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Пропуски в нормативната база при 
метрологична проверка на средства 
за измерване

Въведение
Известно е, че средства за измерване (СИ) са едни 

от най-старите технически средства в историческото 
развитие на човечеството. Първото и най-старото СИ е 
везната, която започва да се използва в търговията да-
лече преди появяването на паричните знаци. На едното 
блюдо на везната се поставя единият от двата продукта, 
обект на размяна между две лица, а на другото - вторият 
продукт. Използваната везна е била в основата на пър-
вите търговски взаимоотношения, появили се между 
две заинтересовани страни. Постепенно за нуждите на 
търговията, на медицината, както и за много други нуж-
ди, свързани с развитието на обществото, се появяват 
множество други СИ. 

В днешно време светът е немислим без използване-
то на СИ за осигуряване на точност и достоверност на 
измерванията в здравеопазването и на измерванията, 
свързани с търговските плащания, държавните и общин-
ски вземания, оценяването на съответствието, отчитането 
на изпълнението на договорни отношения, опазването 
и защитата на околната среда, опазването на живота и 
здравето на хората, обществената безопасност, научните 
изследвания. Средствата за измерване, които имат 
отношение към качеството на предлагания от органи-
зацията продукт или услуга, са от съществена важност 

и трябва да бъдат контролирани - проверявани и/или 
калибрирани. Всички тези факти и обстоятелства показ-
ват, че проверката за метрологична изправност на СИ 
е от съществено значение и обществен интерес. Редът 
и методите за метрологичен контрол на СИ са твърде 
специфични поради съществуващото многообразие от 
принципи, върху които се изгражда работата на СИ. Тя се 
извършва при определени условия по конкретни методики 
от лица с подходяща компетентност и квалификация. За 
съжаление тези въпроси остават извън вниманието на 
повечето заинтересовани страни, въпреки че метроло-
гичната проверка е гаранция за метрологична изправ-
ност на използваните от тях СИ. 

Независимо от голямото множество от методи за 
метрологична проверка на различни СИ, съществуват 
общи метрологични принципи, които са валидни при 
всяка от метрологичните проверки. Тези принципи се 
отнасят основно до използването на СИ в ролята им на 
еталони при метрологичната проверка на други СИ - тези, 
които хората използват във всекидневната си дейност. 
Авторският екип в един продължителен отрязък от време 
извърши анализ на нормативната база в България, от-
насяща се до метрологичните проверки на СИ, като кон-
статира съществени пропуски в тази насока. Цел на тази 
статия е да насочи вниманието на всички заинтересовани 
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Резюме. През последните пет-шест години в публичното пространство активно се говори за проблеми, които се 
отнасят до средствата за измерване - електромери, топломери, водомери, разходомери, по чиито показания се 
заплаща потреблението от гражданите и бизнеса. Никой обаче не информира обществото, че съществуват сериозни 
пропуски в нормативната база, регламентираща тази специфична метрологична дейност и проверката на средствата 
за измерване. Очевидно е, че метрологичната проверка на тези средства за измерване е от обществен интерес и 
от съществено значение за множество заинтересовани страни в страната.
Summary. Last past five or six years in the public space, it is actively talk about problems that directly relate to measuring 
instruments – electrical energy meters, heat meters, water meters, in whose testimony is paid the consumption by citizens 
and businesses. Nobody, however, did not inform the community that there were serious gaps in the legal framework regulat-
ing this specific metrological activities and verification of the measuring instruments. Obviously, the metrological inspection 
of those measuring devices is in the public interest and essential for many stakeholders in the country.
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страни към съществуващите метрологични проблеми при 
осъществяване на проверки на СИ.

Методи на метрологична проверка на средствата 
за измерване

Както по света, така и в България, метрологичната 
проверка на СИ е законово изискване, което се прилага, 
за да се удостовери, че проверяваното СИ отговаря на 
техническите и метрологичните изисквания, определени 
от неговия производител и действащите нормативни акто-
ве. Съществуват множество международни и национални 
стандартизационни документи, които имат отношение към 
метрологичните характеристики на СИ. 

Независимо от различията в метрологичните характе-
ристики на СИ, обект на метрологична проверка, може да 
бъде формулирано едно общо изискване по отношение на 
предприетото измерване – това е „възможността“ на СИ 
да показва действителната стойност на измерваната 
величина XД с определена максимално допустима греш-
ка (МДГ) ∆СИ. На практика това означава, че показанието 
на проверяваното СИ, ако то е метрологично изправно, се 
намира в интервала [XД ± ∆СИ]. От гледна точка на теория 
на вероятностите това означава, че непрекъснатото 
разпределение на грешката е равномерно, а неговата 
вероятностна плътност f (x) остава константа в този 
краен интервал – f (x) = const, [XД ± ∆СИ] и f (x)=0 извън 
него. Графично това е представено на фиг. 1.

Приетото равномерно непрекъснато разпределение 
на грешките е в сила за цялото многообразие от СИ, 
но има неголямо значение за практически приложения. 
То е удобно за пресмятания и играе важна роля при 
трансформацията на статистическите приложения. На 
практика разпределението на вероятностната плътност 
f (x) за различни СИ (за измерване на електроенергия, 
топлинна енергия, разхода на енергоносители, обем, 
маса) се различава съществено (фиг. 2) от равномерното 
разпределение, показано на фиг. 1.

