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1. ЦЕЛ 
Да се осигури поддръжката и управлението на средствата за наблюдение и измерване в 
Медицински университет - Пловдив, осигуряващи качеството на провежданите 
лабораторни и учебни измервания и изпитвания, както и тези свързани с 
научноизследователската дейност в структурните звена на университета. 
 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Термини, свързани със средствата за наблюдение и измерване: 

 
ТСНИ Технически средства за наблюдение и измерване; 

Паспорт на ТСНИ включва техническа и експлоатационна документация, паспорт на 
производителя, гаранционна карта, свидетелство за проверка; 

Проверка потвърждаване чрез изследване и представяне на обективни 
доказателства на това, че определените изисквания са изпълнени; 

Средство за 
измерване  

уред за измерване, програмен продукт, сравнителен еталон за 
измерване, сравнителен материал или спомагателна апаратура или 
комбинация от тях, необходими за извършване процеса на измерване 

Измерване  съвкупност от действия, които имат за цел определяне стойността на 
дадена величина; 

Първоначална 
проверка  

проверка на ново закупено ТСНИ и след ремонт, преди да бъде 
допуснато използването му; 

Периодична 
проверка  

проверка на ТСНИ по време на използване и съхранение през 
определен интервал от време; 

Свидетелство за 
проверка  

документ, удостоверяващ, че е извършена проверка на СНИ, и 
представящ получените резултати; 

Изпитване на ТСНИ  
съвкупност от действия, извършвани за да се провери дали СНИ 
отговарят на изискванията на нормативните документи за проверки 
или изискванията на даден стандарт или техническа спецификация; 

Знак за проверка стикер/марка/знак, поставен върху ТСНИ, за да удостовери, че то е 
преминало   проверка. 

 
2.2. Измервателни средства, използвани в Медицински университет - Пловдив могат да 

бъдат (виж Приложение 1): 
 Учебни ТСНИ – средства за наблюдение и измерване, използвани за извършване на 
лабораторни и практически упражнения със студенти, при провеждане на учебния процес 
на ниво катедра. Контрола на тези ТСНИ е в съответствие с необходимото ниво на 
точност за целите на учебния процес. 
 Лабораторни ТСНИ - средства за наблюдение и измерване, използвани в лечебните 
или научноизследователски дейности в лабораториите към МУ–Пловдив.Ръководството 
на лабораторията е отговорно да управлява ТСНИ по начин гарантиращ качеството и 
сигурността на провежданите измервания и изследвания за НИД. Контрол от ДАМТН. 
 Еталонни ТСНИ – технически средства за наблюдение и измерване, които се 
използват само за контрол и калибрация на ТСНИ, с които могат да се сравняват 
показанията на ТСНИ подлежащи на метрологичен контрол, на се използват за НИД. 
 Индикаторни ТСНИ – технически средства за наблюдение и измерване, използвани за 
контрол чрез индикация на режима на работа за конкретни процеси, инсталации и уреди 
в Медицински университет - Пловдив(ел. табла, уреди и апарати от пароцентрали и т.н.). 
Тези средства подлежат на планов вътрешен контрол и подмяна, в случаите когато е 
установено нарушена способност да отчитат контролираните параметри. 
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2.3. Използваните ТСНИ подлежат на периодични проверки и/или калибриране за 
осигуряване на точността им. За резултатите от извършените проверки се съхраняват 
записи в подходяща форма. 
2.4. Всеки Ръководител Катедра/Факултет води регистър на ТСНИ, с които се провеждат 

научни изследвания и/или за учебен процес в МУ – Пловдив. 
2.5.  Всички видове ТСНИ, използвани в в МУ – Пловдив, се закупуват, идентифицират, 

регистрират и управляват с отговорността на съответния Отговорник за ТСНИ в звеното. 
2.6. С отговорността на Ръководителите на звена се поддържат актуален „Списък  

ТСНИ”, в който е посочен вида, идентификацията им, периода и начините за контрол 
и/или калибрация. 
2.7. Ръководителите на звена при извършена актуализация на „Списък  ТСНИ” на 

звеното са задължени да изпратят поне веднъж годишно актуален „Списък  ТСНИ” до 
Пом. Ректор на АСД. 
2.8. Пом. Ректор на АСД предоставя актуалните „Списъци ТСНИ”, получени от звената 

на Отговорник ТСНИ към МУ-Пловдив. 
2.9. Отговорник ТСНИ към МУ-Пловдив, трябва да изготви обобщен актуален „Списък  

ТСНИ” на ниво МУ-Пловдив на ТСНИ подлежащи на проверка/калибрация от органите на 
ДАМТН или друг оправомощен орган и предостави за утвържване.  
2.10. С утвърденият „Списък  ТСНИ” на ниво МУ-Пловдив, отговорник ТСНИ към МУ-

Пловдив, съгласува дати за проверка/калибрация от органите на ДАМТН или друг 
оправомощен орган, съгласно Наредбата. 
2.11. Ръководителите на лаборатории утвърждават регламент за управление на СНИ в 

съответното звено или спазват изискванията на настоящата процедура. 
 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ 
3.1. Доставка и идентификация на СНИ 

Отговорността за доставката, идентификацията и управлението на ТСНИ е на 
съответните звена, в които се използват. Закупуването и управлението на ТСНИ се 
извършва с отговорността на Ръководител звена и/или упълномощен от тях специалист, 
които правят заявката.  
 
