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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2018 г.  

 

Наименование на администрацията: Български институт по метрология 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2018 

г. 

Стратегически 

цели 

Стратегиче

ски 

документ 

Дейности Срок  

/месец през 

2018 г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 

Индикатор 

за 

постоянен 

състояние 

Индикатор 

за целево 

състояние 

Цел 1. 
Обвързване на 

стратегията на 

БИМ с 

принципа на  

социалната 

отговорност - 

въвеждане на 

последователе

н подход за 

прилагането 

му. 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

 Програма 

на 

правителств

ото за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

Въвеждане на 

социална рамка в 

Стратегията на БИМ. 

 

април Актуализирана 

Стратегия на 

БИМ 

0 100 % 
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Стратегическа 

цел 1: 
Усъвършенстване 

на 

стратегическата и 

законодателната 

рамка, както и 

сътрудничеството 

в областта на 

измерванията, 

отговаряща на 

изискванията на 

националното и 

международно 

законодателство 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Актуализиране на 

Вътрешни правила за 

управление на цикъла 

на обществените 

поръчки в БИМ, с цел 

въвеждане на 

изисквания свързани с 

опазване на околната 

среда и вземане под 

внимание социално 

отговорния профил 

при избор на 

доставчици. 

март Актуализирани 

правила 

0 100 % 

 Популяризиране на 

инициативи в 

социалните мрежи 

постоянен Публикувана 

информация 

0 3 

Цел 2. 

Законодателни 

инициативи за 

оптимизиране 

на 

законодателст

вото в 

областта на 

измерванията. 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

 

 Програма 

на 

правителств

ото за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

Актуализация на 

проекта на ЗИД на ЗИ 

декември Приет ЗИД на 

ЗИ 

0 100% 

Разработване на 

проект/-и на наредби 

за СИ, които 

подлежат на 

метрологичен контрол 

декември  

Изготвен 

проект/и 

0 100% 
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Стратегическа 

цел 1: 
Усъвършенстване 

на 

стратегическата и 

законодателната 

рамка, както и 

сътрудничеството 

в областта на 

измерванията, 

отговаряща на 

изискванията на 

националното и 

международно 

законодателство 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Разработване на 

проект на УП на БИМ 

с ясно разграничение 

на функциите на 

дирекциите в него  

декември  

Изготвен проект 

0 100% 

Разработване на 

проект на 

Дългосрочна 

програма за развитие 

на националните 

еталони нa Р България 

за периода 2018-2025 

г.. 

декември  

Изготвен проект 

0 100% 

Цел 3. 
Взаимодейств

ие на 

международно 

и национално 

ниво 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

 

Стратегическа 

цел 1: 
Усъвършенстване 

 Програма 

на 

правителств

ото за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

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. 

Съгласно  

„План за 

участие на 

експерти от 

БИМ в 

междунаро

дни прояви 

през 2018 

г.“ 

Активно участие 

на експерти от 

БИМ в работата 

на 

международните 

организации, 

повишена 

информираност. 

0 20 

Подготовка и участие 

в тържественото 

честване на 

Международния ден 

май  

Изпълнени 

дейности 

0 100% 
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на 

стратегическата и 

законодателната 

рамка, както и 

сътрудничеството 

в областта на 

измерванията, 

отговаряща на 

изискванията на 

националното и 

международно 

законодателство 

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

на метрологията, 20 

май, с мото „ 

“Постоянно развитие 

на международната 

система от единици 

SI”. 

Тържествено 

отбелязване на 130-

годишнината от 

приемането на 

първият Закон за 

мерките и теглилките 

в страната. 

ноември  

Изпълнени 

дейности 

0 100% 

Участие с доклади във 

форуми, симпозиуми 

и конференции на 

национално ниво. 

постоянен 
Изготвени и 

представени 

доклади  

0 5 

Цел 4. 
Подобряване 

на вътрешната 

комуникация, 

работната 

среда и 

доверието на 

служителите. 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 2: 

Инвестиция в 

повишаване на 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

създаване на 

вътрешна 

информационна 

система/форум с 

достъп до всички 

служители на БИМ 

юни Създаден форум 0 100 % 

Разработване на 

правила за 

подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между дирекциите и 

между служителите. 

март  

Разработени и 

утвърдени 

правила 

0 1 
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компетентността 

и мотивацията на 

персонала. 

периода 

2016-2020 г. 

 

Цел 5. 
Повишаване 

на 

мотивацията и 

удовлетворено

стта на 

служителите 

от работата в 

БИМ. 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 2: 

Инвестиция в 

повишаване на 

компетентността 

и мотивацията на 

персонала. 

