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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО 

МЕТРОЛОГИЯ” 

П Р О Т О К О Л  

№ 2/2022 г. 

Днес, 26 юли 2022 г., под ръководството на председателя на БИМ, г-жа Снежана Спасова, 

се проведе второто редовно заседание на Съвета за 2022 г. 

В заседанието участваха, 

от състава на Съвета, съгласно заповед № А-83/01.03.2022 г.: 

1. проф. д-р Ирина Караджова – СУ, катедра „Аналитична химия”; 

2. проф. д-р Пламен Цветков – департамент „Телекомуникации”, НБУ; 

3. проф. д-р Димитър Дяков – ТУ София, катедра „Прецизна техника и уредостроене”; 

4. доц. д-р Иван Стефанов – СУ, „Физически факултет”, катедра „Квантова електроника”; 

5. доц. д-р инж. Георги Милушев – ТУ София, „Електроизмервателна техника”; 

6. инж. Сашо Недялков – водещ експерт с повече от 30 години стаж в метрологията. 

от страна на БИМ: 

1. инж. физ. Снежана Спасова – Председател на БИМ и председател на Съвета; 

2. д-р инж. Антоанета Йовчева – Главен директор на ГД НЦМ; 

3. инж. Валентин Старев – Главен директор на ГД МИУ; 

4. физ. Денита Тамакярска – началник на отдел ДВ; 

5. инж. Гергана Георгиева-Стойкова - началник на отдел ЕИ; 

6. инж. Владимир Диков - началник на отдел МИ; 

7. физ. Николай Александров - началник на отдел ОАВ; 

8. инж. Костадин Алдев - началник на отдел ТИ; 

9. инж. хим. Росица Чипанова - началник на отдел ХИЙЛ; 

10. маг. инж. Дарина Великова – Технически секретар на Съвета. 

Отсъства физ. Станислав Шурулинков - Ръководител на лаборатория в „Емсист 6” ООД, който 

предварително беше изпратил своите предложения по проекта на Програмата. Преди 

заседанието предложения бяха изпратени и от г-н С. Недялков. 

Редовното заседание на Съвета започна с благодарност към присъстващите от страна на г-

жа Спасова за отделеното им време. Г-жа Спасова откри редовното заседание, което беше по 

една точка: приемане на проекта на Дългосрочната програма за развитие на националните 

еталони на Република България 2022-2027 г., по-нататък „Програмата”. За целта г-жа Спасова, 

даде думата на г-жа Йовчева за представяне на отчет на изпълнението на предишната 

Програма и за обсъждане на проекта на настоящата Програма с цел нейното приемане от 

Съвета за внасяне в МС за одобряване. 

От направената от д-р Йовчева презентация за изпълнението на Програмата за 2013-2017 

г. стана ясно какво метрологично оборудване и еталони е получено във всяка област на 

измерване. Също така стана ясно, че в основната си част оборудването, което е доставено в 

изпълнение на Програмата, е чрез дейности  по Договор № BG 161РО 003-4.3.01-0002-С 0001 

по проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на 

предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за 
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регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

Българската икономика” 2007–2013 г. Една малка част от нереализираните доставки са 

включени след приключване на Програмата като дейности в Договор № BG 16RFOP0002-2.011-

0002-С01/14.02.2019 г. по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на 

благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата 

на дейност на националните еталонни лаборатории в БИМ”, финансиран от Европейския фонд 

за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2007–2013 г. Д-р Йовчева 

отчете, че изпълнението на Програмата, предвидено за финансиране със средства от 

държавния бюджет, не е постигнало планираните цели, поради липса на финансови средства. 

Неизпълнените доставки на еталони и метрологично оборудване са включени в проекта на 

настоящата Програма. Г-жа Йовчева даде предложение на обсъждането на проекта Програмата 

да се извърши, като предложенията за допълнение и изменение от г-н Шурулинков и г-н 

Недялков се разглеждат за конкретните видове измервания. 

По отношение на изпълнението на Програмата за 2013-2017 г. за областта „Разход на 

флуиди” за ГД МИУ, г-жа Йовчева даде думата на г-н Старев. 

Г-н Старев сподели, че за областта всичко е доставено, както и нов еталон за разход на 

топла вода. За областта Електромагнитна съвместимост е получено оборудване по ОП 

„Иновации и конкурентно способност”. Допълнително ще направи справка дали е необходимо 

оборудване да се включи в Програмата за 2022-2027 г. 

В заключение г-жа Йовчева каза, че изпълнението на Програмата за 2013-2017 г. е в размер 

на 76 %. 

Г-жа Йовчева представи проекта на Програма за 2022-2027 г., по области на измерване. 

 Измерване на дължини и ъгли – представените предложения от г-н Недялков и г-н 

Шурулинков бяха приети и отразени по време на заседанието.  

Проф. Дяков даде предложение да се направи по-голяма конкретика, защото не става ясно 

за какво е необходимо доокомплектоването на метрологичното оборудване за лазерни 

измервания. 

