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 ABSTRACT: Corrective actions apply whenever activities are identifiable, non-conforming, or there are
deviations in the policy of testing and procedures on the management system. Implementation of the corrective
actions in laboratory for testing of milk and milk products supplied algorithm for identifying and assessing the
calibration range of technical device densitometer for milk and milk products. Based on three main factors -
load operation, stability of the technical means in the calibration interval and the factor of uncertainty of addi-
tional technical resources to the primary were calculated the calibration interval of the densitometer. The result
obtained (1.6 years or 19 months) showed a reduction of projected maximum calibration period of five months,
mainly related to the reporting of the response operation (30.96%) for the first year (ICI). Subsequent calibra-
tion period (NCI) will be determined after the calibration interval of 19 months (1.6 years).
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Въведение

 Изграждането на документирана система
за управление на качеството се базира на
международните стандарти от серията ISO
9000, EN ISO 17025 и др. БДС EN ISO/IEC
17025 е международен стандарт определящ
общите изисквания за компетентност при из-
вършвания на изпитвания и/или калибрира-
ния, включително вземането на извадки. Той
се отнася за изпитвания и калибрирания, из-
вършвани с използването на стандартизирани
методи, нестандартизирани методи и методи,
разработени от лабораториите.
 Стандартът БДС EN ISO/IEC 17025  е при-
ложим за всички организации, които извърш-
ват изпитвания и/или калибрирания.  Нап-
ример лаборатории от първа, втора и трета
страна, както и лаборатории, в които изпит-
вания и/или калибрирания са част от контро-
ла и сертификацията на продуктите.  Този
международен стандарт е приложим за всич-
ки лаборатории независимо от числеността на
техния персонал или обхвата на тяхната дей-
ност за изпитване и/или калибриране. Този
стандарт е предназначен да бъде използван от
лаборатории, които създават своя система за

управление на качеството и на администра-
тивните си и технически дейности.
 Когато лабораториите за изпитване и ка-
либриране са в съответствие с изискванията
на този международен стандарт, внедрената
система за управление за техните дейности по
изпитване и калибриране ще удовлетворява
също и принципите на ISO 9001.
 За да може една организация да функцио-
нира ефективно и ефикасно, тя трябва да
осъществява, ръководи и управлява многоб-
ройни взаимодействащи си дейности. Една
дейност, която преобразува входните изиск-
вания в изходни се разглежда като процес.
 Прилагането на система от процеси в една
организация, заедно с осъществяването и вза-
имодействието между тези процеси както и
тяхното управление, може да се определи ка-
то “процесно ориентиран модел”.
 Предимството на процесно ориентирания
модел се състои в непрекъснато управление,
което предлага този модел чрез обединяване-
то на отделните процеси в една система от
процеси, тяхната комбинация и взаимодейст-
вие.
 Промишлените, търговските или държав-
ните организации доставят продукти, пред-
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назначени да удовлетворяват потребностите
или изискванията на потребителите.  Нарас-
тващата конкуренция в световен мащаб води
до все по-високи изисквания на потребители-
те по отношение на качеството.  За да бъдат
конкурентно способни и за да поддържат
добри икономически показатели, организаци-
ите трябва да използват все по-ефективни и
ефикасни системи. Тези системи трябва да
водят до непрекъснато подобряване на качес-
твото и по-пълно удовлетворяване на потре-
бителите, както и на другите заинтересовани
участници (персонал, собственици, поддос-
тавчици, общество) (БДС EN ISO/IEC
17025:2006).
 Целта на настоящата статия е предприема-
нето на подходящи коригиращи действия за
отстраняване на несъответствия, констатира-
ни при надзор на лаборатория за анализ на
мляко и млечни продукти.  В тази връзка е
необходимо да бъдат решени следните зада-
чи:
1. Разработване на процедура, регламентира-
ща отговорностите и реда за избор, регистра-
ция и предприемане на коригиращи действия
при откриването на дейности, които не съот-
ветстват на изискванията при изпитване.
2. Решаването на конкретен случай при конс-
татирано несъответствие в системата за уп-
равление на изпитвателна лаборатория за
анализ на мляко и млечни продукти.