 Програма 

на 

правителств

ото за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Актуализиране на 

правилата за 

управление на 

човешките ресурси.  

май  

Актуализирани 

вътрешни 

правила  за 

управление на 

човешките 

ресурси 

  

0 1 

Актуализиране на 

вътрешните правила 

за заплатите на 

служителите в БИМ 

април 

Актуализирани  

вътрешните 

правила за 

заплатите на 

служителите в 

БИМ 

 

0 1 

Цел 6. 
Повишаване 

на 

компетентност

та на 

служителите  

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

Разработване на план 

за обучение през 2018 

г. в т. ч. обучения във 

външни организации, 

в УЦ на БИМ и др. 

март Изготвен план за 

обучение за 2018 

г. 

Проведени 

обучения 

0 100% 

Разработване на План 

за развитие и 

приемственост на 

човешкия ресурс в 

БИМ 

Юни  

Уутвърден план 

за развитие и 

приемственост 

0 100 % 

Изготвяне на Май  Определени 0 100 % 
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предприятия 

Стратегическа 

цел 2: 

Инвестиция в 

повишаване на 

компетентността 

и мотивацията на 

персонала. 

информация със 

специализираните 

компетентности за 

БИМ и служителите, 

които ги притежават. 

специализиранит

е 

компетентности 

за БИМ и 

служителите, 

които ги 

притежават 

Създаване на 

електронна 

библиотека за 

споделяне на 

информация.  

Провеждане на 

вътрешни обучения, 

практически обучения 

на новоназначени 

служители и семинари 

по видове измервания, 

СУ. 

постоянно 

Създадена 

електронна 

библиотека  

Споделен опит 

 

 

0 100 % 

Да се направи оценка 

на въздействието на 

обучението и 

програмите за 

развитие на работното 

място по отношение 

на разходите за 

извършените 

дейности чрез 

наблюдение и анализ 

на разходи/ползи, чрез 

разработване на 

анкети, тестове за 

компетентност и др. 

Декември  

Направена 

оценка на 

въздействието 

на обучението и 

програмите за 

развитие на 

работното място. 

0 100 % 
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Цел 7. 
Повишаване 

ефективността 

на процеса при 

набиране на 

персонал 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 2: 

Инвестиция в 

повишаване на 

компетентността 

и мотивацията на 

персонала. 

 Програма 

на 

правителств

ото за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Анализ за състоянието 

на човешкия ресурс в 

БИМ.  

 

Март  
Извършен 

анализ  

0 100 % 

Цел 8. 

Осигуряване 

на 

проследимост 

на 

измерванията 

до единици SI 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 3: 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

Изследване, 

поддържане и 

усъвършенстване на 

националните 

еталони, съгласно 

етапите от 

Дългосрочната 

програма за развитие 

на националните 

еталони на Р 

България; 

постоянен 

Изготвени и 

представени 

доклади за 

състоянието на 

националните и 

изходните 

еталони на 

величините 

0 30 

Участие в 

международни 

сравнения за 

постоянен 

Доказана 

международна 

еквивалентност 

0 % 100 % 
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Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

сравними 

измервания и 

ефективен 

метрологичен 

контрол. 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

доказване степента на 

еквивалентност на 

еталоните и 

валидиране на методи 

за измерване: 

на еталоните в 

съответствие с 

изискванията на 

Споразумението 

за взаимно 

признаване 

CIPM – MRA. 

Поддържане на 

система за управление 

/СУ/, съгласно 

изискванията на БДС 

EN ISO/IEC 17 025, 

БДС EN ISO/IEC 17 

043 и ISO Guide 34 

постоянен 

Призната от 

EURAMET  

системата за 

управление на 

ГД НЦМ. 

100% 100% 

Поддържане и 

представяне на 

нови/модифицирани 

възможности за 

измерване и 

калибриране (СМС) 

на еталонните 

лаборатории по 

видове измерване и 

защитата им на 

международно ниво 

постоянен 
Международно  

признатите СМС 

226 226 

Цел 9 . 

Разпростране

ние на 

единиците за 

измерване от 

националните 

еталони към 

еталоните от 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

Калибриране на 

еталони и средства за 

измерване за клиенти; 

постоянен Осигурена 

метрологична 

проследимост на 

СИ в страната 

0 4100 

Охарактеризиране и 

сертифициране на 

референтни 

материали 

постоянен Осигурена 

метрологична 

проследимост на 

СИ в страната 

0 35 
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по-ниски 

нива на 

точност и 

средства за 

измерване в 

страната. 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 3: 

Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

сравними 

измервания и 

ефективен 

метрологичен 

контрол. 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Цел 10. 

