До и.д. председател на Български институт по метрология (БИМ)
София 1040, бул. ”Г.М.Димитров“ № 52 Б, bim@bim.government.bg
тел. 02/9702-790 - гише Администрат. обслужване, тел. 02/9702-776 – деловодство
във връзка с писмо ваш изх.№ 34-00-50 от 06.08.2013 г.
ИСКАНЕ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес за кореспонденция: бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО допълване на предоставената обществена информация по
реда на чл.22 от ЗДОИ

Уважаема госпожо Председател,
С горепосоченото писмо ни уведомихте, че БИМ е в състояние да ни предостави
копие от инструкциите за експлоатация и части от техническата документация на
посочени от нас одобрени типове статични електромери до 2007г., но не разполага с
пряка информация кои одобрени типове електромери се използват от трите ЕРП.
От адресираното и до БИМ писмо на ДАМТН изх.№29-00-47/20.08.2013г. узнахме,
че редът за одобряване типа на средствата за измерване, които производителите или
вносителите пускат на пазара, е регламентиран в чл.809 и сл. от Наредба за средствата
за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, а там е предвидено подаване на
заявление за одобряване на типа в ГД „Мерки и измервателни уреди" към БИМ. Това
означава, че БИМ разполага с информация за одобрените типове електромери, които
могат да се използват от ЕРП, за които се оказа, че не са само три, а са четири на брой. В
случая обстоятелството, че някои от одобрените типове електромери може да не се
използват в някои ЕРП или изобщо, е без значение за нас. Ето защо уточнявам първия
въпрос в заявлението ни по следния начин, като моля предоставената ни обществена
информация да бъде допълнена от БИМ по реда на чл.22 от ЗДОИ:
1. Какви видове (модели) средства за търговско измерване (електромери) са
одобрени от БИМ след 05.05.2006 г. и могат да се използват от ЕРП в страната, и кои
са техните производители?

В останалата част заявлението остава непроменено, като въпросите се адресират
също до БИМ:
2. Позволяват ли техническата конструкция и програмното осигуряване на
електромерите по т.1 дистанционна промяна на калибровъчния коефициент на
електромера, дистанционна настройка на часовника за ценовите тарифи и
дистанционна промяна на показанията за измереното количество употребена
електроенергия през инфрачервена, ултразвукова, радио или друг вид връзка за
жично или безжично предаване на данни и кои от използваните електромери на
какъв вид дистанционно въздействие са конструирани да реагират?
3. Каква документация е налице, удостоверяваща годността за точно измерване
на всеки от електромерите по т.1 в съответствие със Закона за измерванията и
европейските норми? Моля да ни бъде изготвено копие от всички документи,
относими към всеки отделен използван модел, включително от съответната
инструкция за експлоатация и техническа документация, както и копие от
удостоверението за съответствие със съществените изисквания на приложимите
европейски директиви и стандарти.

Гр. Варна, 23.08.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