Ако обаче се направи едно единствено измерване, 
независимо от вида на измерваната величина, така, 
както това се извършва при метрологична проверка, 
то показанието на СИ ще бъде в интервала [XД ± ∆СИ] за 
метрологично изправното СИ или извън този интервал 
- за метрологично неизправното СИ. При този метод на 
метрологична проверка приетото равномерно непрекъс-
нато разпределение на грешката на СИ е в сила. 

Ако обаче със СИ се направят последователно статис-
тически значим брой измервания, то при всяко измерване 
се получава различно показание. Това обстоятелство, 
което се подчинява на друго разпределение, е показано 
графично на фиг. 2. Възприет е нормален (гаусов) закон 
на разпределение на вероятностната плътност f (x) на 
измерените стойности. Такова приемане е вярно за голям 
клас СИ, които са подложени на действието/смущението 
на множество систематични и случайни фактори, всеки 
един от които има еднакъв принос за формирането на 
грешката на измерване на проверяваното СИ. Вероят-
ността р една нормално разпределена величина да се 
отличава от средната си стойност Xср с по-малко от ± 1σ; 
± 2σ или ± 3σ е равна на 0,682; 0,954 или 0,998.

Полученото изместване/отклонение (ХД - Хср) на 
средната стойност Xср спрямо действителната стойност 
XД се дължи на действието на систематични факто-
ри (смущения), докато наблюдаваното разсейване на 
измерените стойности около средната стойност Xср се 
дължи на действието на случайни фактори (смущения). 
И едните, и другите могат да бъдат външни или вътрешни 
по отношение на СИ.

Независимо от голямото множество от методи за метрологична проверка на 
различни СИ, съществуват общи метрологични принципи, които са валидни при всяка 
от метрологичните проверки. Тези принципи се отнасят основно до използването на 
СИ в ролята им на еталони при метрологичната проверка на други СИ - тези, които 
хората използват във всекидневната си дейност. Авторският екип в един 
продължителен отрязък от време извърши анализ на нормативната база в България, 
отнасяща се до метрологичните проверки на СИ, като констатира съществени пропуски 
в тази насока. Цел на тази статия е да насочи вниманието на всички заинтересовани 
страни към съществуващите метрологични проблеми при осъществяване на проверки 
на СИ. 

Методи на метрологична проверка на средствата за измерване 
Както по света, така и в България, метрологичната проверка на СИ е законово 

изискване, което се прилага, за да се удостовери, че проверяваното СИ отговаря на 
техническите и метрологичните изисквания, определени от неговия производител и 
действащите нормативни актове. Съществуват множество международни и 
национални стандартизационни документи, които имат отношение към метрологичните 
характеристики на СИ.  

Независимо от различията в метрологичните характеристики на СИ, обект на 
метрологична проверка, може да бъде формулирано едно общо изискване по 
отношение на предприетото измерване – това е „възможността“ на СИ да показва 
действителната стойност на измерваната величина XД с определена максимално 
допустима грешка (МДГ) ∆СИ. На практика това означава, че показанието на 
проверяваното СИ, ако то е метрологично изправно, се намира в интервала [XД ± ∆СИ]. 
От гледна точка на теория на вероятностите това означава, че непрекъснатото 
разпределение на грешката е равномерно, а неговата вероятностна плътност f (x) 
остава константа в този краен интервал – f (x) = const, [XД ± ∆СИ] и f (x)=0 извън него. 
Графично това е представено на фиг. 1. 

    
Фиг. 1      Фиг. 2 

(тези фигури трябва да бъдат разположени вътре в текстовата колона) 
Приетото равномерно непрекъснато разпределение на грешките е в сила за 

цялото многообразие от СИ, но има неголямо значение за практически приложения. То 
е удобно за пресмятания и играе важна роля при трансформацията на статистическите 
приложения. На практика разпределението на вероятностната плътност f (x) за 
различни СИ (за измерване на електроенергия, топлинна енергия, разхода на 
енергоносители, обем, маса) се различава съществено (фиг. 2) от равномерното 
разпределение, показано на фиг. 1. 

Ако обаче се направи едно единствено измерване, независимо от вида на 
измерваната величина, така, както това се извършва при метрологична проверка, то 

показанието на СИ ще бъде в интервала [XД ± ∆СИ] за метрологично изправното СИ 
или извън този интервал - за метрологично неизправното СИ. При този метод на 
метрологична проверка приетото равномерно непрекъснато разпределение на 
грешката на СИ е в сила.  

Ако обаче със СИ се направят последователно статистически значим брой 
измервания, то при всяко измерване се получава различно показание. Това 
обстоятелство, което се подчинява на друго разпределение, е показано графично на 
фиг. 2. Възприет е нормален (гаусов) закон на разпределение на вероятностната 
плътност f (x) на измерените стойности. Такова приемане е вярно за голям клас СИ, 
които са подложени на действието/смущението на множество систематични и 
случайни фактори, всеки един от които има еднакъв принос за формирането на 
грешката на измерване на проверяваното СИ. Вероятността р една нормално 
разпределена величина да се отличава от средната си стойност Xср с по-малко от ± 1σ; 
± 2σ или ± 3σ е равна на 0,682; 0,954 или 0,998. 

Полученото изместване/отклонение (ХД - Хср) на средната стойност Xср спрямо 
действителната стойност XД се дължи на действието на систематични фактори 
(смущения), докато наблюдаваното разсейване на измерените стойности около 
средната стойност Xср се дължи на действието на случайни фактори (смущения). И 
едните, и другите могат да бъдат външни или вътрешни по отношение на СИ. 