Основна част

Основна процедура по качеството съгласно
т. 4.11 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006
/Коригиращи действия/.
Цел
 Тази процедура регламентира отговорнос-
тите и редът за избор, регистрация и предп-
риемане на коригиращи действия при откри-
ването на дейности,  които не съответстват на
изискванията при изпитване.
Обхват и област на приложение
 Тази процедура обхваща всички случаи на
констатирани несъответствия, както в Систе-
мата за управление, така и при изпитванията
в Лабораторията, включително, но не само,
приемане, регистриране, съхранение, подго-
товка и анализ на проби,  докладване на ре-
зултати, одит, връзка с клиента и др.
 Тази процедура се отнася и за предприе-
мането на съответните коригиращи действия,
когато се открие несъответствие.

 Тази процедура не е приложима за несъот-
ветствия, предизвикани от грешки на клиента
на Лабораторията (неправилно пробовземане,
неправилно консервиране на пробата, неко-
ректна идентификация, неподходящо избран
метод и т.н.).  Грешките на клиента се доку-
ментират, клиентът се уведомява за откритите
несъответствия и се взема решение за по-
нататъшните действия.
Термини и определения
 Несъответствие – действие, събитие или
процедура, които не спазват или не съответс-
тват на ръководните документи, процедури,
политика и изисквания
 Коригиращо действие – действие, предп-
рието за елиминиране на случай на открито
несъответствие или друга нежелана ситуация
 Превантивно действие – действие, пред-
прието за елиминиране на причините за по-
тенциално несъответствие или друга потен-
циална нежелана ситуация.
 Всеки член на персонала на лаборатория-
та, когато открие несъответствие информира
ръководството на лабораторията, за да бъдат
идентифицирани и разрешени проблемите
преди да продължи дейността.
Източници за установяване и регистрация
на несъответствия
 - Информация от осъществяваната обратна
връзка при обслужването на клиентите;
- Регистрирани рекламации в Лабораторията;
- Доклади от проведените одити;
- Регистрирани несъответствия;
- Протоколи от проведените прегледи от ръ-
ководството;
- Документи от провеждания контрол в Лабо-
раторията за осигуряване на качеството на
резултатите от изпитванията.
Оценка на значимостта на несъответствие-
то
 Всеки служител, който открие несъответс-
твие, го документира като „Доклад за несъот-
ветствие” и го предава на Отговорника по
качеството за преглед и оценка.
Коригиращи действия
 Процедурата за коригиращи действия в
Лабораторията започва с определяне на ос-
новните причини за констатирания проблем.
 Причината за несъответствие може не ви-
наги да е явният източник на проблема.
 Причините за несъответствие могат да
включват: уменията и подготовката на персо-
нала, изискванията на клиента, състава на
пробата, изискваните методи, оборудването,
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калибрирането, използваните химикали и ре-
активи и др.
 Отговорникът по качеството заедно със
съответния персонал извършва анализ на
възможните причини за появата на несъот-
ветствието.
 След идентифициране на причините Отго-
ворникът по качеството заедно с Ръководите-
ля на лабораторията вземат решение за необ-
ходимите коригиращи действия, какви стъпки
трябва да се извършат, за да се изпълнят тези
коригиращи действия и определят персонала,
отговорен за изпълнението им.
 Проведените коригиращи действия се до-
кументират от Отговорника по качеството в
съответния формуляр „Лист за изпълнение на
коригиращите действия”.
 След провеждането на коригиращите
действия, Отговорникът по качеството прави
оценка на ефективността им.
 Ако предприетите коригиращи действия са
сполучливи, формулярът „Лист за изпълнение
на коригиращите действия” се копира, копие-
то се архивира, а оригиналът се съхранява от
Отговорника по качеството в специална пап-
ка.
 Ако коригиращите действия не са сполуч-
ливи, Отговорникът по качеството предиз-
виква друг преглед,  за да определят възмож-
ните начини на действие.
 Ако идентифицирането на несъответстви-
ята предизвиква съмнение в съответствието
на Лабораторията със собствените й дефини-

рани политика и процедури или с БДС EN
ISO/IEC 17025, Отговорникът по качество
планира и осигурява извършването на допъл-
нителен одит.
 Документите, съставени съгласно изисква-
нията на настоящата процедура се съхраняват
от Отговорника по качеството до края на те-
кущата календарна година, след което запи-
сите се архивират и управляват съгласно
изискванията на процедурата „Управление на
записите”.
 В настоящата статия е разгледан пример за
прилагане на гореописаната процедура.
 При проведен планов надзор за поддържа-
не на акредитацията на Изпитвателна лабора-
тория за мляко и млечни продукти от Акре-
дитиращия орган (ИА „БСА”-гр. София) е
констатирано незначително несъответствие
по т. 5.5.10 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (т.
5.5.10. „Когато са необходими междинни
проверки за поддържане на доверието в със-
тоянието на калибрирането на техническото
средство, тези проверки трябва да се извърш-
ват съгласно определена процедура”), а
именно: „Лабораторията не е определила за
техническото средство за изпитване – лакто-
денсиметър № ХХХХХХ с обхват 1,020-1,040
програма за извършване на междинни про-
верки, вътрешни калибрирания с подходящи
сравнителни материали или контролни проби
и други, с цел проследяване на стабилността
и метрологичните характеристики на техни-
ческото средство”.

