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1. МИСИЯ 

 

Мисията на Българския институт по метрология е: 

 осигуряване на надеждна техническа основа и инфраструктура за постигане 

на точни, метрологично проследими и сравними измервания в страната; 

 провеждане на дейности, свързани с международното признаване на 

резултатите от измерване и калибриране; 

 извършване на метрологичен контрол и предоставяне на услуги, свързани с 

измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и 

икономически интерес; 

 разпространение на метрологични знания и добри практики, съобразено с 

интересите на потребителите. 

 

2. ВИЗИЯ 

 

Съобразявайки се с бизнес средата и условията на пазара, както и политиката на 

държавата в областта на измерванията и защитата на потребителите, БИМ се 

ориентира към: 

 осигуряване на съвременна модерна инфраструктура за постигане на 

точни, метрологично проследими и сравними измервания в страната, 

международно еквивалентни еталони и признаване на резултатите от 

измерванията 

 

 постигане на ниво на метрологичен контрол, отговарящо на нуждите на 

страната и осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените 

интереси, свързани с измерванията в областта на здравеопазването, 

обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и 

общинските вземания и търговските плащания, както и с данъчната 

политика и контрола върху хазартните игри 

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическа цел 1:  Усъвършенстване на стратегическата и 

законодателната рамка, както и сътрудничеството в областта на 

измерванията, отговаряща на изискванията на националното и международно 

законодателство. 

Стратегическа цел 2:  Инвестиция в повишаване на компетентността и 

мотивацията на персонала. 

Стратегическа цел 3:  Подобряване на бизнес средата, насърчаване на 

предприемачеството и защита на потребителите чрез предоставяне на 

надеждни, проследими и сравними измервания и ефективен метрологичен 

контрол. 
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4. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

Стратегическа цел 1:  Усъвършенстване на стратегическата и 

законодателната рамка, както и сътрудничеството в областта на измерванията, 

отговаряща на изискванията на националното и международно законодателство. 

 Да приведе правилници, наръчници по качество, процедури, актове и др. 

на председателя на БИМ в съответствие с новата структура съгласно приетия с ПМС 

№ 6 от 14 януари 2016 г. УП на БИМ; 

 Да постига целите на БИМ по бюджетна програма „Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на икономиката”; 

 Да направи предложения за промяна на действащо законодателство в 

областта на измерванията; 

 Да изпълнява задачите съгласно Дългосрочната програма за развитие на 

националните еталони (2013-2017); 

 Да подобри координацията и взаимодействието между заинтересованите 

страни в областта на метрологията; 

 Да поднови работата на Учебния център на БИМ, като консултациите и 

обучението по метрология да заемат съществено място в дейността на БИМ; 

 Да осъществява сътрудничество с други национални метрологични 

институти и международни организации; 

 Да анализира възможностите за сътрудничество с регионални организации; 

 Да организира събития за промотиране на дейността на БИМ. 

Стратегическа цел 2:  Инвестиция в повишаване на компетентността и 

мотивацията на персонала 

 Да подобри работната среда и условията на труд, чрез оптимизиране на 

сградния фонд и лабораториите с цел създаване на безопасни и здравословни 

условия на труд и на благоприятна среда за привличане на млади и квалифицирани 

специалисти; 

 Да проведе обученията за повишаване на квалификацията на персонала, 

предвидени в Плана за обучение на БИМ. 

 Да направи анализ при осъществяване на метрологичен контрол на 

измервателни системи за течни горива, разходомери за газ и нивомерни 

измервателни системи. 

Стратегическа цел 3:  Подобряване на бизнес средата, насърчаване на 

предприемачеството и защита на потребителите чрез предоставяне на надеждни, 

проследими и сравними измервания и ефективен метрологичен контрол  

 Да работи по предоставяне на нови и подобрени услуги, като осигури ново 

или подобри съществуващото оборудване; 

 Да анализира необходимостта и да разработи проектни предложения по 

Оперативни програми, в които БИМ е допустим бенефициент; 
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 Да подготви всички необходими документи и извърши съответните 

действия за подаване на ренотификация на БИМ като орган за оценяване на 

съответствието; 

 Да поддържа изискванията на предоставена акредитация, да направи 

анализ за необходимостта и да извърши подготовка за кандидатстване за 

акредитация и разширяване на обхвата на акредитация в определени области на 

измерване. 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПРЕЗ 2016 Г. 