3.2. Контрол на еталонните и лабораторните измервателни уреди. 

3.2.1. Еталонните ТСНИ подлежат на задължителна регистрация в списъци и управление, 
съгласно действащото законодателство в Република България. 
3.2.2. За всички еталонни ТСНИ измервателни средства се договорят ежегодно дати за 
контрол и калибрация  и се уведомяват Ръководителите на звена.   
3.2.3. Проверката се извършва от външни оправомощени физически или юридически 
лица.Изборът на такива се извършва в съответствие със Закона за обществените 
поръчки(ЗОП). 
3.2.4. С отговорността на съответния Ръководител на звено се поддържа архив на 
удостоверенията за проверка/калибрация или обслужване/ремонт, издадени от 
съответния орган, които потвърждават годността на еталонните ТСНИ. 
 
3.3. Контрол на индикаторните измервателни уреди. 

3.3.1. Планирането на контрола на индикаторните СНИ се извършва с отговорността на 
Пом. Ректор по административно стопански въпроси. 



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

ПРОЦЕДУРА 05 
 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТО и ТСНИ 
стр. 3  от  4 

 

Утвърдена на АС с протокол № 5 от дата 05.07.2012г. Стр. 3 от 4 
 

 

 
           

3.3.2. Пом. Ректор по административно-стопански въпроси организира периодичната 
проверка на индикаторните ТСНИ и съхранява записи за това. 
 
3.4. Контрол на учебните СНИ. 

3.4.1. Учебните ТСНИ се регистрират в списъци с отговорността на Ръководител звено. 
3.4.2. Контрол на точността на учебните ТСНИ се извършва от Ръководителя на занятието 
преди започване на учебното занятие.  
3.4.3. При установяване на неточност това се документира в Дневник в съответната 
лаборатория/учебна зала и уведомява Отговорник ТСНИ към МУ-Пловдив.. 
 
3.5. Маркиране на ТСНИ 

3.5.1. Еталонни, лабораторни и индикаторни ТСНИ подлежат на маркиране след 
извършен контрол и калибрация, с съответен знак/стикер ири се издава документ. 
3.5.2. Учебните измервателни средства се маркират с буква „У”. 
 
3.6. Управление на неточни и/или негодни ТСНИ или резултати от измервания. 

3.6.1. Ако по време на използване на ТСНИ за научноизследователските дейности се 
установи, че дадено ТСНИ дава отклонения в точността или е повредено, с 
отговорността на съответния Лаборант, Преподавател или ползвател, негодното ТСНИ 
се извежда от употреба, се обозначава като негодно по подходящ начин и се разпорежда 
неговата проверка/калибрация, ремонт или се предлага за бракуване, с отговорността на 
Ръководителя на структурната единица..  
3.6.2. Извършените ремонти на ТСНИ се отразяват в издадения документ за 
обслужване/ремонт или Дневник на съответната лаборатория/учебна зала/катедра, като 
документите се архивират и се съхраняват в звеното. Удостоверенията, потвърждават 
годността им. 
3.6.3. Ремонтираните ТСНИ задължително преминават последващ метрологичен или 
вътрешен контрол за точност на показанията, преди да бъдат допуснати до използване в 
научноизследователски процеси. 
3.6.4. Когато се установи неточност на ТСНИ, направените с него значими измервания 
(например, свързани с лечебна или научно-изследователска дейност) до момента на 
предходна проверка, се считат за несъответстващи и по възможност, се проверяват с 
друг, доказано годен измервателен уред. 
 
3.7. Съхранение на ТСНИ. 

3.7.1. След използването им ТСНИ се съхраняват в съответните кутии, калъфи, шкафове, 
помещения или по друг подходящ начин, указан от производителя, с цел запазване на 
тяхната годност и точност. 
3.7.2. В случаите на удар или изпускане при манипулиране, неблагоприятни условия на 
съхранение или при възникване на съмнение за точността, ТСНИ подлежат на контрол за 
проверка на тяхната годност за употреба, съгласно т. 3.2 и /или т. 3.3. от настоящата 
процедура 
3.7.3. При оперативно констатирано отклонение в годността или точността на 
използваното ТСНИ, всички резултати от измерване до предишната настройка или 
калибрация на средството се считат за невалидни, а резултатите от извършените 
измервания с него за несъответстващи. По възможност измерванията се повтарят с 
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друго, доказано годно ТСНИ, или се повтарят след ремонт и калибрация на негодното 
ТСНИ. 
 
 
 

4. ПРЕПРАТКИ 
 Закон за измерванията; 
 Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които 
удостоверяват резултатите от него; 
 Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за 
измерване 
 Процедура „Управление на несъответствията”. 
 
 

5. ЗАПИСИ 
        
       Списък - график за проверка/обслужване  на ТСНИ по типове/видове 
 
 

 


