5% - за изпълнение на програмата.
В EMPIR могат да участват:
• вътрешно-финансирани партньори – НИМ
в Еврамет и оправомощените институти (DIs),
които са заплатили такса към програмата, като
вторите (DIs) участват само в техническата
област, за която са оправомощени;
• въ н ш н о - ф и н а н с и р а н и п а рт н ь о р и държавите-членки на ЕС, вкл. отвъдморските
им отдели; отвъдморските страни и територии,
с въ р з а н и с д ъ р ж а в и - ч л е н к и ; с т р а н и т е ,
автоматично отговарящи на условията за
финансиране по Хоризонт 2020; страните,
асоциирани към Хоризонт 2020. Тези страни са
посочени в Списък 1б на сайта на програмата
http://msu.euramet.org/downloads/. DIs от страни,
които са направили финансов ангажимент към
Програмата могат да участват извън техническата
област, за която те са оправомощени само като
външно-финансирани партньори.
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Таблица 1: Модули на EMPIR

Модул 1: Наука

Модул 2:
Иновации

Модул 3:
Преднормативен

Модул 4:
Изграждане на
капацитет

Фундаментална научна
метрология
Основни
предизвикателства:
енергия, околна среда,
задраве
Съвместна
изследователска дейност
за индустрията
Проекти за трансфер на
технологии
Централна подкрепа за
разпространение
на
иновации
Изследване и развой за
преднормативна
и
конормативна
метрология
Изледвания и развой за
възможности
за
измерване
Проекти за изграждане
на капацитет

• свързана трета страна – примери за това
са: организация, която не се разглежда като
вътрешно-финансиран партньор или като
външно-финансиран партньор; Partner (т.е. тези,
които подписват Споразумението за безвъзмездна
помощ), но прави някои вноски към JRP;
организация, "свързана" с финансиран партньор.
Терминът "свързан" се отнася до установени
официални отношения между трета страна и
финансиран партньор.
• нефинансирани партньори - Юридическите
лица, които имат право да бъдат вътрешно
или външнофинансирани Партньори могат
да изберат да участват в проекти EMPIR като
Нефинансирани Партньори и EURAMET
биха счели това за особено подходящо, когато
индустриален партньор ще получи значителна
полза от участието си.

4. БИМ и EURAMET, EMPIR
Националният център по метрология е
пълноправен член на EUROMET от 2003 г.
На 11 януари 2007 г. БИМ стана един от

учредителите на EURAMET, която е приемник
на EUROMET. БИМ участва в съвместни проекти
и чрез контактни лица в работата на 12-те
технически комитета и на пет от подкомитетите
на организацията.
През 2013 г. Министерският съвет одобри
участието на Българския институт по метрология в EMPIR. Решението на правителството
позволява на института да се приобщи към
най-добрите постижения в метрологията и
да се развие като национален метрологичен
център, предо ставящ допълнителни дейности. Такива са метрологичните услуги за
с п е ц и ф и ч н и п от р е б и т е л и в с т р а н ат а и
в по-широк регион, с което се подкрепя и
усъвършенстването на технологиите; работата
по проекти на високо научно и техническо
ниво; формирането на тясноспециализирана
институционална компетентност („centres
of excellence”) в определени области на
измерването; възможности за прилагане на
повече иновации. Финансовият ангажимент на
страната се определя в съответствие с правилата на ЕURAMET и включва държавно
участие за период от 10 години. С решението
за участие в EMPIR БИМ стана един от 5-те
новоприсъединили се национални метрологични институти към 22-те страни-участнички
в европейската научно-изследователска програма в метрологията. Важно е да се знае, че за
поканите на Етап 1 от EMPIR, заявления могат да
се подават от всяко лице или организация в света.
През 2013 г. беше подписано споразумение
„Exchange of letters” за сътрудничество с JRP
ENV08 за определяне на тотален калай във
водни проби, след което беше подписан Договор с EURAMET за изпълнение на RMG към JRP
ENV08, финансиран по EMRP. Един служител
от отдел ХИЙЛ на ГД НЦМ работи по Договора
в LNE, Франция за периода октомври 2013 –
март 2014. През тази година е представено
проектно предложение по EMPIR съвместно с
LNE, Франция на тема „Разработване на първичен масспектрометричен метод с изотопно
разреждане за изграждане на капацитет в областта
на неорганичния анализ”.
БИМ е отворен за сътрудничество с научните
среди. На 28.10.2011 г. между Председателя
на БИМ и Председателя на „Клъстер аерокосмически технологии, изследвания и приложения” беше подписан меморандум за сътрудничество в изследванията, образованието,
научните и приложни разработки, съвместно

участие в изпълнение на проекти и други
дейности от областите на компетенция, отговорности и капацитет на двете организации,
включително и по отношение на съвместни
действия по отношения на/с трети страни.
През м. юни тази година БИМ заяви своето
желание за участие в консорциум в SRT-r08
Matrix reference materials for environmental
analysis.

