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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ

От:

(заявител)

гр./с.: , област: , п.к.

кв./ул. , № , бл. , вх. , ет. , ап.

тел./факс: , електронна поща:

Производител:

(фирма)

адрес:

Представени образци за измерване

№ наименование и тип на средство за измерване, компоненти, 
допълнителни устройства

година на 
производство

идентификационен 
номер

Добави Премахни

1.Основание за заявяване:

(ново производство или внос, модификация или допълнение на одобрен тип, нови технологии, продължаване на срока на 
валидност на одобряването на типа/на ограниченото одобряване на типа)

2. Предназначение на средството за измерване:

3. Технически и метрологични характеристики на средството за измерване:

4. Прилагам следните документи1:
4.1. техническото досие на типа средство за измерване със съдържание съгласно Приложение № 47 от 
НСИКПМК  на български език, а за тези от внос - и в оригинал;
4.2. копия от декларации за съответствие и протоколи от изпитване, ако средството за измерване подлежи и на 
оценяване на съответствието със съществените изисквания, определени по реда на чл. 7 от ЗТИП;
4.3. документ за платена държавна такса за преглед на документите на средството за измерване при 
одобряване на типа;
4.4. Техническо досие на одобреното/ограничено одобреното средство за измерване и декларация, че няма 
изменения по отношение на одобрения/ограничено одобрения тип2 

5. Прилагам копия от протоколи от изпитвания на средството за измерване, издадени от акредитирана лаборатория 
или от национален метрологичен институт3.
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1 задължително 
2 прилага се само при продължаване на срока на валидност на одобряването на типа, съответно на ограниченото 
одобряване на типа на средствата за измерване. 
3 в случай, че  заявителят разполага с такива документи 

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:

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.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

По електронен път на електронна поща
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 28.02.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 811а от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

От:

(заявител)

гр./с.: , област: , п.к.

кв./ул. , № , бл. , вх. , ет. , ап.

тел./факс: , електронна поща:

Декларирам, че няма настъпили изменения по отношение на одобрения тип 

производство на: 

одобрен и вписан в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под №

Дата:  Декларатор:


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ
(заявител)
(фирма)
Представени образци за измерване
№
наименование и тип на средство за измерване, компоненти, допълнителни устройства
година на производство
идентификационен номер
(ново производство или внос, модификация или допълнение на одобрен тип, нови технологии, продължаване на срока на валидност на одобряването на типа/на ограниченото одобряване на типа)
3. Технически и метрологични характеристики на средството за измерване:
4. Прилагам следните документи1:
5. Прилагам копия от протоколи от изпитвания на средството за измерване, издадени от акредитирана лаборатория или от национален метрологичен институт3.
1 задължително
2 прилага се само при продължаване на срока на валидност на одобряването на типа, съответно на ограниченото одобряване на типа на средствата за измерване.3 в случай, че  заявителят разполага с такива документи 
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)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 811а от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
(заявител)
одобрен и вписан в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под №
11.0.0.20130303.1.892433.887364
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