 
 
 Планът за действие на БИМ през 2016 г. се свежда за изпълнение на главния 

секретар, директорите на дирекции и главните дирекектори на главни дирекции, 

които запознават подчинените си служители с него. 

Директорите на дирекции и главните директори на главни дирекции в БИМ 

съобразно функциите си разработват и представят за утвърждаване на председателя 

на БИМ годишни планове за дейността съобразно поставените цели, дейности и 

очаквани резултати в плана.  

Директорите на дирекции и главните директори на главни дирекции в БИМ 

отчитат работата, извършена по задачите от плана за тримесечие, шестмесечие, 

деветмесечие, година - до 15-то число, като в отчетите си включват анализ на 

дейността, посочват затрудненията, които пречат за постигане на краткосрочните 

цели и очаквани резултати и предлагат мерки за преодоляването им.  

Всяко тримесечие ръководството на БИМ извършва периодичен преглед за 

изпълнение на поставените дейности, получените резултати и постигнатите цели и 

при необходимост внася промени в утвърдените годишни планове за дейността.  

Изпълнението на плана се представя в годишния отчет на БИМ за 2016 г. 

В срок до 01.12.2016 г. ръководството на БИМ подготвя и утвърждава план за 

действие за 2017 г.  

 

6. РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ: 

 
Идентифицирането на рисковете се извършва съгласно Системата за 

управление на риска на БИМ. 
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Цел на БИМ Дейности Отговорник 
Срок на 

изпълнение 
Очакван резултат 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА, КАКТО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА, ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО И 

МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

Цел 1.1.: Да приведе 

правилници, наръчници по 

качество, процедури, актове и 

др. на председателя на БИМ в 

съответствие с новата структура 

съгласно приетия с ПМС № 6 от 

14 януари 2016 г. УП на БИМ 

1.1.Д.1. Разработване на Система за 

финансово управление и контрол на БИМ 

Правила  

Финансов 

контрольор 
първо тримесечие 

Разработена Сиситема за 

финансово управление и 

контрол 

1.1.Д.2. Актуализиране на документите от 

внедрените Системи за управление в БИМ 

Директори на 

специализирана 

администрация 

първо тримемсечие Актуални документи 

Цел 1.2.: Промяна на действащо 

законодателство в областта на 

измерванията 

 

1.2.Д.1. Подготовка на проект на 

изменение на ЗИ 

Междуведомствена 

работна група 
второ тримесечие 

Проект на изменение и 

допълнение на ЗИ 

1.2.Д.2. Наредба за средствата за 

измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол 

Междуведомствена 

работна група второ тримесечие 
Проект на изменение и 

допълнение на НСИКПМК 

1.2.Д.3. Наредба 16 „от 12 август 1999г. за 

ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при съхранение,  

товарене или разтоварване и превоз на 

бензини  

Междуведомствена 

работна група 

второ тримесечие 
Проект на изменение и 

допълнение на Наредба 16 

1.2.Д.4. Наредба № 35 от 3 ноември 1999 

г. За функционалните и техническите 

изисквания към електронните 

таксиметрови апарати с фискална памет 

Междуведомствена 

работна група 
второ тримесечие 

Проект на изменение и 

допълнение на Наредба 35 

1.2.Д.5. Разработване на проект на 

изменение на Наредба за реда за 

утвърждаване на националните еталони и 

за начина на използване и съхраняване на 

еталоните 

Междуведомствена 

работна група 

второ тримесечие 
Проект на изменение на 

наредбата 
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Цел на БИМ Дейности Отговорник 
Срок на 

изпълнение 
Очакван резултат 

Цел 1.3. Да постига целите на 

БИМ по бюджетна програма 

„Инфраструктура по качеството 

в подкрепа развитието на 

икономиката” 

 

1.3.Д.1. Осигуряване на проследимост на 

измерванията до единици SI.  

ГД НЦМ 

текущо 

Осигурена метрологична 

проследимост на еталоните 

на БИМ 

1.3.Д.2. Разпространение на единиците за 

измерване от националните еталони към 

еталоните от по-ниски нива на точност и 

средства за измерване в страната. 