 

     
Фиг. 3      Фиг. 4 

(тези фигури могат да бъдат разположена в една текстова колона) 
 

На фиг. 3 е представено определянето на действителната стойност ХД чрез 
еднократно измерване и чрез многократно повтаряне на измерването. Вижда се, че 
при еднократно измерване може да се очаква с еднаква вероятност показание, 
разположено в интервала [XД ± ∆СИ]. Съгласно ISO 17025 се изисква резултатите/ 
измерванията да бъдат представени със съответната неопределеност като мярка за 
метрологичното качество на получените аналитични резултати при многократно 
повтаряне на измерването. Неопределеността се дефинира като „параметър, 
асоцииран към резултата от измерване, характеризиращ дисперсията σ на 
стойностите, които могат да бъдат основателно приписани на измерваната 
величина“. Този параметър се представя като полуинтервал (в плюс, минус) към 
приписаната стойност на измерваната величина. При многократното измерване 
резултатът с доверителна вероятност 0,982 ще бъде в интервала (на разширената 
неопределеност) [Хср ± 3σ], а ± 3σ е неопределеността в този случай. Очевидно е това, 
че при многократни измервания за определяне на стойността на измерваната 
величина XД, неопределеността на измерването ± 3σ е по-малка от максимално 
допустимата грешката ± ∆СИ: σ < ∆СИ.  

Независимо от голямото множество от методи за метрологична проверка на 
различни СИ, съществуват общи метрологични принципи, които са валидни при всяка 
от метрологичните проверки. Тези принципи се отнасят основно до използването на 
СИ в ролята им на еталони при метрологичната проверка на други СИ - тези, които 
хората използват във всекидневната си дейност. Авторският екип в един 
продължителен отрязък от време извърши анализ на нормативната база в България, 
отнасяща се до метрологичните проверки на СИ, като констатира съществени пропуски 
в тази насока. Цел на тази статия е да насочи вниманието на всички заинтересовани 
страни към съществуващите метрологични проблеми при осъществяване на проверки 
на СИ. 

Методи на метрологична проверка на средствата за измерване 
Както по света, така и в България, метрологичната проверка на СИ е законово 

изискване, което се прилага, за да се удостовери, че проверяваното СИ отговаря на 
техническите и метрологичните изисквания, определени от неговия производител и 
действащите нормативни актове. Съществуват множество международни и 
национални стандартизационни документи, които имат отношение към метрологичните 
характеристики на СИ.  

Независимо от различията в метрологичните характеристики на СИ, обект на 
метрологична проверка, може да бъде формулирано едно общо изискване по 
отношение на предприетото измерване – това е „възможността“ на СИ да показва 
действителната стойност на измерваната величина XД с определена максимално 
допустима грешка (МДГ) ∆СИ. На практика това означава, че показанието на 
проверяваното СИ, ако то е метрологично изправно, се намира в интервала [XД ± ∆СИ]. 
От гледна точка на теория на вероятностите това означава, че непрекъснатото 
разпределение на грешката е равномерно, а неговата вероятностна плътност f (x) 
остава константа в този краен интервал – f (x) = const, [XД ± ∆СИ] и f (x)=0 извън него. 
Графично това е представено на фиг. 1. 

    
Фиг. 1      Фиг. 2 

(тези фигури трябва да бъдат разположени вътре в текстовата колона) 
Приетото равномерно непрекъснато разпределение на грешките е в сила за 

цялото многообразие от СИ, но има неголямо значение за практически приложения. То 
е удобно за пресмятания и играе важна роля при трансформацията на статистическите 
приложения. На практика разпределението на вероятностната плътност f (x) за 
различни СИ (за измерване на електроенергия, топлинна енергия, разхода на 
енергоносители, обем, маса) се различава съществено (фиг. 2) от равномерното 
разпределение, показано на фиг. 1. 

Ако обаче се направи едно единствено измерване, независимо от вида на 
измерваната величина, така, както това се извършва при метрологична проверка, то 
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На фиг. 3 е представено определянето на действи-
телната стойност ХД чрез еднократно измерване и чрез 
многократно повтаряне на измерването. Вижда се, че 
при еднократно измерване може да се очаква с еднак-
ва вероятност показание, разположено в интервала 
[XД ± ∆СИ]. Съгласно ISO 17025 се изисква резултатите/ 
измерванията да бъдат представени със съответната 
неопределеност като мярка за метрологичното качест-
во на получените аналитични резултати при многократ-
но повтаряне на измерването. Неопределеността се 
дефинира като „параметър, асоцииран към резултата 
от измерване, характеризиращ дисперсията σ на 
стойностите, които могат да бъдат основателно 
приписани на измерваната величина“. Този параметър 
се представя като полуинтервал (в плюс, минус) към 
приписаната стойност на измерваната величина. При 
многократното измерване резултатът с доверителна 
вероятност 0,982 ще бъде в интервала (на разширената 
неопределеност) [Хср ± 3σ], а ± 3σ е неопределеността 
в този случай. Очевидно е това, че при многократни 
измервания за определяне на стойността на измерва-
ната величина XД, неопределеността на измерването 
± 3σ е по-малка от максимално допустимата грешката 
± ∆СИ: σ < ∆СИ. 

Първият подход, при който проверката на мет-
рологичната изправност на СИ се осъществява чрез 
еднократно измерване с помощта на еталон (СИ), се 
използва за оценяване на грешката на СИ. Вторият 
подход, при който измерването се осъществява чрез 
многократно повторение, се използва за калибриране 
на еталона; приложим е и при метрологична проверка 
на други СИ. 

