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Подробен план за изпитване на пригодност  
 

 

1. Идентификация и адрес на PT –провайдъра 

РТ провайдър „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” 

(ССЛСБ), град Габрово – 5300, ул. „Иван Димов” № 6, Булстат: BG 175864757, МОЛ: 

инж. Илиян Илиев. 

 

 

2. Общи данни за Техническия проект 

 

2.1. Междулабораторен технически проект МС 02/2020 се организира от РТ-

провайдър  ССЛСБ - експертен екип, състоящ се от: 

 Ръководител на проекта – инж. Илиян Илиев 

 Координатор на проекта – инж. Валентин Беловски 

 Инженер по материалите – доц. д-р инж. Иван Ростовски 

 Метролог – инж. Илиян Илиев 

 Експерт събиране и кодиране на данните – инж. Стоян Минев 

 Технически експерт по оценка на резултатите – доц. д-р инж. Любомир 

Бракалов 

Членовете на експертния екип на РТ-провайдъра имат необходимите 

квалификация (специализирано обучение), умение и опит в организирането на 

Междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност. 

 

2.2. Процедурата по провеждане на Междулабораторен технически проект МС  

02/2020  включва организиране, провеждане и оценяване на изпитвания материал 

(суровина, продукт) чрез участие на лабораториите в междулабораторното сравнение 

и изпитване за пригодност съгласно установени условия, утвърдена програма, 

потвърдени покана и заявка за участие и изпълнение на предоставена инструкция. 

Наред с оценката на компетентността, проектът има за цел да изследва 

способностите на лабораториите да използват оценката на неопределеността на 

изпитванията, за да се представят по-авторитетно, достоверно и качествено при 

измерването (определянето) на показатели (характеристики), които се 

характеризират със значително разсейване (несигурност), присъщо на природните и 

изкуствени строителни материали. 

 

2.3. Техническият проект се провежда съгласно БДС EN ISO/IEC 17043:2010, както 

следва: 

 Схема за изпитване на разделен на части пробен образец(схема за изпитване на 

разделна проба/split sample testing schemes): Изходният материал  ще се 

разпредели едновременно между участващите лаборатории за изпитване. Ще се 

запази достатъчно материал за проверка на хомогенност, евентуални последващи 

изпитвания и стабилност на пробите. 

 Хомогенността ще бъде определена чрез подходящи изпитвания от 

лабораториите, в които се извършват пробовземането, хомогенизирането, 

редуцирането и разпределянето на пробите в присъствието на РТ провайдъра и по 

негова процедура. След оценката на резултатите от техническият експерт и 

удостоверяване на хомогенността, пробите ще бъдат изпратени до участниците.  
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В противен случай, се пристъпва до ново хомогенизиране съгласно действащите 

продцедури на РТ провайдъра. 

 За всяка от лабораториите ще бъде определен идентификационен код, който ще 

бъде обозначен в горният десен ъгъл на инструкцията, с цел конфиденциалност. 

Прилаганата РТ схема е еднократна в зависимост от честотата на провеждане и в 

същото време е многостранна в зависимост от броя на участниците. 

 Лабораториите приемат за „истинска стойност” (приета стойност) и нейна 

неопределеност стойността, получена от независимия експерт чрез статистическа 

обработка на всички равнопоставени резултати на лабораториите. 

 

2.4. Прилаганата статистическа обработка е съгласно изискванията на следните 

нормативни документи: 

 

[1] БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017) Общи изисквания относно 

компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. 

[2.1] БДС 17397:2005 Част 1 МЕЖДУНАРОДЕН РЕЧНИК НА ОСНОВНИ И ОБЩИ 

ТЕРМИНИ ПО МЕТРОЛОГИЯ 

[2.2] ISO/IEC GUIDE 99:2008 International vocabulary of metrology — Basic and general 

concepts and associated terms (VIM), 3th edition, 2012 (2008 with minor changes) 

[3] BAS QR 18, ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ 

СРАВНЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ. 

[4] EN ISO/IEC 17043:2010: Оценяване на съответствието. Общи изисквания за 

изпитванията за пригодност. 

