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БИЗНЕС ПЛАН НА
БЪЛГАРСКИЯ
ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Защо е необходим бизнес план на БИМ ?





Да се отчетат променените условия – вътрешни и
външни от макро средата
Да се подобри партньорството с българската
индустрия и заинтересованите крайни потребители
на надеждни, метрологично проследими, сравними
измервания – да се предоставят нови и
подобрени услуги
Бизнес планът е за период от 5 години!
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Три дирекции:
 Главна дирекция „Национален център по метрология” (ГД
НЦМ) - дейности основно в областта на научната
метрология
 Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ) с
6 регионални отдела - предимно дейности по законова
метрология на територията на цялата страна
 Дирекция „Обща администрация”
Обща численост - 326 служители
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1. Осъществява дейности, включващи:
 създаване, поддържане и усъвършенстване на НЕ на Р. България
 организиране на изграждането и развитието на НС за ССМ
 осигуряване на проследимостта на измерванията в страната
 извършване на метрологичен контрол на средствата за измерване
2. Подпомага органите на държавната власт при осъществяване на
техните правомощия по въпроси, свързани с измерванията
3. Метрологични изследвания и услуги в области от обществен, научен и
икономически интерес
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4. Международното признаване на резултатите от измерванията,
извършвани в Р България
5. Обучения и консултации по метрологични въпроси
6. ЛОС на везни с неавтоматично действие
7. Изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост в
изпълнение на ЗТИП
8. Изпитване за одобряване на типа, първоначална и периодична
проверка на игрални съоръжения, както и изпитване на фискални
устройства
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осигуряване на надеждна техническа основа и
инфраструктура за постигане на точни, метрологично
проследими и сравними измервания в страната
провеждане на дейности за 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, съобразени с
най–добрите световни метрологични практики
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БИМ като ядро на националната система за
измервания:
 защитава правата на потребителите като отговаря на
специфичните предизвикателства, свързани със
защитата на човешкото здраве, околната среда,
обществената безопасност




е главен източник на програми и инфраструктура за
осигуряване на точност на измерванията, жизненоважни
за индустрията на страната
подкрепя бизнеса, създавайки условия за иновации,
устойчиво развитие и конкурентоспособност
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Въвеждане на модерни практики в политиката за
управление на човешките ресурси в БИМ
Въвеждане на нови и подобрени услуги
Създаване на комуникационна и корпоративна култура –
политиката, мисията, визията и логото на БИМ да се
пропагандират в страната и чужбина
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Акредитация на лаборатории за калибриране и за
изпитване на средства за измерване
Изграждане на организационен и технически капацитет с
фокус върху научно-изследователски и приложни проекти
като предпоставка за повишаване на
конкурентоспособността на българската индустрия
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8 сектора с приоритет за
привличане на инвестиции
през 2011 г. - висок
интензитет на иновациите


Електроника и
електротехника, ИКТ,
земеделие и хранителновкусова промишленост,
транспортно оборудване и
машиностроене, транспорт
и логистика,
здравеопазване, химическа
промишленост

Стратегия на
EURAMET до 2020 г.
Генералната
конференция по
мерки и теглилки
CIPM-MRA, ILAC MRA и OIML - МАА
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Metrology – large impact but indirect!

Нови области - химия, клиничен
анализ, безопасност на
хранинанотехнологии или
биотехнологии
Нарастващи
нужди от
метрология

Традиционните нужди на индустрията
- Стават по-сложни
- Изискват широки обхвати на
измерване и ниски неопределености

НМИ

Ограничен
бюджет

11











Акредитирани лаборатории
и органи за оценяване на
съответствието
Производители на средства
за измерване
Организации, чиято дейност
е свързана с измервания
Лица,
които
използват
средства за измерване в
регулираната област
Неправителствени
организации







Европейски
метрологични институти
Лаборатории и
организации,
занимаващи се с
метрология
Организации,
предоставящи обучения
и организиране на
сравнения
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Вътрешен анализ

Решаващ фактор
 Високо квалифициран, обучен персонал
 БИМ не е привлекателен за млади специалисти – средна
възраст 49 г.
 Средна брутна работна заплата – 619 лв.
 Допълнително възнаграждение, обвързано с резултатите
 научната метрология чрез националните еталони е техническата
основа на националната инфраструктура по качество
 служителите изпълняват отговорна контролна дейност в
областта на законовата метрология и ниските заплати са
предпоставка за висок корупционен риск

Вътрешен анализ





Административно обслужване в БИМ не е в
съответствие с нивото на съвременните
технологии
Проект по ОПАК – подписан договор за около
450 000 лв.