Така чрез съчетаване на двата представени подхо-
да може да се състави т.нар. процес на проверяване 
за метрологичната изправност/неизправност на СИ, 
при който метрологичната проверка се осъществя-
ва чрез „еднократно сравнение на показанията на 
проверяваното СИ с показанията на еталон (друго 
калибрирано СИ) при една и съща стойност ХД на 
измерваната величина, за която проверяваното 

СИ се използва във всекидневната практика“. Този 
процес на метрологично проверяване е показан на 
фиг. 3: проверката се осъществява за определени 
стойности по скалата на проверяваното СИ, дефини-
рани в методиката за метрологична проверка, като 
се сравняват показанията на проверяваното СИ и на 
еталона - калибрираното СИ. 

Може лесно да се предположи, че при предприето 
еднократно измерване на ХД с еталона е възможно не-
гово показание да попадне извън допустимия граничен 
интервал [XД ± ∆СИ] (на фиг. 3 в червено) и то при усло-
вие, че показанието на проверяваното СИ се намира 
вътре в интервала [XД ± ∆СИ]. Това обаче означава, че 
метрологично изправното СИ ще бъде възприето за 
метрологично неизправно.

Възможен е друг случай, при който показанията 
на проверяваното СИ са извън допустимия граничен 
интервал [XД ± ∆СИ], определен в техническата доку-
ментация на производителя, докато показанията на 
еталона се намират вътре в интервала на разширената 
неопределеност [Хср ± 3σ] (фиг. 4). Това означава точно 
обратното - метрологично неизправното СИ ще бъде 
възприето за метрологично изправно.

От описаните два случая (фиг. 3 и 4) може да се 
направи правомерно заключението, че отношението 
между (интервала на) разширената неопределеност 
3σ при измерване с еталона към (интервала на) макси-
мално допустимата грешка ∆СИ на проверяваното СИ 
е от съществено значение за вземането на адекватно 
решение. В международни и национални стандартиза-
ционни документи се препоръчва това отношение да 
заема стойности между 1/3 и 1/5: 3σ/∆СИ ∈ [1/3; 1/5]. 
Очевидно е, че колкото по-малко е това съотношение 
(1/5<1/3), толкова по-малка е вероятността за допус-
кане на грешка при метрологична проверка на СИ, 
т.е. метрологично изправното СИ да бъде прието за 
неизправно и/или обратното.

Разбираемо е защо във всяка специална методика 
за проверка на СИ това съотношение трябва да бъде 
посочено дефинитивно, на ясно посочени основания: 
дали неговата стойност ще бъде 1/3, 1/4, 1/5 или дори 
по-малка се определя от значимостта/ценността на 
измерванията с проверяваното СИ за дейностите, които 
се контролират или проверяват чрез тези измервания. 

Национална нормативна база при метрологична 
проверка на средства за измерване

Авторите на тази статия си направиха труда да ана-
лизират 27 броя метрологични методики за проверка 
на различни видове СИ. Методиките са действащи 
към 01.01.2017 година. Те могат да бъдат намерени 
на интернет-страницата на Българския институт по 
метрология: http://www.bim.government.bg/. Анализи-
раните методики за проверка са показани поименно в 
приложената по-долу таблица. В тях със съкращението 
МДГ се обозначава максимално допустимата грешка на 
проверяваното средство за измерване.

показанието на СИ ще бъде в интервала [XД ± ∆СИ] за метрологично изправното СИ 
или извън този интервал - за метрологично неизправното СИ. При този метод на 
метрологична проверка приетото равномерно непрекъснато разпределение на 
грешката на СИ е в сила.  

Ако обаче със СИ се направят последователно статистически значим брой 
измервания, то при всяко измерване се получава различно показание. Това 
обстоятелство, което се подчинява на друго разпределение, е показано графично на 
фиг. 2. Възприет е нормален (гаусов) закон на разпределение на вероятностната 
плътност f (x) на измерените стойности. Такова приемане е вярно за голям клас СИ, 
които са подложени на действието/смущението на множество систематични и 
случайни фактори, всеки един от които има еднакъв принос за формирането на 
грешката на измерване на проверяваното СИ. Вероятността р една нормално 
разпределена величина да се отличава от средната си стойност Xср с по-малко от ± 1σ; 
± 2σ или ± 3σ е равна на 0,682; 0,954 или 0,998. 

Полученото изместване/отклонение (ХД - Хср) на средната стойност Xср спрямо 
действителната стойност XД се дължи на действието на систематични фактори 
(смущения), докато наблюдаваното разсейване на измерените стойности около 
средната стойност Xср се дължи на действието на случайни фактори (смущения). И 
едните, и другите могат да бъдат външни или вътрешни по отношение на СИ. 

