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Резюме: В документа са разгледани изискванията за акредитация и техническа компетентност на приме-
рен орган за контрол от вид С „СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ“ при СПЕКТРИ ЕООД. Подробно е представен 
обхвата на акредитация, техническата обезпеченост и възможности за контролни измервания и оценка на 
параметрите на шум и вибрации от акредитирания орган.
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1. Въведение
БДС EN ISO/IEC 17020 e международен хар-

монизиран стандарт, който съдържа изисквания 
за компетентността на органите, извършващи 
контрол, тяхната безпристрастност и последо-
вателността на техните дейности свързани с 
контрола.

Този стандарт е приложим за органите за 
контрол от вид "А", "В" или "С", които са 
определени в него и се отнася за всеки етап на 
контрол.

Видът на органа за контрол, според услови-
ята, при които извършва услугите си и видът 
на тяхната независимост са от вид:

• "А" - извършващ контрол от трета страна;
• "В" - извършващ контрол от първа страна 

и предоставя контрол само на организацията, 
от която е част, и 

• "С" - извършващ контрол от първа страна, 
контрол от втора страна или и двата вида и пре-
доставя услуги по контрол на организацията, от 
която е част или на други страни, или и двете.

Органите за контрол извършват оценяване на 
съответствието на контролирания обект спрямо 
предварително определените изисквания, които 
може да бъдат определени в: нормативни акто-
ве, стандарти, технически спецификации, и т.н.

През 2011 г. СПЕКТРИ ЕООД разработи и 
внедри система по качество в съответствието 
с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 
17020. Органът за контрол СПЕКТРИ-ИЗМЕР-
ВАНИЯ е от вид С. Целта на сертифицирането 
беше да се предложи на клиентите обслужване 

с доказана и призната техническа и експертна 
компетентност в област, в която дружеството и 
персонала се доказва ежеднено, а именно – шум 
и вибрации, без да се разпръскват ресурси и 
компетентност в други области.

За изпълнение на идеята и целта на акре-
дитация, СПЕКТРИ ЕООД се ръководи от два 
основни факта – притежаване на оборудване от 
висок клас, което е метрологично проследимо 
и експертен персонал, който е доказал своята 
компетентност в изпълнените десетки проекти 
с национално и обществено значение. 

След 4 годишен акредитационен период през 
2016 г. СПЕКТРИ ЕООД успешно премина 
преакредитация от ИА „БСА“.

СПЕКТРИ ЕООД предоставя на клиентите 
дейности по доставка, сервиз и поддръжка на 
измервателна техника в областта на акустиката 
и вибрациите и изпълнява инженерингови за-
дачи във връзка с измерването, диагностиката 
и анализа на шум и вибрации.

Органът за контрол от вид С при „СПЕК-
ТРИ“ ЕООД гр. София е акредитиран съгласно 
БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА „БСА” с 
уникален номер на сертификат № 122 ОКС. 
Валидността на сертификата е до 30.11.2016 
г., като предстои да бъде преиздаден за период 
от 4 години.

2. Обхват на акредитация на  
ОК С „СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ“:
Шум в околна среда с обхват на контрол по 

параметър: квивалентно ниво на шума, дневно, 
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вечерно и нощно ниво на шум, dBA;
Шум в помещения на жилищни и общест-

вени сгради с обхват на контрол по параметър: 
ниво на шум и еквивалентно ниво на шума, 
dBA;

Шум в работна среда с обхват на контрол 
по параметър: дневно ниво на експозиция на 
шум, средноседмично ниво на експозиция на 
шум, dBA, върхово ниво на звуково налягане, 
dBС, ниво на шум и еквивалентно ниво на 
шума, dBA;

Вибрации предавани на системата „ръка-
рамо” и на цяло тяло, с обхват на контрол по 
параметър: дневна стойност на експозиция на 
вибрации;

Вибрации на машини с обхват на контрол 
по параметър виброускорение, виброскорост, 
вибропреместване;

Вибрации в жилищни помещения с обхват 
на контрол по параметър виброускорение.