ГД НЦМ 

текущо 

Осигурена метрологична 

проследимост на СИ в 

страната 

1.3.Д.3. Организиране на национални 

междулабораторни сравнения за различни 

видове измервания. 

ГД НЦМ 

текущо 

Доказана международна 

еквивалентност на 

еталоните на БИМ. 

1.3.Д.4. Осъществяване на метрологичен 

контрол на средства за измерване, контрол 

на ФУ и ИС, изпитване на продукти, 

системи за УБП, оправомощаване на лица 

за проверка на системи за УБП и  

оценяване на съответствието 

Д ИСИУС 

ГД МИУ 
текущо 

Постигане на ниво на 

контрол, отговарящо на 

нуждите на страната и 

осигуряващо доверие и 

ефективна защита на 

обществените интереси, 

свързани с измерванията в 

областта на 

здравеопазването, 

обществената безопасност, 

защитата на околната 

среда, държавните и 

общинските вземания и 

търговските плащания, 

както и с данъчната 

политика и контрола върху 

хазартните игри. 
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Цел на БИМ Дейности Отговорник 
Срок на 

изпълнение 
Очакван резултат 

Цел 1.4. Да поднови работата на 

Учебния център на БИМ, като 

консултациите и обучението по 

метрология да заемат 

съществено място в дейността 

на БИМ 

 

1.4.Д.1. Разработване на правила за работа 

на Учебен център по метрология 

Главен секретар/ 

Директор ОА 

Директори на 

специализирана 

администарция 

първо тримесечие Разработени правила 

1.4.Д.2. Разработване на Учебна програма 

и публикуване в сайта на БИМ. 

Директори на 

специализирани 

дирекции/ 

Д ОА/началник отдел 

СРИК 

второ тримесечие 
Утвърдена и оповестена 

учебна програма 

1.4.Д.3. Провеждане на  обучения в 

Учебен център по метрология 

Директори на 

специализирани 

дирекции 

второ тримесечие 

трето тримесечие 

четвърто 

тримесечие 

Проведени обучения в 

Учебен център по 

метрология 

1.4.Д.5. Организиране на стажове на 

студенти/ ученици в БИМ. Изнасяне на 

лекции и водене на упражнения в учебни 

заведения, НПО и др. от служители на 

БИМ.  

 

Д ОА/ ГД НЦМ/ГД 

МИУ/Д ИСИУС 
текущо 

Проведени стажове 

Договорени съвместни 

учебни програми, 

включително и 

предоставяне на 

възможност за провеждане 

на практически 

упражнения в 

лабораториите на БИМ 

Цел 1.5. Да осъществява 

сътрудничество с други 

метрологични институти и 

международни организации 

1.5.Д.1. Участие в техническите комитети 

на EURAMET в работните групи на 

WELMEC и NoBoMet и в други 

международни срещи, конференции и др. 

в областта на научната и законовата 

метрология. 

ГД НЦМ 

ГД МИУ 

Д ИСИУС 

Д ОА 

текущо 

Участие на 

представителите на БИМ в 

работата на международни 

метрологични организации 
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Цел на БИМ Дейности Отговорник 
Срок на 

изпълнение 
Очакван резултат 

1.5.Д.2. Разработване на  програма за 

сътрудничество с метрологични 

институти от региона 

ГД НЦМ 

ГД МИУ 

Д ИСИУС 

Д ОА 

второ тримесечие 

трето тримесечие 

Сключени споразумения за 

сътрудничество. 

Разработена програма с 

дейности за осъществяване 

на сътрудничеството. 

Осъществени дейности с 

метрологични институти от 

региона. 

Цел 1.6. Участие в 

научноизследователски проекти 

на европейската метрологична 

програма за иновации и 

изследвания EMPIR и други 

проекти 

1.6.Д.1. Разработване на научно-

изследователски проекти по EMPIR 

ГД НЦМ 

ГД МИУ 

Д ИСИУС 

текущо 

Участие в работни групи и 

срещи. Разработени 

документи. 

1.6.Д.2. Изпълнение на дейности по 

проект „Създаване на цифрови карти за 

намаляване риска от пожар и експлозии и 

подкрепа на дейностите за управление и 

контрол на системите за измерване на 

течни горива - първоначални и 

последващи проверки и измервателна 

техника – разходомери“. 

