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Прилагане на серията стандарти ISO 22514 
„Статистически методи в управление на 
процеса. възможности и изпълнение“ в 
работата на акредитирани органи за контрол, 
изпитателни и калибриращи лаборатории
проф. д-р Илия ЦЕНЕВ, CMC - управител на „Практика-О.К.” ООД 
инж. Мариана ШИРКОВА, CMC – управител на Фондация „Качество 21-ви век”
доц. д-р Георги ПОПОВ – Университет Мисури-САЩ и координатор AIHA/Фондация „Качество 21-ви век”
инж. Недялко ИВАНОВ – експерт на Фондация „Качество 21-ви век”

Въведение
През последните няколко години, благодарение на раз-
бирането на списание „Машиностроене & Електротех-
ника“, авторския екип публикува поредица от статии, 
свързани със статистически методи в различни обла-
сти. Настоящата статия е продължение на тази тема-
тика, а така също отчита и нарастващия читателски 
интерес. В нея ще се разгледат основните моменти на 
новата серия стандарти ISO 22514, като първата част 
БДС ISO 22514-1:2013 вече може да се закупи от Българ-
ски институт по стандартизация. Практическото при-
ложение на серията е насочено към работата на акре-
дитирани лица за оценка на съответствие като органи 
за контрол, изпитателни и калибриращи лаборатории. 
Последващите статии ще бъдат посветени на прилагане 
на стандартите при системите за управление, както и 
при оценката на риска. В книжка 2–3/2013 на списание-
то беше публикувана статията „Изисквания на стандарт 
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за прилагане от акредитира-
ни органи за контрол на статистически методи“. Пред-
ставеният там теоретичен модел на обекта за контрол, 
обуславящ необходимостта от прилагане на статисти-
чески методи е валиден също за лабораториите за из-
питване и калибриране. Цитираните в публикацията 
стандарти до голяма степен могат да се ползват също 
от лаборатории за изпитване и калибриране. Нюансите 
по практическото прилагане за разглежданите два вида 
лаборатории са незначителни. Авторите поемат анга-
жимент, при проявен интерес, да предоставят писмени 
консултации по запитвания на адреси praktika@online.
bg и kachestvo_21@abv.bg. Серията ISO 22514 е нова го-
ляма крачка по прилагане на статистическите методи 
за цялостен процес в работата на органи за контрол, 
изпитателни и калибриращи лаборатории. Под процес 
следва да се разбира прилагане на конкретен метод 
(стандартизиран или нестандартизиран) за контрол/за 
изпитване/за калибриране. Като отделни процеси след-
ва да се разглеждат и управление на документите, уп-
равление на записите, вътрешни одити и други от сис-

темите за управление по смисъла на стандартите БДС 
EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006. 

Кратко представяне на серията ISO 22514
В рамките на тази серия влизат 7 стандарта, които са 
показани в таблицата по-долу. Общото наименование е 
„Статистически методи в управлението на процеса. Въз-
можности и изпълнение“. 

ISO 22514-1 Общи принципи и понятия

ISO-22514-2 Способностите на процеса и изпъл-
нението на зависими от времето мо-
дели на процеси

ISO-22514-3 Изследвания на машинното изпъл-
нение по измерени данни за отдел-
ните части

ISO/TR-22514-4 Оценки за възможностите на про-
цеса и измерване на изпълнението 
[Технически доклад]

ISO-22514-5 Статистики за възможностите на 
процеса относно характеристики по 
качествен признак

ISO-22514-6 Статистики за възможностите на 
процеса относно характеристики, 
следващи многопроменливо нор-
мално разпределение

ISO-22514-7 Възможности на измервателните 
процеси

Както беше показано в М&Е 2-3/2013 върху всяка сис-
тема „S” влияят множество регулирани и нерегулира-
ни параметри. Те водят до получаване на стохастиче-
ски резултати в нейната работа. Системата, на практика 
илюстрира работата на процес, при който входящите 
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величини се преобразуват в изходящи с добавена стой-
ност. Например, на входа на процеса „калибриране“ 
постъпва техническо средство, на което не са известн 
метрологичните характеристики в съответната пълно-
та за практическа работа. След приключване на „калиб-
рирането“ за техническото средство, за съответното 
му оцифровано деление/показание вече са известни 
конкретни стойности (изразени в проследими едини-
ци на международната система “SI”) и интервала на не-
определеност, който стойностите могат да приемат. 
Производителят на техническото средство е нормирал 
за оцифрованото деление/показание горна гранична 
стойност (ГГС) и долна гранична стойност (ДГС). Проце-
сът на „калибриране“ ни показва дали имаме превиша-
ване на нормата или нямаме. 