 

     
Фиг. 3      Фиг. 4 

(тези фигури могат да бъдат разположена в една текстова колона) 
 

На фиг. 3 е представено определянето на действителната стойност ХД чрез 
еднократно измерване и чрез многократно повтаряне на измерването. Вижда се, че 
при еднократно измерване може да се очаква с еднаква вероятност показание, 
разположено в интервала [XД ± ∆СИ]. Съгласно ISO 17025 се изисква резултатите/ 
измерванията да бъдат представени със съответната неопределеност като мярка за 
метрологичното качество на получените аналитични резултати при многократно 
повтаряне на измерването. Неопределеността се дефинира като „параметър, 
асоцииран към резултата от измерване, характеризиращ дисперсията σ на 
стойностите, които могат да бъдат основателно приписани на измерваната 
величина“. Този параметър се представя като полуинтервал (в плюс, минус) към 
приписаната стойност на измерваната величина. При многократното измерване 
резултатът с доверителна вероятност 0,982 ще бъде в интервала (на разширената 
неопределеност) [Хср ± 3σ], а ± 3σ е неопределеността в този случай. Очевидно е това, 
че при многократни измервания за определяне на стойността на измерваната 
величина XД, неопределеността на измерването ± 3σ е по-малка от максимално 
допустимата грешката ± ∆СИ: σ < ∆СИ.  
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Наименование на методиката № Съдържание (текст) 

Методика за проверка на часовници за 
превключване на тарифни електромери 

МП-31 
2007 

Честотомер (относителна грешка 4.10-6) 
Термометър с обхват от 0 до 50 0С, стойност на 
делението от скалата 0,1 0С 

Методика за проверка на цифрови 
електрокардиографи с помощта на 
работен еталон за проверка на 
медицински диагностични уреди 

МП-32 
2007 

Уредба за проверка на медицински 
диагностични уреди. 

Методика за проверка на материални 
мерки за дължина 

МП-01 
2007 

Щрихова мярка за дължина 1 000 mm, стойност 
на деление 0,2 mm и по-малка; 
Щрихова мярка за дължина 1 000 mm, за 
мерките използвани при търговски плащания, 
със стойност на деление не по-голяма от 1 mm 
и неопределеност не по-голяма 0,05 mm; 
Щрихова мярка за дължина (ролетка) с 
номинална дължина 10 m или по-голяма 

Методика за проверка на клинични 
стъклени живачни термометри с 
устройство за максимум 

МП-05 
2007 

Еталонен термометър с разширена 
неопределеност не по-голяма от ± 0,02 °С 

Методика за проверка на клинични 
електрически термометри с максимално 
показание 

МП-06 
2007 

Термометри стъклени живачни с обхват на 
измерване от 30 °С до 50 °С и скално деление 
от 0,01 °С до 0,05 °С 
Еталонен терморезистор Pt 100 с обхват на 
измерване от 0 °С до 100 °С, неопределеност 
при измерването не по-голяма от 1/2 от МДГ 
на проверявания термометър 

Методика за проверка на клинични 
електрически термометри за 
непрекъснато измерване 

МП-07 
2007 

Термометри стъклени живачни с обхват на 
измерване от 30 °С до 50 °С и скално деление 
от 0,01 °С до 0,05 °С 
Еталонен терморезистор Pt 100 с обхват на 
измерване от 0 °С до 100 °С, неопределеност 
при измерването не по-голяма от 1/2 от МДГ 
на проверявания термометър 

Методика за проверка на термометри, 
използвани при определяне на 
алкохолната концентрация 

МП-21 
2007 

Термометри с разширена неопределеност  
± 0,02 °С 

Методика за проверка на топломери МП-08 
2007 

Неопределеностите на тези еталони да не 
бъдат по-големи от 1/5 от МДГ на апаратурата, 
на която се извършва проверката или ако са по-
големи от 1/5, да бъдат изваждани от 
максимално допустимата грешка на 
апаратурата, подлежаща на проверка, за да се 
получи нова максимално допустима грешка 

Методика за проверка на манометри за 
автомобилни гуми 

МП-11 
2007 

Еталони за измерване и създаване на налягане 
с неопределеност по-малка или равна на 1/4 
от МГД на проверявания манометър 

Методика за проверка на мерки за обем МП-12 
2007 

Еталони с точно определени изисквания към 
неопределеността 

Методика за проверка на обемни 
разходомери за течности, различни от 
вода, и измервателни системи за 
течности, различни от вода 

МП-14;15; 
17 

2007 

Еталонно оборудване с разширена 
неопределеност от 1/4 до 1/5 от МДГ на 
проверяваното средство за измерване 

Методика за проверка на 
електромагнитни разходомери 

МП-16 
2007 

Еталонно оборудване с разширена 
неопределеност от 1/4 до 1/5 от МДГ на 
проверяваното средство за измерване 

Методика за проверка на диафрагмени 
разходомери за газ 

МП-18-01 
2007 

Еталонно оборудване с разширена 
неопределеност 1/4 от МДГ на проверявания 
разходомер 

Методика за проверка на ротационни и 
турбинни разходомери за газ 

МП-18-02 
2007 

Еталонно оборудване с разширена 
неопределеност 1/4 от МДГ на проверявания 
разходомер 

Методика за проверка на стендове за 
измерване на спирачни сили на ППС 

МП-19 
2007 

Еталонно оборудване с разширена 
неопределеност 2/3 от МДГ на проверявания 
стенд 
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От горната таблица могат да се направят следните 
изводи, които могат да бъдат отнесени към съществуващи 
пропуски в действащата нормативна уредба: 

1. В разгледаните метрологични методики за проверка 
не съществува ясен подход (Защо? Какво?), въз основа 
на който е определено съотношението на разширената 
неопределеност на еталона (определена при калибрира-
нето му) спрямо максимално допустимата грешка (МГД) 
на проверяваното средство за измерване.