Фиг. 1. Лактоденсиметър (млекомер) съгласно БДС 1110:1973г (Мляко. Методи за опреде-
ляне на плътността).
 Изпитвателната лаборатория съгласно
изискванията на своята система за управление
подготвя съответните коригиращи действия
за отстраняване на несъответствието. Тези
действия включват следното (Йорданов,
2012):

 1. Разработване на подходяща методика за
провеждане на проверки и определяне на ка-
либрационни интервали на техническото
средство (лактоденсиметър).
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 2. Оценяване на калибрационния интервал
и вземане на решение за рекалибрирането на
лактоденсиметъра.
 Определянето на интервала за калибрира-
не на техническите средства за измерване
изисква: натрупване на експериментални
данни от наблюдения за поведението им, как-
то и тяхното обработване, посредством из-
ползването на математическата статистика и
теорията на вероятностите. Съществуват на-
кои общи указания, които могат да се използ-
ват при определянето на интервалите за река-
либриране на техническите средства, а имен-
но (ILAC G 24, 2007):
 - Препоръките на производителя, дадени в
ръководството за експлоатация или друга
техническа документация;
 - Честотата на използване и натовареност-
та при експлоатация на техническото средст-
во;
 - Условия на съхранение и използване;
 - Изискваната неопределеност при измер-
ване;
 - Максимално допустими отклонения
/определени от законовата метрология/;
 - Настройване или промяна на индивиду-
ално техническо средство;
 - Влияние на измереното количество;
 - Данни от публикации за същите или по-
добни технически средства.
 Всички технически средства, които се из-
ползват за изпитване, трябва да бъдат калиб-
рирани преди да се пуснат в употреба.
 Максималният срок за рекалибриране на
техническите средства след като започнат да
се експлоатират според (CTL-OP 111 Ed.
2.0/IECEE, 2011) е следният:
 - Една година /12 месеца/ за електрически,
електронни и механически технически средс-
тва;
 - Три години /36 месеца/ за механически
технически средства, изработени от твърди
материали, неподлежащи на промяна;
 - Както се препоръчва от производителя на
техническото средство;
 - За техническите средства, които са ус-
тойчиви на отказ, е необходимо разработване
на вътрешна лабораторна процедура изиск-
ваща проверка на уреда преди използване, и
за тях може да се присвои статус „ICO-
international calibration only” – “Първоначално
калибриране”;
 - Везните не се нуждаят от калибриране,
ако се верифицират /проверени и потвърдени
в обхвата си/ с калибрирана скала преди