Д ОА/ГД МИУ 

второ тримесечие 

трето тримесечие 

четвърто 

тримесечие 

Оценка на проектно 

предложение; 

Сключване на договор; 

Изпълнение на дейностите  

заложени в проекта. 

1.6.Д.3. Техническа помощ и обмен на 

информация за присъединяващи се страни 

към ЕС чрез TAIEX 

Д ОА/ ГД НЦМ/ГД 

МИУ/Д ИСИУС 

 

второ тримесечие 

трето тримесечие 

четвърто 

тримесечие 

Изпълнени проекти 

Цел 1.7. Подобряване на 

взаимодействието с 

консултативните органи 

1.7.Д.1. Възобновяване на дейността на 

Националния съвет по метрология и 

Научния съвет по метрология 

Д ОА/ ГД НЦМ/ГД 

МИУ/Д ИСИУС 

второ тримесечие 

трето тримесечие 

Актуализирани състави  

Изготвени и приети 

Работни програми  

Проведени редовни 

заседания и при 

необходимост извънредни 

заседания 
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Цел на БИМ Дейности Отговорник 
Срок на 

изпълнение 
Очакван резултат 

Цел 1.8.: Взаимодействие с 

други институции и НПО за 

обсъждане и решение на текущи 

въпроси и проблеми 

1.8.Д.1. Изработване на анализ на 

възможностите за сътрудничество с 

институти,  институции, университети, 

НПО и др. 

Д ОА/ ГД НЦМ/ГД 

МИУ/Д ИСИУС 

трето тримесечие 

четвърто 

тримесечие 

Преразгледани и 

актуализирани 

съществуващи 

споразумения. 

Подписани нови 

споразумения за 

сътрудничество. 

1.8.Д.2. Взаимодействие с други 

институции и  НПО за обсъждане и 

решение на текущи въпроси и проблеми. 

Главен секретар/ 

главни директори и 

директори, 

служители на БИМ 

текущо Проведени срещи 

Цел 1.9. Презентиране и 

популяризиране на дейността на 

БИМ 

1.9.Д.1. Подготовка и отбелязване на 

професионалния ден на метрология, 20 

май. 

Председател/главен 

секретар/ главни 

директори и 

директори 

второ тримесечие Изпълнени дейности  

1.9.Д.2. Участие с презентации на 

експерти от БИМ във форуми на 

национално ниво с потребителите на 

услугите на БИМ. 

Главен секретар/ 

главни директори и 

директори, 

служители на БИМ 

съгласно сроковете 

на форумите 

Добре представени 

дейностти 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  ИНВЕСТИЦИЯ В ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА. 

Цел: 2.1. Обучения на персонала 

и поддържане на експертен 

капацитет 

2.1.Д.1. Разработване на план за обучение 

на служителите на БИМ 

Главен секретар, 

главни директори и 

директори 

първо тримесечие 
Изготвен план за обучение 

на БИМ за 2016 
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Цел: 2.1. Обучения на персонала 

и поддържане на експертен 

капацитет 

2.1.Д.2. Създаване на организация за 

изпълнение на плана за обучение на 

служителите за 2016 г. 

Главен секретар, 

главни директори и 

директори 

текущо 
Изпълнен план за обучение 

на служителите за 2016 г.  

2.1.Д.3. Разработване на правила за 

трансфер на знания и умения от ескперти 

с опит към новопостъпили служители 

Главен секретар, 

главни директори, 

директори и отдел 

УЧР 

трето тримесечие 

Разработени правила за 

трансфер на знания и 

умения 

Цел: 2.2.Създаване на условия 

за кариерно развитие 

2.2.Д.1. Актуализиране на Вътрешните 

правила за работна заплата 

Главен секретар, Д 

ОА, отдел УЧР 
второ  тримесечие 

Актуализирани вътрешните 

правила за работна заплата 

2.2.Д.2. Годишен анализ за 

удовлетвореност на персонала на БИМ.  