2. Приписаните стойности на отношението 3σ/ΔСИ 
излиза извън препоръчания диапазон 3σ/ΔСИ ∈ [1/3; 1/5]: 
1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 2/3. Отношението 3σ/ΔСИ=1/2 е най-често 
необосновано занижено изискване, което не би трябвало 
дори да бъде препоръчано, докато 3σ/ΔСИ=2/3 e необос-
новано завишено изискване, което може да бъде прието 
като прекалено високо, което също така изисква своето 
обяснение. 

3. Съществуват методики (МП-01; МП-31; МП-32), в 
които няма норми за отношението 3σ/ΔСИ  или за раз-
ширената неопределеност на калибрирания еталон за 
проверка, а защо това е така – няма нито дума. В други 
методики (МП-12) просто е записано – използват се ета-
лони с определени изисквания към неопределеността. В 
трети методики (МП-36-01) се посочва, че са нормирани 

грешки и няма изисквания за неопределеност. 
4. В методика МП-08 2007 е записан текст „... или ако 

са по-големи от 1/5 да бъдат изваждани от максимално 
допустимата грешка на апаратурата, подлежаща на 
проверка, за да се получи нова максимално допусти-
ма грешка“. Това е абсолютно некоректен текст, който 
изкривява резултата от измерването, не е допустимо 
да събират или изваждат различни величини (в случая 
неопределеност и грешка).

5. В нито една от анализираните методики за проверка 
на СИ няма дадена правилна методология за корекция 
на неговата грешка, когато грешката на еталона в свиде-
телството за калибриране е съизмерима с МДГ на про-
веряваното СИ. В т. 4 от направените изводи е показан 
един от неправилните подходи за решаване на проблема. 
Корекцията е възможна, когато 3σ/ΔСИ е по-малко от 1/4. 
За целта следва да се използва формулата:

Ɛси = Аси х (1 +Ɛет)/Ает – 1, където:
Ɛси – относителна грешка на проверяваното СИ;
Аси – показание на СИ;
Ɛет – относителна грешка на еталона от свидетел-

ството му за калибриране;
Ает – показание на еталона.

Методика за проверка на димомери МП-22 
2007 

За димност, неопределеност ± 1%. 
За коефициент на поглъщане на светлината, 
неопределеност ± 0,05 m-1 

Методика за проверка на електронни 
коректори на обем на газ 

МП-18-03 
2007 

Еталонно оборудване с разширена 
неопределеност от 1/4 до 1/5 от МДГ на 
проверяваното средство за измерване 

Методика за проверка на системата: 
електронен таксиметров апарат с 
фискална памет-автомобил 

МП-ПД-02 
2012 

Хоризонтален участък с дължина 1000 m с 
неопределеност до ± 2 m 

Методика за проверка на електромери МП-29 
2013 

Еталон с грешка по малка от 1/3 от МГД на 
проверявания електромер 

Методика за проверка на везни с 
неавтоматично действие 

МП-02 
2013 

Еталон с грешка по малка от 1/3 от МГД на 
везната за дадения товар 

Методика за проверка на радар 
скоростомери 

МП-36-01 
2013 

За еталоните са нормирани грешки няма 
изисквания за неопределеност 

Методика за проверка на анализатори 
за алкохол в дъха 

МП-37 
2014 

Сертифицирани сравнителни материали с 
неопределеност по-малка от 1/4 от МДГ  

Методика за проверка на водомери за 
студена вода от одобрен тип 

МП-13-01 
2015 

Разширената неопределеност при 
измерване на действителния обем да не 
превишава 1/5 от МДГ при първоначална и 
последваща проверка 

Методика за проверка на водомери за 
топла вода от одобрен тип 

МП-13-02 
2015 

Разширената неопределеност при 
измерване на действителния обем да не 
превишава 1/5 от МДГ при първоначална и 
последваща проверка 

Методика за проверка на водомери с 
оценено съответствие 

МП-13-03 
2015 

Разширената неопределеност при 
измерване на действителния обем да не 
превишава 1/5 от МДГ при първоначална и 
последваща проверка 

Методика за проверка на колонки от 
метан 

МП-17а 
2015 

Използваното при проверката еталонно 
оборудване трябва да бъде с разширена 
неопределеност 1/3 до 1/5 от МГД на 
проверяваното СИ при к=2 

Методика за проверка на манометри за 
кръвно налягане 

МП-09 
2016 

Heonpeделеността на еталона да бъде по-
малка или равна на 1/4 част от МГД на 
проверявания сфигмоманометър 

 
От горната таблица могат да се направят следните изводи, които могат да 

бъдат отнесени към съществуващи пропуски в действащата нормативна уредба:  
1. В разгледаните метрологични методики за проверка не съществува ясен 

подход (Защо? Какво?), въз основа на който е определено съотношението на 
разширената неопределеност на еталона (определена при калибрирането му) 
спрямо максимално допустимата грешка (МГД) на проверяваното средство за 
измерване. 

2. Приписаните стойности на отношението 3σ/ΔСИ излиза извън препоръчания 
диапазон 3σ/ΔСИ ∈ [1/3; 1/5]: 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 2/3. Отношението 3σ/ΔСИ=1/2 е най-често 
необосновано занижено изискване, което не би трябвало дори да бъде препоръчано, 
докато 3σ/ΔСИ=2/3 e необосновано завишено изискване, което може да бъде прието 
като прекалено високо, което също така изисква своето обяснение.  