Организиране 

на 

национални 

междулаборат

орни 

сравнения за 

различни 

видове 

измервания 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

Организиране и 

провеждане на 

междулабораторни 

сравнения по видове 

измервания и 

изпитвания за 

пригодност в 

съответствие с 

изискванията БДС 

ISO/IEC 17 043 

постоянен 

Доказана 

компетентност 

на 

лабораториите 

0 5 
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цел 3: 

Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

сравними 

измервания и 

ефективен 

метрологичен 

контрол. 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Цел 11. 

Осъществява

не на 

надежден и 

навременен 

метрологичен 

контрол на 

средства за 

измерване 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 3: 

Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

Изпълнение на 

дейностите по 

одобряване на типа на 

средства за измерване 

/СИ/. 

постоянен Одобрени 

типове СИ, 

съгласно 

плановете на Д 

ИСИУС и ГД 

МИУ 

0 8 

Първоначални 

проверки на СИ, 
постоянен 

Извършени 

първоначални 

проверки на СИ, 

съгласно 

плановете на Д 

ИСИУС и ГД 

МИУ 

0 8000 

Последващи проверки 

на СИ   
постоянен 

Извършени 

последващи 

проверки на СИ, 

съгласно 

плановете на Д 

0 140 000 
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то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

сравними 

измервания и 

ефективен 

метрологичен 

контрол. 

2016-2020 г. 

 

ИСИУС и ГД 

МИУ 

Метрологична 

експертиза на СИ 
постоянен 

Извършени 

метрологични 

експертизи на 

СИ, съгласно 

плановете на Д 

ИСИУС и ГД 

МИУ 

0 7000 

Цел 12. 

Осигуряване 

на ефективен 

контрол на 

ефективностт

а на 

системите за 

улавяне на 

бензинови 

пари, 

съответстващ

и на Етап II 

на УБП 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 3: 

Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Осъществяване на 

контрол на 

ефективността на 

улавяне на 

бензиновите пари при 

експлоатация на 

системите, 

съответстващи на 

Етап II на УБП 

постоянен 

Извършен 

контрол на 

ефективността 

на улавяне на 

бензиновите 

пари при 

експлоатация на 

системите, 

съответстващи 

на Етап II на 

УБП 

0 100 

Извършване на 

дейности по 

оправомощаване на 

лица за проверка на 

ефективността на 

улавяне на 

бензиновите пари при 

експлоатация на 

системите, 

съответстващи на 

Етап II на УБП и 

постоянен Оправомощени 

нови лица и 

извършен надзор 

на лицата, 

оправомощени 

за контрол на 

ефективността 

на улавяне на 

бензиновите 

пари при 

експлоатация на 

системите, 

0/0 0/5 
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сравними 

измервания и 

ефективен 

метрологичен 

контрол. 

надзор на 

оправомощените 

лица. 

 

съответстващи 

на Етап II на 

УБП за 

съответствието 

на извършените 

от тях дейности 

с нормативните 

изисквания. 

Цел 13. 

Контрол на 

фискални 

устройства, 

изпитване на 

игрално 

оборудване/ко

муникационе

н софтуер, 

изпитване на 

продукти и 

оценяване на 

съответствиет

о 

 

 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 3: 

Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

сравними 

измервания и 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

Изпитване на игрално 

оборудване и 

комуникационен 

софтуер 

постоянен 
Осъществен 

ефективен 

контрол върху 

хазартните игри. 

0 50 

Изпитване и 

одобряване на типа на 

фискални устройства 

и експертиза на 

фискални устройства;  

постоянен 
Осъществен 

ефективен 

контрол върху 

данъчната 

политика. 

0 40 

Първоначална и 

последваща проверка 

на електронни 

системи с фискална 

памет, използвани в 

търговските обекти за 

продажба на течни 

горива; 

постоянен 

Осъществен 

ефективен 

контрол върху 

данъчната 

политика. 

0 130 

Регистрация на 

фирми, извършващи 

ремонт и сервиз на 

фискални устройства. 

постоянен Ефективни 

дейности по 

регистрацията на 

фирми, 

извършващи 

0 100 
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ефективен 

метрологичен 

контрол. 

ремонт и сервиз 

на  

ФУ/ИАСУТД.  

Извършване на 

изпитване на 

продукти за 

електромагнитна 

съвместимост (ЕМС) 

и въздействие на 

околната среда (ВОС). 