[5.1] http://www.nist.gov/pml/wmd/labmetrology/roundrobins.cfm 

[5.2] http://www.nist.gov/pml/wmd/labmetrology/upload/pt-ilc-report-terminology-

guidance-8-4-2011-2.doc - 2011-08-04 

[6] IUPAC: The International Harmonized Protocol for Proficiency Testing of Analytical 

Chemistry Laboratories, 2006, Pure Appl. Chem., 78, No 1, pp. 145-196 

[7] ISO 13528:2015 (Е) Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory 

comparisons 

[8.1] ISO 5725:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and 

results. Part 2. Basic methods for determination of repeatability and reproducibility of a 

standard measurement method 

[8.2] Божанов Е., Вучков И., Статистически методи за моделиране и оптимизиране на 

многофакторни обекти, С., Техника, 1983 

[8.3] БДС ISO 21748:2018 (ISO 21748:2017), Ръководство за използването на оценки за 

повторяемост, възпроизводимост и истинност при оценяване на неопределеността на 

измерване / Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in 

measurement uncertainty evaluation 

[8.4] http://en.wikipedia.org/wiki/Welch%27s_t_test (Welch – Aspin test) 

[9] Harvey D., Modern analytical chemistry, McGraw-Hill, 2000 

[10] Дёрффель К., Статистика в аналитической химий, М., Мир, 1994 

[11] Eurachem / CITAC Guide, Quantifying uncertainty in analytical measurement, Third 

Edition, 2012 

[12] Стандарти за изпитване на Втвърден бетон 

[12.1.] БДС EN 12390-3:2019 Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на 

пробни тела. 

[12.2.] БДС EN 12390-7:2019 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден 

бетон. 
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[13] Стандарти за изпитване на Скален/Добавъчен материал (дребен или 

нефракциониран) 

[13.1.] БДС EN 1097-6:2013, точка 9 Изпитване за определяне на механични и физични 

характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на 

абсорбция на вода. 

[13.2.] БДС EN 933-9:2009+A1:2013 Изпитвания за определяне на геометрични 

характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване 

чрез метиленово синьо. 

[13.3.] БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 15.1 Изпитвания за определяне на химични 

характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.  

[14] Процедури на провайдера 

[14.1] QP 4.6.1 МАНИПУЛИРАНЕ С ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ 

[14.2] QP 4.7.2 ОЦЕНКА НА ПРИЕТАТА (ПРИПИСАНАТА) СТОЙНОСТ НА 

ПОКАЗАТЕЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО Й И ОЦЕНКА НА 

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧАСТНИКА В МСИ 

[15] Други документи, свързани с изпитванията и МЛС 

[15.1] ASTM C670 - 15 Standard Practice for Preparing Precision and Bias Statements for 

Test Methods for Construction Materials 

 

 

3. Дейности предоставени на подизпълнители 

 Акредитиран РТ провайдър (организатор) ССЛСБ ще ползва услугите на и 

Строително изпитвателен център към „ТРА” ЕООД за Втвърден бетон и 

Скален/Добавъчен материал (дребен или нефракциониран), и то само за пробовземане, 

хомогенизиране, редуциране и разпределяне на пробите под контрола на РТ-провайдъра 

(организатора на МСИ и ИП). 

Присъстващи лица по време на процеса на приготвянето на пробите ще бъдат 

ръководителя на схемата за изпитване - инж. Илиян Илиев, координаторът на схемата за 

изпитване – инж. Валентин Беловски и инженерът по материалите - доц. д-р инж. Иван 

Ростовски.  

Хомогенността ще бъде определена чрез подходящи изпитвания от 

лабораториите подизпълнители в присъствието на РТ провайдъра и по негова процедура. 

След оценката на резултатите от техническият експерт и удостоверяване на 

хомогенността, пробите ще бъдат изпратени до участниците.  В противен случай, се 

пристъпва до ново хомогенизиране съгласно действащите продцедури на РТ провайдъра. 
 

 

 

4. Критерии за участие и оценка за адекватност 

В проекта се канят да участват акредитирани лаборатории, такива които са в 

процес на акредитация или са с дългогодишен практически опит. 