5. БИМ и сътрудничеството в
областта на законовата метрология в
Европа
Основната цел на създадената през 1990 г.
Европейска организация за сътрудничество в
законовата метрология (WELMEC) е да създаде
хармонизиран и последователен подход към
законовата метрология в Европа. Понастоящем
в Комитета на WELMEC участват 37 европейски
страни.
До приемането на Р България в ЕС БИМ
е асоцииран член на организацията, а с
подписването на Мемурандума за разбирателство през 2007 г. - пълноправен член. БИМ
участва в работата на 6 от работните групи
към WELMEC, които разработват ръководства
за прилагането на хармонизираното законодателство на ЕС в областта на метрологията.

6. Новата европейска законодателна
рамка (НЗР) за пускането на пазара
на продукти
През 2008 г. Европейският съвет прие и
публикува в Official Journal (OJEU) пакет мерки,
известни като „Нова законодателна рамка“.
Мерките са предвидени с цел да се подобри
вътрешният пазар на стоки и да се осъвременят
условията за пускането на Общностния пазар
на широк спектър промишлени продукти. Пакетът
се основава на съществуващите системи и има за
цел да се засили прилагането и изпълнението на
законодателството за вътрешния пазар.
Пакетът:
• усъвършенства правилата за надзор на
пазара с цел по-добра защита на потребителите
и специалистите от опасни стоки, вкл. и такива,
внос от трети страни; отнася се и до процедурите
за продукти, които са опасни за здравето или
околната среда и изтеглянето им от пазара;
• дава тласък на качеството на (а оттам и
на доверието в) оценката на съответствието на
продукти чрез по-строги, по-ясни правила относно
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изискванията за нотифициране на органите
за оценяване на съответствието (изпитване,
сертификация и лаборатории за контрол), вкл.
по-широкото използване на акредитацията;
• пояснява смисъла на маркировката за
съответствие СЕ и по този начин повишава
доверието в нея. Допълнително маркировката ще
бъде защитавана като търговска марка, което ще
предостави на органи и конкуренти допълнителни
средства за предприемане на правни действия
срещу злоупотреби;
• установява обща правна рамка за промишлените продукти под формата на набор
от мерки, предназначени за употреба в бъдещото законодателство. Това включва разпоредби, които да подкрепят надзора на пазара и
прилагането на маркировката СЕ, определения
на термините, които обикновено се използват
в законодател-ството за продукта (но понякога
се използва по различен начин към момента)
и процедури, които ще позволят на бъдещото
с екторно законодателство да ст ане попоследователно и приложимо.
Правните текстове, публикувани в OJEU са:
• Регламент (ЕО) № 765/2008/ на ЕП и
на Съвета от 9.7.2008 г. за определяне на
изискванията за акредитация и надзор на пазара
във връзка с предлагането на пазара на продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93
• Решение № 768/2008/ЕО на ЕП и на Съвета
от 9.7.2008 г. относно обща рамка за предлагането
на пазара на продукти и за отмяна на Решение
93/465/ЕИО;
• Регламент (ЕО) № 764/2008 на ЕП и на
Съвета от 9.7.2008 г. относно установяване на
процедурите, свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара в други държавичленки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО.
Регламенти 765/2008 и 764/2008 се прилагат
директно, а Решение 768/2008 съдържа изходни
условия, които следва да се инкорпорират в
бъдещото законодателство по отношение на
продуктите.
Регламент 765/2008 и Решение 768/2008
взаимно се допълват и формират основата на
една логическа правна рамка за пускането на
пазара на продукти. Разпоредбите на Решението
се включват в съществуващите директиви при
тяхната ревизия, т.е. това е шаблонът за бъдещо
законодателство за хармонизация в областта на
продуктите.
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7. Прилагане на НЗР
С цел привеждане на хармонизираното
законодателство за продуктите в съответствие с
изходните разпоредби на Решение № 768/2008/
ЕО, през март 2014 г. в OJEU е публикуван пакет
от осем директиви, част от които са Директива
2014/32/ЕС (за средствата за измерване, MID) и
Директива 2014/31/ЕС (за везни с неавтоматично
действие, NAWI). Директивите следва да се
транспонират в националното законода-телство
до 20.04.2016 г.

