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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ЗАЯВКА 
за утвърждаване на национален еталон на Република България в БИМ/ГД НЦМ

от:
(Заявител, фирма)

Адрес:

Тел.: ; Факс: ; GSM:

Електронна поща:

Начин на плащане:

ИН: ; ИН по ЗДДС:

Данните са необходими за издаване на фактура.

Лице за контакти:
(Фамилия, телефон)

Заявяваме следния еталон за утвърждаване като национален еталон на Република България:

Предложение за наименование на еталона

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:
По електронен път на електронна поща
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

Работни групи за създаване или усъвършенстване на национални еталони от заявителя:

1.

+ -

Предложения за експертен съвет за наблюдение на работата на работната група:

1.

+ -
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Кратко описание на еталона:

Наименование на еталона за 
утвърждаване като национален 
еталон на Република България

Основни метрологични характеристики от техническата 
документация на еталона

Величина Обхват Точност

1.

+ -

Специфични изисквания: 
1. Списък на документите за утвърждаване на еталон като национален;
2. Други:

Забележки: 
Процедурата за утвърждаване като национални еталони на Република България е съгласно Наредба за реда за 
утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на 
еталоните, приета с ПМС № 74 от 01.04.2003 г., обн. ДВ. бр. 33 от 11 Април 2003 г., изм. ДВ. бр. 40 от 16 Май 2006 г.

Дата: Заявител:
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ЗАЯВКАза утвърждаване на национален еталон на Република България в БИМ/ГД НЦМ
(Заявител, фирма)
Данните са необходими за издаване на фактура.
(Фамилия, телефон)
Заявяваме следния еталон за утвърждаване като национален еталон на Република България:
Предложение за наименование на еталона
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
Работни групи за създаване или усъвършенстване на национални еталони от заявителя:
Предложения за експертен съвет за наблюдение на работата на работната група:
Кратко описание на еталона:
Наименование на еталона за утвърждаване като национален еталон на Република България
Основни метрологични характеристики от техническата документация на еталона
Величина
Обхват
Точност
Специфични изисквания:1. Списък на документите за утвърждаване на еталон като национален;
Забележки:Процедурата за утвърждаване като национални еталони на Република България е съгласно Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с ПМС № 74 от 01.04.2003 г., обн. ДВ. бр. 33 от 11 Април 2003 г., изм. ДВ. бр. 40 от 16 Май 2006 г.
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