употреба. Процесът на проверка и потвърж-
дение трябва да бъде документиран;
 - Техническите средства, които са чупливи
(крехки),  предмет на честа употреба или се
експлоатират при тежки условия, трябва да се
калибрират по-често (примерно на 6 месеца, 3
месеца, седмично, преди всяка употреба);
 -  На техническите средства,  които се из-
ползват рядко,  може да се присвои статус
„Калибрира се преди употреба”, вместо пери-
одично калибриране;
 - Калибрационните интервали могат да
бъдат и по-дълги, ако се основават на следно-
то: за електрически съпротивления, токови и
потенциални трансформатори може да се
удължи калибрационния период до 3 години,
ако резултатите от първоначалното калибри-
ране са добри и техническите средства не се
експлоатират при тежки условия; на везните
може да се удължи калибрационния период
до 5 години при използването на лабораторна
процедура, вземаща под внимание честотата
им на експлоатация и междинните проверки
на теглилките. Удължаване на калибрацион-
ните интервали може да се осъществи и кога-
то има достатъчно натрупани експериментал-
ни данни от предишни калибри-рания, както
и от опита при използването на техническото
средство за създаване на статистическа тен-
денция, гарантираща стабилни и добри резул-
тати от измерване за по-дълъг период от вре-
ме.
 Съобразявайки се с изложеното изпитва-
телната лаборатория прилага следния алгори-
тъм (Йорданов, 2012) за определяне на калиб-
рационния интервал на лактоденсиметъра и
последващото му оценяване, а именно:
I. Входни данни на алгоритъма
 I.1. Въвеждане на максимално допустим
срок за рекалибриране на техническото сред-
ство – X (максимален калибрационен интер-
вал).
 I.2. Основни фактори, влияещи върху пе-
риода на калибриране:
 I.2.1. Фактор F1 - натовареност на експлоа-
тация на техническото средство,  % (оценката
A1(F1)  на този фактор представлява приносът
като част от единицата или в % на неопреде-
леността от тип А при калибриране на техни-
ческото средство);
 I.2.2. Фактор F2 – стабилност на техничес-
кото средство (свързан е с резултатите от
междинните проверки, като оценката A2(F2)
представлява приносът като част от единица-
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та или в % на неопределеността на ССМ (СМ)
към бюджета на неопределеността);
 I.2.3. Фактор F3 –  фактор на неопределе-
ността (оценките A3i(F3) на този фактор пред-
ставляват приносите като част от единицата
или в % на неопределеността от тип B на дру-
ги спомагателни технически средства към
основното).
 I.3. При определяне на калибрационния
интервал на технически средства, за които
няма натрупани експериментални данни от
експлоатация или от производител, или не е
посочен такъв в нормативен документ (стан-
дарт или друг),  както и за нови такива,  пър-
воначално в алгоритъма се залага по-къс ка-
либрационен интервал, примерно една година
или друг.
II. Математичен модел за калибрационния
интервал
 В математичните модели за определяне на
калибрационния интервал на техническите
средства (Bare, 2006-Wayatt, 1991), се комен-
тират приносите на факторите - предишно и
настоящо калибриране с техните тегловни
оценки към целевата функция.
 Настоящият математичен модел (Йорда-
нов,  2012)  представя оценките на трите фак-
тора (A1(F1),  A2(F2)  и A3i(F3)) към калибраци-
онния интервал като пренос на оценките от
бюджета на неопределеността при калибри-
рането на техническото средство.
CI=ICI.X(К.A1(F1)+B.A2(F2)+å )( 33 FAC ii )(1)

NCI=CIprevious(K.A1(F1)+B.A2(F2)+
+å )( 33 FAC ii )       (2)

където:
 - X – максимален срок на калибриране на
съответното техническо средство съгласно
(CTL-OP 111 Ed. 2.0/IECEE, 2011);
 - ICI – първоначален калибрационен ин-
тервал (една година или по-къс);
 - CI – калибрационен интервал след пър-
воначалния;
 - NCI – следващ калибрационен интервал,
основаващ се на данните от предходния;
 - CIprevious – предходен калибрационен ин-
тервал;
 - B – коефициент на отклонението от ста-
билността;
 - Ci – коефициенти на отклонението от не-
определеността тип B на спомагателните тех-
нически средства към основното;
 - K – коефициент, отчитащ натовареността
на експлоатация.

 Максималната стойност на коефициентите
К и B е единица. В резултат от повишаването
на натовареността при експлоатация и влоша-
ване на стабилността, стойностите им нама-
ляват със съответен процент.
 Коефициентите Ci могат да приемат стой-
ности и по-високи от единица, което ще дове-
де в известна степен и до „удължаване”  на
калибрационния интервал.
 Факторът „натовареност на експлоатация”
на техническото средство се изразява с:

100.1 m
nF = , % (3)

където:
 -  n  –  брой часове на експлоатация на тех-
ническото средство;
 - m – брой работни часове в годината
(2080h).
 За определяне на стабилността на техни-
ческото средство чрез междинни проверки е
изготвена контролна карта през първоначал-
ния период на калибриране (ICI) след събира-
не на данните, след което е направен анализ
за отклоненията. Когато стойностите на па-
раметъра,  които се измерват с даденото тех-
ническо средство, са в необходимите предуп-
редителни граници на контролната карта за
първоначалния период на калибриране, оцен-
ката на този фактор (F2), а именно A2(F2) за-
пазва приетата стойност от бюджета за неоп-
ределеността. В случай на отклонения тази
стойност на оценката се коригира със съот-
ветния процент на отклоненията (коефициент
B).
  Сравнението между приносите на неопре-
делеността от тип B на други спомагателни
технически средства към основното от първо-
началното и предишното или настоящото ка-
либриране (т.е. оценката на фактора F3,  а
именно A3i(F3)), се интерпретира както и при
стабилността на техническото средство с изк-
лючение на факта,  че в случай на получаване
на по-ниска по-стойност неопределеност, се
увеличават със съответен процент и оценките
A3i(F3), което може да доведе до увеличаване
на калибрационния интервал в неговата ця-
лост (Йорданов, 2012).
 В съответствие с поставените цел и задачи
за определянето на калибрационния интервал
на техническото средство „лактоденсиметър”,
при използване на горецитирания алгоритъм,
са получени следните резултати:
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I.1. Максимално допустим срок за рекалибри-
ране на лактоденсиметъра X  =  2  години (24
месеца).
I.2. Определяне на основните фактори, оказ-
ващи влияние върху калибрационния интер-
вал на апарата.
I.2.1. Фактор F1 – натовареност на експлоата-
ция на техническото средство (съгласно
уравнение 3) през първата година (ICI):