8. Какво не е променено в MID и
NAWI?
• Обхватът на директивите, както и
възможността, предоставяна в MID – държавите
членки да определят кои СИ да подлежат на
контрол.
• Съществените изисквания към средствата
за измерване (СИ).
• Оценяването на съответствието остава задължение единствено и само на производителя.
• Представянето на декларациите за съответствие: при MID - да придружават СИ, а при
NAWI - да се представят при поискване.
• Разделението по области на приложение
при NAWI – на везни, които подлежат на
оценяване на съответствието и на такива, които
не подлежат.
• Действието на чл. 23 от MID (относно
преходния период) продължава до 30 октомври
2016 г.
• Други.

9. Нови моменти в MID и NAWI
9.1. Терминология
Терминологията е актуализирана и разширена – въведени са термини, наложени в процеса
на прилагане на законодателството.
Някои от измененията са:
• разграничение между понятията предоставяне и пускане на пазара - предоставянето на
пазара е всяка доставка на средство за измерване
за дистрибуция или използване на пазара на
Съюза в процеса на търговска дейност, срещу
заплащане или безплатно, докато пускането на
пазара е предоставянето на средство за измерване
на пазара на Съюза за първи път.
• определения за вносител и дистрибутор,
които заедно с производителя и упълномощения

представител са обединени под нововъведеното
понятие „икономически оператори“.
• съгласно изменената дефиниция за „нормативен документ“ (документ, който съдържа
технически спецификации, приети от Международната организация по законова метрология,
МОЗМ) отпада необходимостта Комисията
да идентифицира разработените от МОЗМ
нормативни документи и по списък да определи частите от тях, които предполагат презумпция за съответствие, както и да публикува
препратки към нормативния документ и списъка
в серия С на OJEU.
• определения за техническа спецификация,
изземване, изтегляне, маркировка СЕ, законодателство на Съюза за хармонизация,
акредитация, национален орган за акредитация,
оценяване на съответствието и орган за оценяване
на съответствието.
9.2. Икономически оператор и
проследимост по веригата на доставка и
дистрибуция
Въведени са подробно описани задължения
на икономическите оператори, вкл. за сътрудничество с органите за надзор на пазара. Новите
директиви се прилагат за всички начини на
доставка, в т. ч. и за про-дажбите от разстояние.
9.3. ЕС декларация за съответствие
За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички
приложими актове на Съюза, следва да бъде
налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест
за икономическите оператори, единната ЕС
декларация за съответствие може да представлява
досие, включващо съответните отделни ЕС
декларации за съответствие.
9.4. Маркировка за съответствие и
допълнителна метрологична маркировка
Въвежда се единна допълнителна метрологична маркировка. „Зеленият стикер“ при
везните с неавтоматично действие се заменя с
маркировката съгласно MID.

Стикерът за ограничена употреба (т. нар.
„червен стикер“) се запазва.
9.5. Надзор на пазара на Съюза
Двете директиви са приведени в съответствие с изискванията на Глава III „Рамка
на Общността за надзор на пазара и контрол
върху продуктите, които се въвеждат на
пазара на Общността“ към Регламент (ЕО) №
765/20081. Акцентира се и върху съдействието
и предприемането на коригиращи действия от
страна на производителите.
9.6. Нотифицирани и нотифициращи
органи
Изискванията и към двата вида органи са
разширени. Акредитацията на нотифицираните
органи все още не е задължителна. Действащите към момента нотифицирани органи ще трябва
да бъдат пренотифицирани съгласно новите
директиви.
За изпълнение на дейности по оценяване
на съответствието при прилагането на процедурите по модул А2 и модул C2 се допуска
възможността да се използва акредитиран
собствен орган (АСО). АСО следва да е отделна,
обособена част от предприятието и да не участва
в проектирането, производството, доставката,
монтирането, използването или поддръжката
на СИ, които оценява. АСО не се нотифицира
пред държавите членки или пред Комисията, но
информацията, свързана с неговата акредитация,
при поискване се предоставя на нотифициращия
орган.
9.7. Модули за оценка на съответствието
Модулите за оценка на съответствието
са приведени в съответствие с Решение
№ 768/2008/ЕО. По-съществени изменения са
направени при везните с неавтоматично действие,
при които комбинациите B+D, B+F или G се
запазват, но се въвеждат и модули D1 и F1 - за
везни, за които модул В не е задължителен.
В MID модул А1 е заменен с модул А2, а
С1 - с С2.
9.8. Други изменения
Настоящият доклад не отчита измененията,
свързани с дейностите на Комисията, както
и създаването на Комитета по везните с

1 Чл. 15 (3) и чл. 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на средствата за
измерване и на везните с неавтоматично действие
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неавтоматично действие по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 за подпомагане на
Комисията по въпроси, свързани с прилагането
на Директива 2014/31/ЕО.
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