 

Фиг. 1 Сертификат за акредитация

3. Нормативни документи по които 
се извършва контрола
Използвайки най-модерната и световно при-

зната апаратура за измерване на параметрите на 
шум и вибрации СПЕКТРИ ЕООД е технически 
обезпечена за разнообразни измервания в зави-
симост от необходимостта на клиентите. Като 
условия на акредитация описаните параметри 
и заявен обхват се извършват в съответствие с 
изискванията на изброените по-долу методи за 
изпитване, вътрешни одобрени процедури за 
контрол, а оценката от проведения контрол се 

извършва в съответствие с цитираните норма-
тивни документи.

3.1. При измерване на шум в околна сре-
да, методите на контрол са в съответствие с 
БДС 15471, БДС ISO1996-1, БДС ISO1996-2 и 
вътрешно разработени процедури за измерване 
на шум в околна среда ПК 10-1. Оценката на 
съответствието се извършва в съответствие с 
Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006г. (Приложение 2, 
табл.2) и Техническа спецификация;

3.2. Измерване на шум в помещения на жи-
лищни и обществени сгради, методите за кон-
трол са в съответствие с БДС 15471 и ПК 10-3, 
а оценката на съответствието в съответствие с 
изискванията на Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 
г. (Приложение 2,табл.1), Наредба № 24, ДВ 
бр. 95/2003г., Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г., 
Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г., Наредба № 26, 
ДВ бр. 103/2008г., Наредба № 4, ДВ бр. 6/2007г. 
и Техническа спецификация на клиента.

Разполагайки с апаратура от висок клас, 
която е метрологично проследима, ние имаме 
възможността за предложим на нашите клиен-
ти високо точни и изключителни измервания 
на тонална детекция, определяне на импулсен 
шум, шум от климатици, трафопости, асансьо-
ри, нискочестотни измервания и др.

3.3. Измерване на шум в работна среда, ме-
тодите за контрол са в съответствие с БДС ISO 
1999 (БДС EN ISO 9612), БДС 15471 и разрабо-
тени и одобрени процедури ПК 10-2, оценката 
на съответствието е по Наредба № 6, ДВ бр. 
70/2005г., Наредба № 6, ДВбр.58/2006г. (Прило-
жение 2,табл.1), Наредба № 7, ДВ бр.88/1999г., 
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г., Наредба № 26, 
ДВ бр. 103/2008г. и Техническа спецификация 
на клиента.

3.4. Измерване на вибрации предавани на 
системата „ръка-рамо” и на цяло тяло, мето-
ди за контрол са определени в БДС ISO 2631-1, 
БДС EN ISO 5349-1, БДС EN ISO 5349-2, ПК 
10-6, ПК 10-7, а оценката на съответствието по 
Наредба № 3, ДВ бр. 40/2005г. и Техническа 
спецификация на клиента.

3.5. Измерване на вибрации на машини се 
извършват по описаните методи за контрол БДС 
ISO 10816 (-1-6), Наредба № 9 (ДВ бр.72/2004г.) 
и одобрени процедури ПК 10-8, ПК 10-9, ПК 
10-10, а оценката на съответствието се извърш-
ва по БДС ISO 10816 (-1-6), Наредба № 9 (ДВ 
бр.72/2004 г.), и Техническа спецификация на 
клиента.
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3.6. Измерване на вибрации в жилищни 
помещения, метода за контрол и оценка на 
съответствието е описан в Наредба № 9, (ДВ 
бр.17/2010г.), а процедурата за измерване е 
описана в ПК 10-11.

4. Технически средства за контрол
4.1. Използваното техническо средство за 

осъществяване на контрол на шум в околна, ра-
ботна и битова среда е интегриращ шумомер, 
20 – 140 dB(A), тип 2250, производител Brüel & 
Kjær. Еталона за калибриране е Звуков калиб-
ратор, 94 dB(A)/1kHz, тип 4231, производител 
Brüel & Kjær. Уредите са клас 1 и отговарят 
на изискванията на стандарта и метрологично 
проследими.