Обработването, анализът и оценката на получените резултати ще бъдат 

извършени от техническият експерт съгласно посочените в т. 2.4 документи. 

В проекта се включват само оценки, които са подходящи за целите на МСИ. 

 

 

5. Брой и вид на очакваните участници в схемата за изпитване за пригодност 

На база натрупаният опит на организатор ССЛСБ в провеждането на РТ, 

очакваният брой лаборатории е около 60 като всички са от област строителство. 

Минималният брой на участници в МС 02 /2020 се определя на 5 броя. 
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6. Избор на измервания или характеристики за пълна идентификация на методите 

Междулабораторен технически проект МС 02/2020 ще обхваща продуктите: 

Втвърден бетон и Скален/Добавъчен материал (дребен или нефракциониран), съгласно 

посочените стандарти и показатели в следната таблица: 

 

Обект на 

изпитване 

Код на 

стандарта 
Наименование на стандарта 

Вид на изпитване 

/ характеристика 

Втвърден бетон 

БДС EN 12390-

3:2019 

Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на 

натиск на пробни тела. 
Якост на натиск ua 

БДС EN 12390-

7:2019 

Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност 

на втвърден бетон. 
Плътност ua 

Скален/Доба-

въчен материал 

(дребен или 

нефракциониран) 

 

БДС EN 1097-

6:2013, точка 9 

Изпитване за определяне на механични и 

физични характеристики на скални материали. 

Част 6: Определяне на плътност на зърната и на 

абсорбция на вода. 

Плътност на 

зърната, (ρа, ρrd, ρssd) 
/ua/ 

БДС EN 1097-

6:2013, точка 9 

Изпитване за определяне на механични и 

физични характеристики на скални материали. 

Част 6: Определяне на плътност на зърната и на 

абсорбция на вода. 

Абсорбция на вода, 

(WA24)   /ua/ 

БДС EN 933-

9:2009+A1:2013 

Изпитвания за определяне на геометрични 

характеристики на скални материали. Част 9: 

Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез 

метиленово синьо. 

Стойност на 

метиленово синьо  
/ua/ 

БДС EN 1744-

1:2009+A1:2012, т. 

15.1 

Изпитвания за определяне на химични 

характеристики на скални материали. Част 1: 

Химичен анализ. 

Съдържание на 

хумус /ua/ 

 

 

7. Инструкции и указания към участниците (включително нива на защита на 

данните, конфиденциалност), кодиране на участниците индивидуално и в доклада. 

По електронен път лабораториите получават „Покана за участие в междулабораторно 

сравнение и изпитване за пригодност” – QF 4.4-3 и „Заявка за участие в 

междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност” – QF 4.4-4. След 

потвърждаване на своето участие и получаване на пробите с „Протокол за приемане на 

проби” – QF 4.4-6 и „Инструкция за провеждане на междулабораторно сравнение и 

изпитване за пригодност” – QF 4.4-5, лабораториите извършват в указания срок отделни 

определяния на всяка избрана от тях характеристика/показател. Сроковете за 

потвърждаване на участието от страна на лабораториите, за получаване и изпитване на 

пробите, както и сроковете за обратна информация с получените резултати и 

представянето на доклада ще бъдат упоменати в поканата и инструкция за провеждане 

/само на включилите се лаборатории/, които ще придружават всеки изпратен образец за 

изпитване с уникален идентификационен код на пробата и лабораторията. 

 При получаването на пробите за изпитване лабораториите получават също и 

„листове с рeзултатите от изпитване” – QF 4.4-7, на които са посочени уникалният код на 

съответната лаборатория, както и кода на пробата, известни само на координатора на 

проекта. Попълва се и  – QF 4.10 -1 „Декларация за конфиденциалност”.  