14

Вътрешен анализ





Две сгради на територията на гр. София и 15 – в
областните градове
Действия за освобождаване на сградите във Враца,
Видин, Шумен, Стара Загора, Сливен, Габрово,
Ловеч, Русе, София и др. - икономии до 200 000 лв.
годишно в средносрочен план
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Вътрешен анализ








Дългосрочна програма за развитие на националните еталони
2004-2010 г. / 2011 г. - 2015 г.
Осигуряване на метрологична проследимост на еталоните към
международни еталони или еталони на други НМИ калибриране в чужбина и участие в международни сравнения,
система за управление, акредитация на лаборатории
Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения.
Производство и сертифициране на нови типове сравнителни
материали
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Ново оборудване и подобрени национални
еталони – около 9 мил.лв. (PHARE, държавен
бюджет, PTB, GTZ)



Ремонтирани лабораторни помещения –
около 70 %



Проект за нова сграда: 2005 г. и 2009 г.
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2011 – 189 публикувани

2003 – 0
година

публикувани

Техническа област

2004

8
9
3
69
23
30
7
16
1
24

Фотометрия и радиометрия
Дължина
Електрохимия
Електричество и магнетизъм
Маса и свързани величини
Акустика и вибрации
Йонизиращи лъчения
Време и честота
Вискозитет на течности
Температура

2005

2006

14.10.1999 г.

2007
2009
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Вътрешен анализ
Метрологичен контрол и метрологична експертиза на СИ
 около 50 типа СИ/ год. се одобряват
 около 190 000 проверки/год.
 от 3 000 до 8 000 метрологични експертизи годишно
Проблеми:
 ограничени финансови средства за гориво на служебните
автомобили, командировки и др.
 недостиг на специализирани автомобили и мобилни
лаборатории
 с осигуряването на нормални условия за работа в
лабораториите и офисите
 липса на еталони и спомагателно оборудване и поддръжка
 недостиг на офис техника на регионално ниво
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Вътрешен анализ













ЛОС за везни с неавтоматично действие
Изпитване за електромагнитна съвместимост – изпитани 87
продукта в областта на електрониката за 2011 г.
Одобряване на типа, първоначални и периодични проверки на
игрални съоръжения - през 2010 г. е одобрен типът на 202 ИС и
е извършена проверка на 3338
Изпитване на фискални устройства – през 2010 г. е одобрен
типът на 109 фискални устройства, 2011 г. - 323
Предоставяне на обучения, консултации, информация за
бизнеса
Изпитване и валидиране на софтуер
Предоставяне на техническа помощ на други НМИ по
международни проекти
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Калибриране - разширяване на обхвата и структуриране на лабораторен
център
Организиране на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност
Производство на сравнителни материали
Оценяване на съответствието по Директивата за СИ от Нов подход разширяване на дейността на съществуващия нотифициран орган за везни
с неавтоматично действие
Провеждане на обучения чрез Учебния и информационен център (УИЦ)
Приложни проекти и консултации, свързани с решаване на метрологични
задачи и конкретни проблеми, за които БИМ има потенциал - регламент за
предоставянето и заплащането им

Вътрешно преструктуриране - персонал, технически средства
Гъвкав механизъм за финансиране
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 Възможност
за
финансиране
на
дейността на БИМ и от приходи от
предоставени услуги
 Допълнително възнаграждение за
постигнати резултати
 Събиране на несъбраните вземания
 Финансиране на научните изследвания
и проекти
 Финансиране от международни
проекти.
 Заплащане на членовете на Научния
съвет и на Експертните съвети