Той прие предложението на г-н Шурулинков: „В доокомплектоването на метрологичното 

оборудване за лазерни измервания е предвиден „оптичен модул със специализирани 

метрологични приложения”. Не става достатъчно ясно за какъв модул става въпрос. Ако е за 

измерване и анализ на дължината на вълната на лазера, може да е интерферометър на Фабри 

Перо с голям обхват, или някакъв друг оптичен модул. Моето мнение е, че е необходим и 

сканиращ интерферометър на Фабри Перо за съответните дължини на вълните на използваните 

лазери, ако предвидения оптичен модул е за други цели. Към „специализираната оптична 

маса…”, да се добави „…и оптични елементи със съответни механични приспособления за 

закрепване и настройка”. В раздел „Еталона за краищни мерки“ да се уточни израза 

„…електронен микроскоп или ССД камера…”. Вече се предлагат специализирани компактни 

оптикоелектронни устройства със стандартизиран цифров вход/изход и необходимата 

разделителна способност за регистриране на щрихи и анализ на повърхности. Но това не са 

класическите електронни микроскопи, които са сложни и скъпи съоръжения с вакуумни 

системи и т. н. В раздела „Измервателен микроскоп” да се посочат по-конкретни метрологични 

и технически характеристики. Подкрепям купуването на нов цезиев генератор и 

доокомплектоването на националния еталон за време и честота. ” 

Г-жа Тамакярска каза, че за момента за областта не е необходим интерферометър на Фабри 

Перо. В Програмата „Оптичен модул със специализирани метрологични приложения” е 

предвиден, защото е необходим за доокомплектоването на наличната „Оптична честотна 

система”. 
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Проф. Караджова направи предложение към г-н Дяков и г-н Шурулинков, да се съобразят с 

идеите на специалистите в областта относно заложения „оптичен модул със специализирани 

метрологични приложения” в Програмата, след изказването на г-жа Тамакярска; 

 Измерване на време и честота – представените изменения и допълнения на текстовете 

от г-н Недялков бяха приети единодушно, както и пълната подкрепа за купуването на нов 

цезиев генератор и доокомплектоването на Националния еталон на Република България на 

единиците за време и честота.  

 Електромагнитни измервания - представените изменения на текстовете от г-н Недялков 

бяха приети единодушно. 

 Електроенергийни измервания - г-н Шурулинков подкрепя предложението да се заменят 

еталонните електромери за предаване на единицата с нов трифазен еталонен електромер, с 

преносим трифазен еталонен електромер с необходимите аксесоари и с трифазно товарно 

устройство в раздел „Еталон за електрична мощност и енергия при 50 Hz”, което се прието 

единодушно. 

 Механични измервания – без забележки и коментари.  

 Оптични измервания – внесено предложение от г-н Шурулинков в раздел „Национален 

еталон на Република България на единицата за интензитет на светлината”, подкрепям 

доставката на еталонен луксметър, клас L, със съответно нов фотометричен детектор и 

комплект от 4 броя светоизмервателни лампи за интензитет на светлината. Необходима е 

доставката на спектрометър–яркомер към състава на еталона. За тези уреди трябва да се 

уточнят основните метрологични и технически характеристики. В раздел „Еталон за оптична 

мощност е необходима доставка на нов измервател на лазерна мощност и стабилизиран по 

мощност (удебеленото да се добави в текста) лазерни източници, като се доуточнят основните 

им характеристики.” Предложенията бяха единодушно приети. 

 Акустика и вибрации - представените изменения и допълнения на текстовете от г-н 

Недялков бяха приети единодушно 

 Температура и относителна влажност на въздуха - без забележки и коментари. 

 Химични измервания - представените изменения и допълнения на текстовете от г-н 

Недялков бяха приети единодушно. Проф. Караджова изказа мнение, че доставка на нов 

апарат масспектрометър с индуктивно свързана плазма ICP MS с висок клас е добро решение 

за страната за целите на организиране на изпитвания за пригодност.  

 Йонизиращи лъчения - представените изменения на текстовете от г-н Недялков бяха 

приети единодушно. 

Г-жа Йовчева каза, че програмата ще се осъществява на два етапа, като се везат под внимание 

приоритетите за спешна доставка на еталони и оборудване. 

По-време на представянето на проекта на Програмата: 

Доц. Милушев сподели, че заложените финансови средства не са достатъчни съобразно 

инфлацията в страната и за целта да се помисли как да се коригират. Също така да се прецени 

каква е възможността да се включат в Програмата участия по програми на Европейския съюз. 

Да се обърне внимание и на това колко служители ще работят при осъществяване но 

Програмата. 

Г-н Недялков изрази своето мнение, че за всяка област на измерване трябва да се запишат 

какви ще са резултатите от осъществяване на Програмата. 

В заключение членовете на Съвета, единодушно приеха извършените корекции по 

Програмата в процеса на представянето ѝ, както за промяна на необходимата информация, т. 

е.: 
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 да се запише – защо е необходим даден еталон или метрологично оборудване, какво 

ще се постигне. Да се направи по-голяма конкретика относно метрологичните и техническите 

характеристики на еталоните и метрологичното оборудване; 

 да се направи редакция на представената информация в Програмата, като се вземе 

под внимание настоящото състояние на еталоните и метрологичното оборудване. Да се 

уеднаквят текстовете между различните области на измерване за еталоните и метрологичното 

оборудване; 

 в рубриките „Резюме”, „Въведение”, „Мисия” и „Визия” да се даде повече информация 

за постигане на целите на БИМ; 

 да се добави рубриката „Стратегически цели и връзки с други стратегически документи 

- прогнози, стратегии и програми за развитие на Българската икономика”; 

 да се помисли за обучения и назначаване на персонал. 

СНЕЖАНА СПАСОВА (Подписът е заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Председател на Съвета 

Изготвил: (Подписът е заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Дарина Великова 

Технически секретар на Съвета 