Конфиденциалността на резултатите до окончателното им представяне се постига 

по следния начин. Координаторът съобщава на ООС, че изпраща проба за изпитване, 

така че да има готовност за посрещането и. Кодираната проба се транспортира до ООС 

опакована по начин, осигуряващ идентичността, неприкосновеността , анонимността и 

метрологичната и устойчивост. При приемането ООС попълва QF 4.4-6, който се връща 

при координатора. След приключване на изпитванията и оценка на неопределеността, 
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ООС попълва бланка с резултатите Приложение QF 4.4-7, които съдържат само 

минималната необходима информация и кода на участника. Приложение/Приложения 

QF 4.4-7 се изпращат на експерта по събиране и кодиране на данните, отговарящ само за 

информацията. Експертът по събиране и кодиране на данните инж. Стоян Минев набира 

резултатите и ги предава под формата на QL 4.4-3 „Кодиран списък с резултатите” и QL 

4.4-1 „Списък на участниците”, участващи в МС 02/2020 и ги предава на Техническия 

експерт по оценка на резултатите – доц. д-р инж. Любомир Бракалов за обработване и 

обща и индивидуална оценка. Техническият експерт е подписал декларация за 

конфиденциалност, съгласно която няма право да разпространява информацията – QF 

4.10 -1. Независимо от това, по принцип той няма какъвто и да е достъп да първична 

информация за ООС и изпитванията.  

Както се вижда от изложеното, има разделение на информационния поток и 

движението на пробите, което гарантира анонимност и безпристрасност на участниците 

и независимия експерт. 

От своя страна, участващите ООС и координаторите се задължават да не 

разпространяват информация от Междулабораторен технически проект МС 02/2020 

доклада и резултатите под каквато й да е форма, освен ако това не е поискано за сведение 

от SNAS или друг оторизиран държавен орган. При представяне на резултати пред такъв 

орган, ООС се задължават да го уведомят за конфиденциалния характер на 

междулабораторното сравнение. Резултатите могат да се ползват и при одит на ООС, но 

това следва също да се осигури с декларация за конфиденциалност от одитора. Ето защо 

всички участници в МС 02/2020 също подписват декларации за конфиденциалност, 

които са неотменна част от Междулабораторния технически проект МС 02/2020. 

 

 

8. Транспортиране на образците: пробите ще бъдат транспортирани  от организаторите 

в подходящи опаковки, с индивидуална индексация и придружителни писма за всяка 

лаборатория. 

 

 

9. Извършване на изпитването: В процеса на изпитване лабораториите се задължават 

да не използват външна информация, която би им подсказала резултати от изпитването 

на други лаборатории. Поради тази причина е необходимо тестовете да се изпълнят в 

максимално кратък срок. За груби нарушения участниците могат да бъдат отстранени от 

схемата. 

 

 

10. Завършване на междулабораторното сравнение и изпитване за прогодност: 
Срокът за представянето на пълната документация ще бъде упоменат в инструкцията, 

която ще придружава обекта на изпитване.  Протоколите от изпитвания ще се изпратят  

на  посочениият от организатора в инструкцията е-mail. 

 

 

11. Отчитане и оценяване на резултатите от ILC/PT: Окончателният доклад QF 4.8-1   

ще бъде изготвен от Техническия експерт по оценка на резултатите – доц.д-р инж. 

Любомир Бракалов в срок определен в инструкцията и ще съдържа статистическа 

обработка на резултатите и изводи за ефективността на процеса. В доклада ще бъдат 

включени следните оценки и критерии за представянето на участниците: / bias-

отклонението; z – оценка; ζ – оценка;/ Ще бъде приложен документ (Сертификат QF 4.9-
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1) за участието на лабораториите в междулабораторното сравнение и изпитване за 

пригодност. 

 
 

12. Обратна връзка с и от участниците 

Попълва се QF 5.7-1 „Лист за обратна връзка”. През целият период на провеждане 

на Междулабораторния технически проект МС 02/2020 ръководителят на съответната 

лаборатория участник или друго оторизирано за целта лице поддържа пряка връзка само 

с координатора на проекта. 

 
 

13. Планиране или участие в технически срещи с участниците 

При необходимост се предвижда провеждането на среща за обсъждане начина на 

подготовка на пробите, метода на изпитване,  крайните резултати и окончателния доклад. 

Обикновено това се налага при значително разсейване на резултатите. 

  

 

 

Утвърдил   

Управител на акредитиран РТ провайдър ССЛСБ: инж. Илиян Илиев 

 

 

 