Разгледаният по-горе пример е валиден за всякакъв 
вид производствен или непроизводствен процес. От 
технически, законови или други изисквания за всеки 
процес се определя или може да се определи ГГС и ДГС. 
Единиците, свързани с тези две гранични стойности на 
процеса могат да бъдат от международната система “SI”, 
могат да имат финансов характер, могат да са изразени 
в проценти или друга мерна единица, която е специ-
фична за съответния процес. Отчитайки вероятностния 
характер (стохастическата природа в работата на сис-
темата „S”) на проявление на отделни стойности (същи-
те могат да бъдат дискретни и непрекъснати) на фиг. 1 е 
показано първоначалното състояние на процеса и със-
тоянието му след прилагане на мерки за подобрения. 

Фиг. 1

Видно от фигурата е, че първоначално процесът, по 
някакви причини превишава нормата. За да се постиг-
не тази норма се прилага подобрение. В стандартите 
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 
има изискване за поддържане на процес на непрекъс-
нато подобряване на всички специализирани процеси 
по контрол, изпитване и калибриране. Като процеси се 
разглеждат оригинационните процеси от системите за 
управление на акредитираните органи за контрол и ла-
боратории, както и конкретните процеси на измерване 
при изпълняваните от тях дейности по контрол/изпит-
ване/калибриране. 

Чрез серията стандарти ISO 22514 се въвежда единен 
показател „индекс на възможности“ и „индекс на изпъл-
нение“ за всякакъв вид процеси. Първият индекс пред-
ставя първоначалните възможности на даден процес в 
момента на неговото стариране. Вторият индекс показ-
ва реалните възможности на процеса по време на не-
говото изпълнение. В БДС ISO 22514-1:2013 могат да се 
видят различни формули и детайли при определяне на 
единия или другия индекс. И за двата е възприето обо-
значението „Ср“. В теоретичен аспект всички представе-
ни формули в цитирания по-горе стандарт могат да се 
изразят с една обща 

От горната формула могат да се получат зависимостите, 
показани по-долу на фиг. 2. Ако разликата „ГГС – ДГС“ е 
равна на „6σ“, то Ср = 1. С нарастване на разликата „ГГС 
– ДГС“ до „8σ“, „10σ“, „12σ“ респективно се получават 
стойности за Ср 1.33, 1.66, 2.00.

Фиг. 2
 
Очевидно е, че с нарастване на Ср намалява вероят-
ността процеса да излезе извън своята норма и обра-
тното, с намаляване на Ср се увеличава вероятността 
процесът да излезе извън нормата. Това е илюстрира-
но на фиг. 3. От там могат да се въведат и следните кри-
терии за качество (било „възможност“ било „изпълне-
ние“): 
• При „Ср < 1“ процесът е с много ниско качество. Такъв 
процес се нуждае от много сериозни подобрения, за-
щото риска при него е много висок; 
• При „1 > Ср < 1.33“ процесът е със задоволително ка-
чество. Такъв процес се нуждае от сериозни подобре-
ния, защото при него все пак съществува риск;
• При „Ср > 1.33“ процесът е с добро, много добро и 
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по качествен признак 
ISO-22514-6 Статистики за възможностите на процеса относно характеристики, 

следващи многопроменливо нормално разпределение 
ISO-22514-7 Възможности на измервателните процеси 
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стойности на процеса могат да бъдат от международната система “SI”, могат да имат финансов 
характер, могат да са изразени в проценти или друга мерна единица, която е специфична за 
съответния процес. Отчитайки вероятностния характер (стохастическата природа в работата на 
системата „S”) на проявление на отделни стойности (същите могат да бъдат дискретни и 
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Фиг. 1 
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 Видно от фигурата е, че първоначално процесът, по някакви причини превишава 
нормата. За да се постигне тази норма се прилага подобрение. В стандартите БДС EN ISO/IEC 
17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 има изискване за поддържане на процес на 
непрекъснато подобряване на всички специализирани процеси по контрол, изпитване и 
калибриране. Като процеси се разглеждат оригинационните процеси от системите за 
управление на акредитираните органи за контрол и лаборатории, както и конкретните процеси 
на измерване при изпълняваните от тях дейности по контрол/изпитване/калибриране.  
 