Главен секретар, Д 

ОА, отдел УЧР 

четвърто 

тримесечие 

Изготвени вътрешни 

правила за начин и условия 

за измерване на 

удовлетвореността на 

персонала на БИМ, 

ннкетни карти за обратна 

връзка и анализ 

Цел: 2.3. Осигуряване на 

здравословни и безопасни 

условия на труд  

2.3.Д.1. Подобряване на работна среда в 

лабораторни и офис помещения на БИМ 

Главен секретар, Д 

ОА, отдел УС 
текущо Извършени ремонти 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ЗАЩИТА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАДЕЖДНИ, ПРОСЛЕДИМИ И СРАВНИМИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЕФЕКТИВЕН 

МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ 

Цел: 3.1 Предоставяне на нови и 

подобрени услуги, като осигури 

ново или подобри 

съществуващото оборудване 

 

3.1.Д.1. Изготвяне и кандидатстване с 

проектни предложения по Оперативни 

програми и трансгранични проекти.  

Главен секретар, 

главни директори и 

директори 

текущо 
Оценени проекти и 

подписани договори  

3.1.Д.2. Закупуване на ново еталонно 

оборудване и ремонтиране на 

съществуващо. 

Главен секретар, 

главни директори и 

директори/отдел УС 

текущо 

Осигурена метрологична 

проследимост и подобрен 

метрологичен контрол 

Цел:3.2. Подобряване работната 

среда и организацията на работа 

в БИМ 

3.2.Д.1. Изготвяне на вертикален анализ 

при осъществяване на метрологичен 

контрол на измервателни системи за течни 

горива, разходомери за газ и НИС 

Главен директор ГД 

МИУ, НО и 

служители от ГД 

МИУ, участващи в 

дейността по МК на 

ИСТГ, разходомери 

за газ и НИС 

четвърто 

тримесечие 

 

Изготвен анализ 

 

3.2.Д.2. Провеждане на кръгли маси за 

обсъждане отделни етапи при извършване 

на анализа 

 

Главен директор ГД 

МИУ, НО и 

служители от ГД 

МИУ, участващи в 

дейността по МК на 

ИСТГ, разходомери 

за газ и НИС 

трето и четвърто 

тримесечие 
Проведени 2 кръгли маси 

3.2.Д.3. Попълване  на регистър на 

проверките с резултатите от извършения 

контрол (първоначални и последващи 

проверки) на СИ. 

Служители, 

извършващи МК 
текущо Актуална  база от данни 
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3.2.Д.4. Проучване и изготвяне на .анализ 

за внедряване на CAF модел в БИМ.  

Главен секретар/ 

главни директори и 

директори 

четвърто 

тримесечие 

Обучение на служители 

Изготвен  анализ  

Цел: 3.3. Поддържане на 

компетентността на 

лабораториите на БИМ чрез 

партньорски оценки и 

акредитация. 

3.3.Д.1. Провеждане на партньорски 

оценки с други страни 
ГД НЦМ текущо 

Поддържане на 

международно признатите 

възможности за измерване 

и калибриране на БИМ. 

3.3.Д.2. Поддържане на акредитация на 

лабораториите на БИМ   
ГД НЦМ/Д ИСИУС 

Съгласно плана на 

ИА БСА 

Проведени надзорни 

оценки от ИА БСА. 

 

3.3.Д.3. Да направи анализ за 

необходимостта и да извърши подготовка 

за кандидатстване за акредитация и 

разширяване на обхвата на акредитация в 

определени области на измерване 

ГД НЦМ/ ГД МИУ/ 

Д ИСИУС 
второ тримесечие 

Изготвен анализ и 

подготовка за акредитация, 

с цел международно 

признаване на резултатите 

от изпитване и 

калибриране 

3.3.Д.4. Поддържане и усъвършенстване 

на внедрените СУ в специализираната 

администрация  

ГД НЦМ/ ГД МИУ/ 

Д ИСИУС 
текущо 

Актуални и работещи 

системи за управление 

Цел: 3.4. Поддържане и 

усъвършенстване на дейността 

на нотифицирания орган 

3.4.Д.1. Ренотификация и поддържане на 

СУ на нотифицирания орган 
Д ИСИУС текущо 

Положителен доклад от 

ренотификация 

Съответствие на СК с 

целите и политиката по 

качеството на 

нотифицирания орган и 

изискванията на 

приложимите стандарти и 

нормативни документи 
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