3. Съществуват методики (МП-01; МП-31; МП-32), в които няма норми за 
отношението 3σ/ΔСИ  или за разширената неопределеност на калибрирания еталон за 
проверка, а защо това е така – няма нито дума. В други методики (МП-12) просто е 
записано – използват се еталони с определени изисквания към неопределеността. В 
трети методики (МП-36-01) се посочва, че са нормирани грешки и няма изисквания за 
неопределеност.  

4. В методика МП-08 2007 е записан текст „... или ако са по-големи от 1/5 да 
бъдат изваждани от максимално допустимата грешка на апаратурата, подлежаща 
на проверка, за да се получи нова максимално допустима грешка“. Това е абсолютно 
некоректен текст, който изкривява резултата от измерването, не е допустимо да 
събират или изваждат различни величини (в случая неопределеност и грешка). 
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Направените изводи показват непрозрачност и про-
пуски в методиките за проверка на СИ. Това е реално 
съществуваща предпоставка за допускането на предиз-
вестени грешки при проверката на СИ, т.е. метрологично 
изправно СИ да бъде прието за неизправно и обратното. 

Последствията от това обаче имат различен адрес. 
Така при приемането на метрологично изправно СИ 
като неизправно последствията от това са основно 
за собственика на СИ. Загубите за него се определят 
от необходимостта да закупи ново или да ремонтира 
съществуващото СИ. Ремонтираното СИ следва също 
така да бъде проверено отново. За случаите, при които 
метрологично неизправно СИ се приема за изправно, 
последствията са не само за собственика, но и за всички 
заинтересовани страни, които са свързани по различен 
начин с използването на това неизправно СИ.

Поради сложността и неопределеността на така 
илюстрирания казус оценката за въздействие следва да 
се анализира за всеки конкретен случай, т.е. за всяка от 
метрологичните методики. Това въздействие ще бъде тол-
кова по-осезателно за обществото, колкото по-значими за 
него са измерванията, извършвани със съответното СИ. 
При интерес от страна на читателя авторският екип може 
да предостави безплатна консултация за анализирането 
на такива случаи, както и за предявяване на искове от 
потърпевшата страна по конкретния случай. 

Процеси, протичащи в средства за измерване 
между две метрологични проверки. Предложение за 
следене на метрологичната изправност 

На илюстрациите на фиг. 5, 6, 7, и 8, са показани раз-
лични метрологични промени, които протичат в едно ново 
СИ (фиг. 5) което се намира в процес на експлоатация 
между две метрологични проверки. Непосредствено след 
метрологичната проверка разширената неопределеност 
3σ е по-малка от максимално допустимата грешка ΔСИ, 
т.е. условието 3σ/ΔСИ∈[1/3; 1/5] е изпълнено и интерва-
лът на разширена неопределеност 3σ се намира вътре 
в интервала на максимално допустимата грешка ΔСИ. 
Прието е нормално (гаусово) разпределение на грешките. 
С течение на времето на експлоатация на СИ вследствие 
на действието на вътрешни и външни влияещи/смуща-
ващи фактори кривата на разпределение постепенно 
излиза едностранно или двустранно извън очертанията 
на допусковото поле, определено от МДГ, т.е. СИ вече 
ще предоставя на потребителя невярна информация за 
целите, за които то се използва. Ако не бъде извършена 
метрологична проверка, то за последствията може да се 
разсъждава по същия начин, както в случая, при който 
метрологично неизправно СИ се възприема за изправно. 
Нещо много важно - в този случай преди да дойде време 
за следващата метрологична проверка в резултат на 
експлоатацията се проявяват промени в метрологичните 
характеристики – изменя се контролираното съотношение 
между разширената неопределеност 3σ и максимално 
допустимата грешка ΔСИ. Това отношение сменя знака си 
– от 3σ/ΔСИ=1/5; 1/4; 1/3; 1/2 < 0 то променя стойността се 
3σ/ΔСИ=2/1; 3/1; 4/1 > 0, като преминава през стойността 
3σ/ΔСИ=1. Може да се приеме обосновано, че при 3σ/ΔСИ 
> 0 е налице метрологично неизправно СИ (фиг. 7 и 8). 

Преходът от метрологично изправно към метрологично 
неизправно СИ става при 3σ/ΔСИ=1.

Наложително е да се обърне внимание на това, че тук 
не става въпрос за определяне/изменение на интервалите 
за проверка на СИ. Те трябва да  подлежат на коментари 
и прецизиране, базирани на задълбочени изследвания. 
Тези тема ще бъде обект на разработка на авторския 
екип. Задължително е в интервала от време между двете 
нормативно определени проверки да се гарантира метро-
логичната изправност на СИ, което означава, че тя може 
и трябва да бъде следена. Нещо повече, необходимо е 
при установена метрологична неизправност СИ да пре-
мине през повторна метрологична проверка по-рано от 
установения срок.

Съществуват обаче и други СИ, вън от чл. 5 на ЗИ, за 
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неизправно СИ (фиг. 7 и 8). Преходът от метрологично изправно към метрологично 
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Фиг. 5      Фиг. 6 

(тези фигури могат да бъдат разположени под една колона) 

     

Фиг. 7      Фиг. 8 

(тези фигури могат да бъдат разположени под една колона) 
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които организацията сама трябва да определи периода 
на калибриране или проверка. В различни стандарти за-
дължително присъстват изисквания относно използваните 
от организацията СИ. Средствата за измерване, които 
влияят съществено върху резултатите от контрол, трябва 
да бъдат калибрирани преди пускането им в употреба и 
след това калибрирани в съответствие с разработена и 
приета програма (т. 6.2.6, БДС EN ISO/IEC 17020:2012). 
Средствата за измерване трябва да бъдат калибрирани 
и/или проверявани през определени интервали или преди 
използването спрямо еталони за измерване, проследими 
до международни или национални еталони (т. 7.1.5.2, БДС 
EN ISO 9001:2015). 