Чрез серията стандарти ISO 22514 се въвежда единен показател „индекс на 
възможности“ и „индекс на изпълнение“ за всякакъв вид процеси. Първият индекс представя 
първоначалните възможности на даден процес в момента на неговото стариране. Вторият 
индекс показва реалните възможности на процеса по време на неговото изпълнение. В БДС ISO 
22514-1:2013 могат да се видят различни формули и детайли при определяне на единия или 
другия индекс. И за двата е възприето обозначението „Ср“. В теоретичен аспект всички 
представени формули в цитирания по-горе стандарт могат да се изразят с една обща  
 

Ср = 6
ДГСГГС  , 

 
 От горната формула могат да се получат зависимостите, показани по-долу на фиг. 2. 
Ако разликата „ГГС – ДГС“ е равна на „6“, то Ср = 1. С нарастване на разликата „ГГС – ДГС“ 
до „8“, „10“, „12“ респективно се получават стойности за Ср 1.33, 1.66, 2.00. 
 
 

6σ 8σ 10σ 12σ

 
Фиг. 2 

  
 Очевидно е, че с нарастване на Ср намалява вероятността процеса да излезе извън своята 
норма и обратното, с намаляване на Ср се увеличава вероятността процесът да излезе извън 
нормата. Това е илюстрирано на фиг. 3. От там могат да се въведат и следните критерии за 
качество (било „възможност“ било „изпълнение“):  

 При „Ср < 1“ процесът е с много ниско качество. Такъв процес се нуждае от 
много сериозни подобрения, защото риска при него е много висок;  

 При „1 > Ср < 1.33“ процесът е със задоволително качество. Такъв процес се 
нуждае от сериозни подобрения, защото при него все пак съществува риск; 

 При „Ср > 1.33“ процесът е с добро, много добро и превъзходно качество, 
определено от конкретната стойност на Ср. Независимо, че при такъв процес риск не 
съществува, то той може да бъде подобряван във връзка с постигане на други добавени 
стойности, не свързани с проявлението на риск.  
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превъзходно качество, определено от конкретната 
стойност на Ср. Независимо, че при такъв процес риск 
не съществува, то той може да бъде подобряван във 
връзка с постигане на други добавени стойности, не 
свързани с проявлението на риск. 

Фиг. 3

Една от многобройните практически интерпрета-
ции на серията ISO 22514

Известно е, че при изпитване, калибриране и в опре-
делени случаи при контрол се прави оценка на общата 
неопределеност на съответния процес. В цитираните 
стандарти в М&Е 2-3/2013 има най-различни методи за 
оценка на ГГС и ДГС на интервала на неопределеност. 
Известно е също, че той се определя от една или пове-
че влияещи величини, дефинирани в специализираната 
литература, като „бюджет на неопределеността“. На фиг. 
4 са показани отделните съставляващи U1, U2, …, U5 
на общата неопределеност U. Така както е показано на 
фигурата, индекса на процеса Ср < 1. Следователно, ка-
чеството на „разглеждания“ процес на контрол/изпит-
ване/калибриране е много ниско. Казано с други думи, 
акредитираното лице не изпълнява изискванията на 
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 
за обхвата на своята акредитация. Ето защо, неговата 
работа се нуждае от много сериозни подобрения. 

ISO 22514. На базата на вече изграден опит по оценка 
на неопределеността при контрол/изпитване/калиб-
риране получената информация, ако се интерпретира 
чрез показателя Ср дава нови и реални представи за 
работата. До сега нямаше реален показател, който да 
дава унифициран измерител за качеството на работа. 
Очевидно този измерител е „Ср“ и освен това за него 
има строго доказани критерии за степента на качест-
во за работата на акредитирания орган за оценка на 
съответствие. Това е полезно за съответния национа-
лен акредитиращ орган (в случая за България - ИА БСА), 
който извършва мониторинг за спазване изискванията 
на съответния стандарт и обхвата на акредитация. Из-
ползването на този индекс е полезно и за самите по-
требители при избора на една или друга акредитирана 
лаборатория/орган за контрол с приблизително еднак-
ви области на акредитация. Прилагането на Ср в самите 
акредитирани лаборатории/органи за контрол ще носи 
следните две ползи за тях:
• Поддържане на единни цифрови показатели за доказ-
ване изпълнението, пред акредитиращия орган изис-
кванията на съответния стандарт в обхвата на предос-
тавената му акредитация;
• Определяне на ефективна ценова политика спрямо 
клиентите, в зависимост от големината на неопределе-
ността в резултатите на предоставената услуга (напри-
мер, при процес на калибриране, при който Ср = 1.33 
цената за постигане на този процес е една и спрямо 
тази цена се определя и цената към клиента, при Ср = 
1.66 разглежданите две цени са други, а при Ср = 2 по-
големи от първите два случая.