 Изменение на Наредбата за
СИ, които подлежат на
метрологичен контрол
 Оценка на актуалността на
списъка на СИ, подлежащи
на метрологичен контрол
 Актуализиране на Тарифата
за таксите
 Преглед на
законодателство,
разработено от други
организации
 Изменение на Наредбата на
реда за утвърждаване на
единиците на еталоните на
Р.България и за начина на
използване и съхраняване
на еталоните

Извънбюджетни средства – гл.7 - Закон за устройството на
държавния бюджет:
Фонд - финансово-правна форма, чрез която се регламентират извънбюджетните

приходи и разходи на държавните органи и бюджетните организации и отношенията им с
държавния бюджет във връзка със задачи от национален характер.

-

Извънбюджетна сметка е финансово-правна форма, чрез която се регламентират
извънбюджетните приходи и разходи, с които държавните органи и бюджетните
организации могат да се разпореждат за съответната бюджетна година в рамките на
своята компетентност.

Държавното предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон

/търговец-публично предприятие/ също се образува със закон, след което се регистрира
в Търговския регистър; дейността на предприятието се финансира и с целево
предоставени средства от държавния бюджет, и по други начини, но основно с
източници, които постъпват перманентно, като такси, глоби и имуществени санкции.
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Приходите (собствените приходи) от предоставяните услуги, в т. ч. нови и
подобрени се набират от:

услуги по ценоразпис
 дейности, по които има сключени договори
 реализиране на национални и международни проекти и програми
 други дейности – обучения, междулабораторни сравнения, производство на
ССМ, консултации и приложни научно-изследователски проекти
 Дарения
(регламентирано за около 20 второстепенни разпоредители на бюджетни
кредити в Р България, включително Българска агенция по безопасност на
храните, ИА "Главна инспекция по труда“ и др.)


24















Калибриране на еталони и СИ в чужбина
Допълнителни устройства към еталони и техническо оборудване
За реагенти и материали (химически реагенти и консумативи и др.)
Ремонт и профилактика на оборудване
Домакинства на международни мероприятия
Поддържане на акредитация и партньорски проверки
Ползване на експертен опит на външни експерти
Разработване на научно-изследователски проекти и обучения
Преводи на метрологични документи и издателска дейност
Организиране и участие в международни и национални сравнения
Информационни и обучителни материали, лекторски
Поддържане на компютъризирана информационна система
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати

25

26






Държавни такси по Тарифа за дейностите, предвидени в ЗИ и другите
нормативни актове
Ценоразпис за калибриране и оценяване на съответствието
Консултации, изследване, обучение – по договаряне
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По-важни пера: калибриране на еталони и СИ в чужбина,
командировки и гориво за контрол на СИ, изпълнение на
задълженията, произтичащи от членството на БИМ в
международни метрологични организации - командировки в
чужбина за участие в ТК и РГ, организиране на годишни
международни събития с домакинство на ротационен принцип и
др.

 1 347 745 лв. 2009 г.
 1 189 239 лв. 2010 г.
 1 185 000 лв. 2011 г. – закон/1 317 190 лв.
Реално необходимите средства за издръжка на БИМ за
изпълнението на функциите и задълженията му, в предвидения
по ЗИ обем, са в размер на 1,7 млн.лв.
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Очаква се разходите за изпълнение на бизнес плана да се
покриват от:
• бюджет – годишен бюджет на БИМ + допълнително около 450 000
лв. годишно от 2012 г. до 2015 г.;
•процент от приходи от услуги, нормативно обосновани за разходване
от БИМ – при условие, че бъдат анализирани и направени
съответните корекции в националното законодателство.
• проект по ОП „Конкурентоспособност” около 8,5 мил.лв.
до 2013 г.
• проект по ОПАК, 450 000 лева – за периода 2011 – 2013 г.
•5 000 000 лв. за периода от 2013 г. до 2015 г. по други
приложими ОП, за които БИМ е допустим бенефициент
Cohesion policy 2014-2020 Strengthening research,
technological development and innovation