постоянен 
Ефективни 

дейности по 

изпитване на 

продукти, 

съгласно плана 

за дейността на 

Д ИСИУС 

0 90 

Извършване на 

дейности по 

оценяване на 

съответствие на  ВНД 

и СИ от 

Нотифицирания орган 

постоянен Ефективни 

дейности по 

оценяване на 

съответствието, 

съгласно 

плановете на Д 

ИСИУС и ГД 

МИУ 

0 21 

Цел 14. 

Подобряване 

на качеството 

на 

измерванията 

в БИМ 

Цел: Повишаване 

на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

провеждане на 

политика в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия 

Стратегическа 

цел 3: 

 Програма 

на 

правителств

от о за 

стабилно 

развитие на 

Република 

България за 

периода 

2014 – 2018 

г. 

 

 

Поддържане и 

развиване на работата 

на Учебния център 

/УЦ/ на БИМ, чрез: 

 Актуализиране на 

правилата за 

работа на Учебния 

център на БИМ 

 Разработване на 

Учебна програма и 

публикуване в 

сайта на БИМ. 

 

 

 

 

 

 

 

Февруари  

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализирани 

правила за 

работа на УЦ 

 

Утвърдена и 

оповестена 

учебна програма

  

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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Подобряване на 

бизнес средата, 

насърчаване на 

предприемачество

то и защита на 

потребителите 

чрез предоставяне 

на надеждни, 

проследими и 

сравними 

измервания и 

ефективен 

метрологичен 

контрол. 

 

 Стратеги

я на БИМ за 

периода 

2016-2020 г. 

 

 Подготовка на 

лекционни 

материали и 

провеждане на 

обучения в УЦ на 

БИМ. 

 

 

 

Съгласно 

програмата 

на УЦ на 

БИМ 

 

 

Изготвени 

материали и 

проведени 

обучения 

съгласно 

програмата 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

100% 

Провеждане на 

партньорски оценки с 

други страни 

постоянен 

Поддържане на 

международно 

признатите 

възможности за 

измерване и 

калибриране на 

БИМ. 

0 1 

Поддържане на 

акредитация на 

лабораториите на 

БИМ   

Съгласно 

плана на 

ИА БСА 

Проведени 

надзорни оценки 

от ИА БСА 

100% 100 % 

Поддържане и 

усъвършенстване на 

внедрените СУ в 

специализираната 

администрация  

постоянен 
Актуални и 

работещи 

системи за 

управление 

100% 100 % 

Поддържане и 

усъвършенстване на 

СК на нотифицирания 

орган, провеждане на 

ВО, преглед от 

ръководство, 

постоянен Съответствие на 

СК с целите и 

политиката по 

качеството и 

изискванията на 

приложимите 

стандарти и 

100% 100 % 
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изпълнение на 

решения от прегледа, 

надзорни одити. 

нормативни 

документи. 

Изпълнение на 

дейностите по 

проекти на 

Европейската 

метрологична 

програма за иновации 

и изследвания EMPIR 

Съгласно 

сроковете, 

предвидени 

в 

проектите 

Успешно 

изпълнение на 

дейностите 

2 2 

Изпълнение на 

дейностите, 

предвидени в 

„Стратегия за 

развитие на БИМ за 

периода 2016 – 2020 

г.“, чрез изготвяне и 

кандидатстване с 

проектни 

предложения по 

ОПИК по процедура 

„Подобряване на 

бизнес средата за 

българските 

производители и 

създаване на условия 

за изпитване на 

съоръжения чрез 

подкрепа за дейността 

Съгласно 

сроковете 

определени 

ОП 

„Иновации 

и 

конкуренто

способност

“ 

 

Подготвени 

проектни 

предложения и 

сключен договор 

с УО и успешно 

изпълнявани 

дейности 

0 1 
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на БИМ“ 

 

Пилотен проект за 

въвеждане на 

електронно попълване 

и пренос на данни от 

проверки на 

измервателни системи 

за течности, различни 

от вода 

м. юни Въведено 

електронно 

попълване и 

пренос на данни 

от проверките 

0 1 

Подобряване на 

работна среда в 

лабораториите и офис 

помещения на БИМ 

м. 

декември  

Осигурена 

безопасна среда 

в лабораториите 

и нормални 

условия на 

околната среда 

за изпълнение на 

дейностите в 

БИМ  

0 100 % 

Поддържане и 

надграждане на  

информационните 

системи в БИМ 

постоянен Работещи 

системи 

2 1 

Обновяване на 

информационната и 

компютърна техника в 

БИМ 

м. 

декември 

Осъвременена 

ИКТ техника 

0 30 % 

 