100.1 m
nF =  = %96,30100.

2080
644

=

I.2.2. Фактор F2 – стабилност на техническото
средство – през първата година (ICI) са из-
вършени междинни проверки на лактоденси-
метъра със сравнителен материал (вторичен
работен еталон).
 Данните от тези междинни проверки са
нанесени на контролна карта за средна стой-
ност – Фиг. 2. На нея предупредителните гра-
ници са 1,021 и 1,023 (±2S), а контролните
граници са 1,020 и 1,024 (±3S) съответно.

Фиг. 2. Контролна карта за средна стойност на техническо средство „Лактоденсиметър”.

 От данните, представени на контролната
карта се вижда,  че средните резултати от из-
мерванията през годината на вторичния рабо-
тен еталон са в рамките на предупредителни-
те граници (±2S), което доказва стабилността
на техническото средство през първоначал-
ния интервал на калибриране (ICI). В резул-
тат на това отклонение от стабилността не се
забелязва, а коефициентът B пред оценката
A2(F2) приема стойност единица.

I.2.3. Фактор F3 – фактор на неопределеността
от тип B за други допълнителни технически
средства. В този случай такива допълнителни
технически средства не се използват, в резул-
тат на което оценката на този фактор ще бъде
0.
 Отделните приноси към неопределеността
при калибрирането на техническото средство
- „Лактоденсиметър” се представят в следния
вид (Фиг. 3):

Фиг. 3. Приноси към неопределеността от калибриране на техническо средство – „Лакто-
денсиметър”:

1 – Процентен принос на неопределеността от измерването със СМ;
2 – Процентен принос на неопределеността от допълнително техническо средство (0);
3 – Процентен принос на неопределеността от СМ.
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От фиг.  3  се вижда,  че за оценките на трите
фактора можем да присвоим следните стой-
ности:
 A1(F1) = 0,63; A2(F2) = 0,00; A3(F3) = 0,37.
 I.3. Тук се залага първоначален калибра-
ционен интервал (ICI) една година (12 месе-
ца).
 IІI. Математичен модел за калибраци-
онния интервал на „Лактоденсиметъра”.
 Съгласно уравнение 1:
 CI = ICI.X(К.A1(F1)+B.A2(F2)+C.A3(F3)), т.е.
 CI=1.2(0,69.0,63+1.0,00+1.0,37)=1,6години.
 Резултатът, който се получава (1,6 години
или 19 месеца), показва намаление на зало-
жения максимален калибрационен период с
пет месеца, свързано основно с отчитането на
натовареността на експлоатация (30,96%) за
първата година (ICI).
 Последващият калибрационен период
(NCI) ще се определи след изтичане на ка-
либрационния интервал от 19 месеца (1,6 го-
дини) по уравнение 2 (от т. ІІ. Математичен
модел за калибрационния интервал) и т.н.

Заключение

1. За изпълнение на коригиращи действия в
изпитвателна лаборатория за анализ на мляко
и млечни продукти е приложен алгоритъм за
определяне и оценяване на калибрационен и
рекалибрационен интервал на техническо
средство „лактоденсиметър”.
2.  На база на трите основни фактора –  нато-
вареност на експлоатация, стабилност на тех-
ническото средство през калибрационния ин-
тервал и факторът на неопределеността от
допълнителните технически средства към ос-
новното, е изчислен калибрационния интер-
вал на лактоденсиметъра.
3. Резултатът, който се получава (1,6 години
или 19 месеца), показва намаление на зало-
жения максимален калибрационен период с
пет месеца, свързано основно с отчитането на
натовареността на експлоатация (30,96%) за
първата година (ICI). Последващият калибра-

ционен период (NCI) ще се определи след из-
тичане на калибрационния интервал от 19
месеца (1,6 години).
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