 
Фиг. 2 Интегриращ шумомер тип 2250

В изпълнение на целите и политиката по ка-
чество за непрекъснато развитие и подобряване 
на услугите, които предлага ОКС СПЕКТРИ-
ИЗМЕРВАНИЯ – техническо и експертно, през 
2016 г. СПЕКТРИ ЕООД закупи за целите на 
контрола персонален шумов дозиметър тип 
4448 за измерване на параметрите на шум на 
работно място, с възможност за определяне на 
дневно ниво на експозиция на шум, средносе-
дмично ниво на експозиция на шум, dBA. 

 

Фиг. 3 Персонален шумов дозиметър тип 4448

4.2. За осъществяването на контрол на на 
вибрации предавани на системата „ръка-ра-
мо” и на цяло тяло използваме вибрационен 
анализатор за “човешки вибрации” тип 4447, 
производител Brüel & Kjær, три канални ак-
селерометър за система “цяло тяло” – 4515-В-
002 и акселерометър тип 4515-В-002, Brüel & 
Kjær, еталона за калибриране на техническите 

средства е вибрационен калибратор тип 4294, 
на нашите партньори Brüel & Kjær.

 
Фиг. 4 Вибрационен анализатор тип 4447

4.3. При извършване на контрол на вибрации 
на машини и вибрации на сгради се използва 
многоканален мултианализатор PULSE, тип 
3560-B-140 и акселерометър 4514-B-001, про-
изводител Brüel & Kjær. Калибрирането преди 
всяко измерване се извършва с еталон тип 4294 
на Brüel & Kjær.

 
Фиг. 5 Мултианализатор Pulse, тип 3560-В-140

Еталони за калибриране на техническите 
средства за шум и вибрации

 
Фиг. 6 Звуков калибратор тип 4231

 
Фиг. 7 Вибрационен калибратор, тип 4294

Освен изброените технически средства за 
контрол, преди всяко измерване се регистрират 
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параметрите на околната среда с чрез измери-
теля на условия на околна среда тип 5000 на 
Кестрел.

Органът за контрол спазва политиката за 
проследимост на ИА БСА и съгласно изисква-
нията на BAS QR 27 използва следните източ-
ници на проследимост:

Национални метрологични институти 
(НМИ), включително Българският институт 
по метрология (БИМ), за области, публикувани 
в Приложение С (Appendix C) на CIPM MRA 
и акредитирани лаборатории за калибриране, 
които са с призната възможност за калибрира-
не и измерване и проследимост с подходяща 
неопределеност, акредитирани от Национален 
орган за акредитация, страна по Многостран-
ното споразумение на ЕА (ЕА MLA) или ILAC 
(ILAC-MRA) в област калибриране.

5. Фирмени компетенции и персонал
Специалистите в органа са назначени от 

Управителя на фирмата. Те са с дългогодишен 
опит и допълнителни квалификации по отноше-
ние на оценката и контрола на шум и вибрации 
и могат да извършват определените за тяхната 
длъжност контролни дейности, както и да пра-
вят професионални оценки на съответствието 
от контрола и да оценяват значимостта на от-
критите отклонения/несъответствия.

Обучението на персонала са непрекъснати 
външни или вътрешни и се извършват с цел 
повишаване на квалификацията и повишаване 
качеството на извършваните контролни дей-
ности.

Служителите са притежатели на сертифика-
ти за системи по качество и вътрешни одитори 
по БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Съ-
юза на Метролозите в България и ИА БСА, обу-
чение за измерване и контрол на шум в околна, 
работна и битова среда, издаден от Технически 
Университет София, обучение за измервания на 
вибрации от Технически Университет – София, 
обучение за работа с оборудване и решения 
на производителя Brüel & Kjær, а също така 
и обучение за метрологична проследимост на 
техническите средства от БИМ, и обучение на 
тема метрологична проследимост на средствата 
за измерване. Членове на екипа участват и в 
обученията организирани от Съюза на Метро-
лозите в България като лектори.