Схема за управление на процеси при органи за кон-
трол, лаборатории за изпитване и калибриране 

Схемата е представена на фиг. 5. Тя е валидна за всяка-
къв вид процеси (организационни и измервателни). Да-
нните от тях се обработват по формулите на ISO – стан-
дарти по статистически методи, в т.ч. и по ISO 22514. 
Получената информация се анализира и в последствие 
се „филтрира“ в зависимост от целите, които са поста-
вени от акредитирания орган/лаборатория. На тяхна 
база се вземат решения за подобряване или управле-
ние на съответния процес. 
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Фиг. 3 

 
Една от многобройните практически интерпретации на серията ISO 22514 

 
 Известно е, че при изпитване, калибриране и в определени случаи при контрол се прави 
оценка на общата неопределеност на съответния процес. В цитираните стандарти в М&Е 2-
3/2013 има най-различни методи за оценка на ГГС и ДГС на интервала на неопределеност. 
Известно е също, че той се определя от една или повече влияещи величини, дефинирани в 
специализираната литература, като „бюджет на неопределеността“. На фиг. 4 са показани 
отделните съставляващи U1, U2, …, U5 на общата неопределеност U. Така както е показано на 
фигурата, индекса на процеса Ср < 1. Следователно, качеството на „разглеждания“ процес на 
контрол/изпитване/калибриране е много ниско. Казано с други думи, акредитираното лице не 
изпълнява изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за 
обхвата на своята акредитация. Ето защо, неговата работа се нуждае от много сериозни 
подобрения.  
 

 
Фиг. 4 
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Една от многобройните практически интерпретации на серията ISO 22514 

 
 Известно е, че при изпитване, калибриране и в определени случаи при контрол се прави 
оценка на общата неопределеност на съответния процес. В цитираните стандарти в М&Е 2-
3/2013 има най-различни методи за оценка на ГГС и ДГС на интервала на неопределеност. 
Известно е също, че той се определя от една или повече влияещи величини, дефинирани в 
специализираната литература, като „бюджет на неопределеността“. На фиг. 4 са показани 
отделните съставляващи U1, U2, …, U5 на общата неопределеност U. Така както е показано на 
фигурата, индекса на процеса Ср < 1. Следователно, качеството на „разглеждания“ процес на 
контрол/изпитване/калибриране е много ниско. Казано с други думи, акредитираното лице не 
изпълнява изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за 
обхвата на своята акредитация. Ето защо, неговата работа се нуждае от много сериозни 
подобрения.  
 

 
Фиг. 4 
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 Във връзка с горната интерпретация веднага се виждат предимствата, които предоставя 
серията стандарти ISO 22514. На базата на вече изграден опит по оценка на неопределеността 
при контрол/изпитване/калибриране получената информация, ако се интерпретира чрез 
показателя Ср дава нови и реални представи за работата. До сега нямаше реален показател, 
който да дава унифициран измерител за качеството на работа. Очевидно този измерител е „Ср“ 
и освен това за него има строго доказани критерии за степента на качество за работата на 
акредитирания орган за оценка на съответствие. Това е полезно за съответния национален 
акредитиращ орган (в случая за България - ИА БСА), който извършва мониторинг за спазване 
изискванията на съответния стандарт и обхвата на акредитация. Използването на този индекс е 
полезно и за самите потребители при избора на една или друга акредитирана 
лаборатория/орган за контрол с приблизително еднакви области на акредитация. Прилагането 
на Ср в самите акредитирани лаборатории/органи за контрол ще носи следните две ползи за 
тях: 

 Поддържане на единни цифрови показатели за доказване изпълнението, пред 
акредитиращия орган изискванията на съответния стандарт в обхвата на предоставената му 
акредитация; 

 Определяне на ефективна ценова политика спрямо клиентите, в зависимост от 
големината на неопределеността в резултатите на предоставената услуга (например, при 
процес на калибриране, при който Ср = 1.33 цената за постигане на този процес е една и спрямо 
тази цена се определя и цената към клиента, при Ср = 1.66 разглежданите две цени са други, а 
при Ср = 2 по-големи от първите два случая. 
 

Схема за управление на процеси при органи за контрол, лаборатории за изпитване 
и калибриране  
 
 Схемата е представена на фиг. 5. Тя е валидна за всякакъв вид процеси (организационни 
и измервателни). Данните от тях се обработват по формулите на ISO – стандарти по 
статистически методи, в т.ч. и по ISO 22514. Получената информация се анализира и в 
последствие се „филтрира“ в зависимост от целите, които са поставени от акредитирания 
орган/лаборатория. На тяхна база се вземат решения за подобряване или управление на 
съответния процес.  
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Във връзка с горната интерпретация веднага се виж-
дат предимствата, които предоставя серията стандарти  Фиг. 5
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