В зависимост от използваните средства за измерване 
организацията трябва да определи период на проверка/
калибриране, който да спазва и да съхранява записите 
за резултатите от проверката/калибрирането. Основната 
задача на ръководството на организацията е да определи 
икономически целесъобразен метод за определяне на 
периода за калибриране, защото разходите по калибри-
ране на средствата за измерване не са за пренебрегване. 

Определящо е това какъв метод ще бъде използван и 
как да се намери баланс между това да бъдат осигурени 
валидни резултати и в същото време да бъдат ограничени 
разходите за това.

Съществуват различни подходи (методи) за определя-
не на периода за калибриране като най-често вниманието 
се насочва към два документа: ръководството ILAC G24 
OIML D10 „Guidelines for the determination for calibration 
intervals of measuring instruments“ или стандарта БДС EN 
ISO 10012:2006 „Системи за управление на измервани-
ята. Изисквания за процесите на измерване и техниче-
ските средства за измерване“. За съжаление в тях няма 
да откриете алгоритъм или формула за определяне на 
периода за калибриране, въпреки че за определянето му 
се използват математически и статистически изчисления. 
В ръководството се дават насоки за видовете познати 
методи, но там се дават още и насоки за управлението 
на техническите средства за измерване и насоки за оп-
ределяне на периода на калибриране.

На това място авторите трябва да споделят, че раз-
полагат с разработена методология и софтуер, чрез 
които може лесно да се оцени: първо, необходимостта 
от метрологична проверка на СИ, преди да е настъпил 
законоустановения срок за нея; второ, да бъде опреде-
лен периодът на метрологичната проверка/калибриране 
(на СИ), използвани от организацията, вън от случаите, 
посочени в ЗИ); трето, да бъде осъществен мониторинг 
върху метрологичните характеристики на СИ по време на 
неговата експлоатация, което създава възможности за 
създаването на интернет-базирани системи за проверка 
и калибриране на СИ. 

Основната идея, заложена в използваната методоло-
гия, е показана на фиг. 9. Софтуерният продукт може да 
се презентира на място, в офиса на Фондацията или при 
заинтересованата страна, тъй като той е web базиран. 
Ако непрекъснато се следи съотношението 3σ/∆СИ, е въз-
можно да се предвиди необходимостта от метрологична 
проверка или калибриране на СИ - очевидно е, че когато 
това съотношение стане по-голямо от единица, то СИ е в 
преход към метрологична неизправност. Така непрекъс-
натото следене на изменението на 3σ/∆СИ дава възмож-
ност не само да се определи обосновано интервалът за 
последващи метрологични проверки, но и интервалът за 
калибриране на СИ в акредитирани лаборатории по ISO/
IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 15189. Трябва да бъде 
посочена и възможността за вземане от притежателя 
на СИ на обосновано допълнително решение, за това в 
допълнение към метрологичната проверка в определени 
точки от използвания обхват на измерване да се направи 
и  калибриране, така както е показано на фиг. 10.

В заключение авторите на статията заявяват: пър-
во, своята готовност да съдействат за използването 
единствено на метрологично изправни СИ и второ, за 
намаляването на риска и въздействието на метроло-
гично неизправни СИ върху резултатите от дейността 
на заинтересовани страни. На уебсайта на Фондация 
„Качество 21-ви век“ (www.kachestvo-21.com) са посоче-
ни възможности за обучение и консултантска помощ по 
повдигнатите в тази статия въпроси.
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неизправно СИ става при 3σ/ΔСИ=1. 

Наложително е да се обърне внимание на това, че тук не става въпрос за 
определяне/изменение на интервалите за проверка на СИ. Те трябва да  подлежат на 
коментари и прецизиране, базирани на задълбочени изследвания. Тези тема ще бъде 
обект на разработка на авторския екип. Задължително е в интервала от време между 
двете нормативно определени проверки да се гарантира метрологичната изправност 
на СИ, което означава, че тя може и трябва да бъде следена. Нещо повече, 
необходимо е при установена метрологична неизправност СИ да премине през 
повторна метрологична проверка по-рано от установения срок. 

     

Фиг. 5      Фиг. 6 

(тези фигури могат да бъдат разположени под една колона) 

     

Фиг. 7      Фиг. 8 

(тези фигури могат да бъдат разположени под една колона) 
Съществуват обаче и други СИ, вън от чл. 5 на ЗИ, за които организацията сама 

трябва да определи периода на калибриране или проверка. В различни стандарти 
задължително присъстват изисквания относно използваните от организацията СИ. 
Средствата за измерване, които влияят съществено върху резултатите от контрол, 
трябва да бъдат калибрирани преди пускането им в употреба и след това калибрирани 
в съответствие с разработена и приета програма (т. 6.2.6, БДС EN ISO/IEC 
17020:2012). Средствата за измерване трябва да бъдат калибрирани и/или 
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задължително присъстват изисквания относно използваните от организацията СИ. 
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в съответствие с разработена и приета програма (т. 6.2.6, БДС EN ISO/IEC 
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Фиг. 9 

(тази фигура да бъде разположена под две текстови колони) 

 

Фиг. 10 

(тази фигура да бъде разположена под две текстови колони) 
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