Финансирането на обучението на персонала 
се извършва от фирмата, като текущо се на-

белязват нуждите от обучение и се използват 
всички съществуващи възможности за това. 
Управителят осигурява финансови ресурси за 
участие на специалистите на органа във външни 
форми на обучение като семинари, курсове, 
конференции и други.

6. Примери от реални измервания
6.1. Измервания на дневна стойност на екс-

позицията на вибрации – по X, Y, Z (Aw(8)x, 
Aw(8)y и Aw(8)z), m/s² на педал на съединител 
на Renault Traffic

  

 

Фиг. 8 Реални измервания на вибрации  
„цяло тяло“

6.2. Измерване на шум в работна среда в 
Топлофикация София ЕАД, след изпълнени 
мероприятия по обезшумяване на парогенера-
тор General Turbo T12-2, 1500 KVA, Un-6300V, 
Speed – 3000 r.p.m., P – 12750 KW, I – 1375 A, 
frequency – 50 Hz.

 

Фиг. 9 Реални измервания на шум в работна среда
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6.3. Измервания на шум в околна среда – етап 
от акустичен проект.

 

Фиг. 10 Реални измервания на шум в околна среда

6.4. Реализация на измерване, обследване и 
анализ на естество на оплакване от нискоче-
стотен / тонален шум предизвикан от транс-
форматор, находящ се под спално помещение 
в жилищна сграда.

 

Фиг. 11 Реални измервания на тонален шум

Определяне, регистрация и отчитане на 
тонален шум е от изключително значение при 
контрола и оценката на шум в битова/околна 
среда

 
Фиг. 12 Представяне на резултатите в 1/3 

октавен спектър

Корекцията в следствие на тонален шум 
би могла (какъвто е и конкретния пример) да 

доведе до превишаване на нормативно опре-
делените гранични стойности

С оглед коректността и проследимостта в 
изготвяните заключения е от значение използ-
ването на надежден, доказуем и метрологично 
осигурен инструментариум (хардуер, софтуер)

6.5. Демонстрация при измервания на вибра-
ции на сгради и вибрации на машини съгласно 
обхвата за акредитация

 
Фиг. 13 Демонстрация на измерване на вибрации 

на машини и вибрации на сгради по време на 
оценка и наблюдение за преакредитация.

7. Изводи
Наличието на официално признание, акре-

дитация от специализиран държавен орган е 
необходимо условие за легитимността на всяко 
дружество в страната. То гарантира наблюдение 
и контрол на качеството на предоставяните 
услуги, поддържане на компетентността на 
персонала и поддръжката, управлението и 
развитието на материалната база през целия ак-
редитационен период. Ето защо за нас е много 
важно да постигаме все по-добри резултати в 
своята работа. 

Акредитацията на услугите на СПЕКТРИ 
ЕООД чрез ОКС СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ е 
нашата мисия да доставим оценени и акреди-
тирани високо качествени и признати услуги на 
нашите клиенти, да спечелим тяхното доверие, 
като гарантираме призната и поддържана без-
пристрастност и висока техническа и експертна 
компетентност. 
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Abstract: In this paper the requirements for accreditation and technical competence of exemplary control body 
type C "Spectri-measurements" in SPECTRI LTD are presented. The scope of accreditation, the technical support 
and the opportunities for control measurements and assessment of parameters of noise and vibration by the accredited 
body are discussed in detail.
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Резюме: В докладе рассматриваются требования к аккредитации и технической компетентности на примере 
органа контроля типа С „СПЕКТРЫ-ИЗМЕРЕНИЕ" в „СПЕКТРЫ ЕООО”. Подробно изложены области 
аккредитации, технической обеспечености и возможностей контрольных измерений и оценки параметров 
шума и вибрации аккредитованным органом.
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