прави се преоценка в посока оптимизирането на
разходите по бюджет например – намаляване на
разходите по издръжка на сградния фонд в
регионалните звена в Стара Загора, Сливен,
Габрово, Благоевград, Враца, Видин, София и др.,
предвид финансовите ограничения, БИМ се стреми
да настройва разходите, предвидени в бизнес
плана, съгласно отпуснатите за съответния
бюджетен период суми.
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Промяна на законодателството в областта на измерванията



Стратегия за развитие на човешките ресурси в БИМ



Преструктуриране на администрацията на БИМ



Намаляване на използвания сграден фонд



Дългосрочна програма за развитие на националните еталони (2011-2015)



Консултации и обучение по метрология



Акредитация на БИМ като организатор на междулабораторни сравнения и РТ и
акредитация на лаборатории за изпитване и калибриране



Сътрудничество на БИМ със заинтересованите страни от публичния сектор,
бизнеса и неправителствени организации



Информационни дни за представяне на мисията, визията, политиката и
услугите на БИМ
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В средносрочен план (до края на 2013 г.)
 Проектно предложение по ОПАК за стратегия за развитие на човешките
ресурси в БИМ
 Проекти за научни изследвания в метрологията с фокус върху
приложни проблеми - сътрудничество с университети и заинтересовани
страни
 Разширяване на обхвата на ЛОС
 Интегриране на внедрените по изискванията на различни стандарти
системи за управление
 Участие на БИМ в проекти като предоставящ техническа помощ
 Подготовка на ново проектно предложение по Оперативна програма
„Конкурентоспособност” или други ОП
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В дългосрочен план (2015 г.)
 Реализация на първите научно-изследователски
проекти в метрологията
 Интегриране в EMRP, съобразено с националните
приоритети
 Проучване на възможности за съвместно използване
на налично скъпоструващо съвременно оборудване за
целите на осигуряване на международно призната
проследимост, изследвания и др.
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Сценарий 1:
Предложеният бизнес план се изпълнява
Резултат: БИМ постига визията си и се утвърждава като
ядро на националната система за измервания, пазарно
ориентиран и партниращ си със заинтересованите от
измервания страни
Сценарий 2:
Предложеният бизнес план се изпълнява частично
Резултат: БИМ изпълнява мисията си, но без перспективи
за развитие, непривлекателен за млади специалисти, не
отговаря в пълна степен на изискванията на обществото
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Сценарий 3:
Предложеният бизнес план не се изпълнява
С предоставяния бюджет БИМ:
- изпълнява дейностите по ЗИ (частично)
- не отговаря на очакванията за осигуряване на надеждни и
метрологично проследими измервания и референтни
стойности
- не отговаря на потребностите за разпространяване на
метрологични знания
- постепенно губи административен, технически и експертен
капацитет
- не присъства (активно) в европейската метрологична
инфраструктура и научно пространство

Резултат: Поставя се под заплаха изпълнението на
мисията на БИМ
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Подкрепа от МИЕТ за постигане на стратегическите цели
Осигуряване на нужните за дейността на БИМ ресурси и финансиране
Постигане на нов, гъвкав механизъм на финансиране на
новите/подобрени услуги на БИМ
Мотивиране и обединяване на персонала за постигане на
стратегическите цели
Използване на възможностите за финансиране на дейности от
Структурните фондове на ЕС
Приоритетно осигуряване на целеви инвестиции за подобряване на
състоянието на сградния фонд
Ефективен диалог със заинтересованите страни
Активно сътрудничество с организациите от инфраструктурата по
качеството – ДАМТН, БСА ..
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Измерванията, изпитванията и определянето на
общи стандарти са основни елементи за
създаване на научно-базирана икономика, такава,
каквато ЕС се стреми да изгради.
В този контекст една силна Европейска
метрологична инфраструктура е решаваща за
осигуряване
на
надеждно
функциониращ
Европейски единен пазар и за повишаване на
конкурентоспособността
на
европейските
предприятия на световния пазар.
Philippe Busquin, EC Commissioner for Research,
Conference, “An Integrated Infrastructure for
Measurement”, 2002
39

