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докладването, окончателна версия от 5 октомври 2012 г.  

 

 

Настоящият документ е част от серия документи, изготвени от службите на Ко-
мисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 601/2012 от 
21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парниковите 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1.  

Указанията представят становищата на службите на Комисията към момента на 
тяхното публикуване. Документът няма правно обвързващ характер.  

В настоящия ръководен документ са взети предвид проведените дискусии по 
време на заседанията на неформалната техническа работна група по Регламен-
та за мониторинг и докладване в рамките на Работна група III на Комитета по 
изменението на климата (КИК), както и писмените мнения, получени от заинте-
ресовани страни и експерти от държавите членки. Настоящият ръководен доку-
мент бе одобрен по писмена процедура с краен срок 28 септември 2012 г. от 
представителите на Комитета по изменение на климата от всички държави член-
ки с изключение на една. 

Всички ръководни документи и формуляри могат да бъдат изтеглени от уебсайта 
на Комисията на следния адрес:   
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_bg.htm.  

                                                      
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF.  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF
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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 За настоящия документ 

Настоящият документ е част от серия документи, изготвени от службите на Ко-
мисията относно специфични теми на мониторинга и докладването (МиД) в рам-
ките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Докато с Ръководен 
документ № 1 е направен общ обзор на мониторинга и докладването на емисии 
от инсталации според СТЕ на ЕС, а с Ръководен документ № 2 се предоставят 
подобни указания за операторите на въздухоплавателни средства, в настоящия 
документ (Ръководен документ № 4) по-подробно са обяснени изискванията към 
оценяването на неопределеността за инсталации. Настоящият документ е из-
готвен във връзка с Регламента относно МиД, така както и Ръководен документ 
№ 1, като обяснява неговите изисквания, но не на строго юридически език. Вина-
ги следва обаче да се има предвид, че първичната формулировка на изисквани-
ята се съдържа в регламента. 

В настоящия документ е дадено тълкуване на регламента по отношение на 
изискванията за оператори на инсталации. Той се основава така също на насо-
ките и най-добрите практики, разработени по време на първите две фази на СТЕ 
на ЕС (2005—2007 г. и 2008—2012 г.), по-специално на натрупания от държавите 
членки опит въз връзка с Насоките за мониторинг и докладване (Решението за 
мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове от 2007 г.), включи-
телно и набора от обяснителни бележки, известни като Обяснителни бележки на 
Помощната група по Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ)2 и разра-
ботени в рамките на Мрежата за прилагане и изпълнение на правото в областта 
на околната среда (IMPEL).  

В настоящия документ е взет предвид така също ценният принос на работната 
група по мониторинг, създадена в рамките на Форума за спазване на изисквани-
ята на СТЕ на ЕС, и на неформалната техническа работна група (ТРГ), включ-
ваща експерти от държавите членки, сформирана в рамките на Работна група 3 
на Комитета по изменението на климата. 

 

1.2 Как да се използва настоящият документ 

Когато в настоящия документ са посочени номера на членове без допълнително 
уточнение, те винаги се отнасят до Регламента относно МиД. За използваните 
съкращения, препратки към законодателни текстове и връзки към допълнителни 
важни документи моля вж. приложение № 1.   
 
Този символ насочва вниманието към важни указания за оператори и компетен-
тни органи. 
 

                                                      
2 Помощна група по ЕСТЕ; IMPEL е мрежа на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на пра-
вото в областта на околната среда. Бележките са публикувани на 
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-
beyond.
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Това указание присъства на местата, където са представени важни опрос-
тявания на общите изисквания на Регламента относно МиД. 
 
Символът на електрическа крушка е използван на местата, където са предста-
вени най-добри практики. 
 

small

 

Символът за малка инсталация се използва, за да насочва читателя към въпро-
си, касаещи инсталации с ниски емисии. 
 

 

Символът с инструменти подсказва на читателя, че съществуват други докумен-
ти, формуляри или електронни инструменти от други източници (включително 
такива, които са все още в процес на разработване). 
 

 

Символът с книга насочва вниманието към примери по разглежданите въпроси, 
дадени в съответния текст. 
 
 
 

1.3 Къде може да се намери допълнителна информация 

Всички ръководни документи и формуляри, предоставени от Комисията въз ос-
нова на Регламента относно МиД и Регламента относно акредитацията и про-
верката (АиП), могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Комисията на следния 
адрес:  
 

 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm   

 
3: На разположение са следните документи

 Ръководен документ № 1: „Регламентът относно мониторинга и докладване-
то на емисии на парникови газове — общи указания за операторите на инста-
лации“. В този документ са представени принципите и подходите за монито-
ринг съгласно Регламента относно МиД, които се отнасят до стационарни инс-
талации.  
Ръководен документ № 2: „Регламентът относно мониторинга и докладването 
— общи указания за оператори на въздухоплавателни средства“. В този доку-
мент са представени принципите и подходите за мониторинг съгласно Регла-
мента относно МиД, които се отнасят до авиационния сектор. В документа са 
включени също така указания за формулярите за плана за мониторинг, които 
се предоставят от Комисията.  
Ръководен документ № 3: „Въпроси, свързани с използването на биомаса в 
рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии“. В този документ е разгледа-
но прилагането на критерии за устойчивост по отношение на биомасата, както 
и изискванията на членове 38, 39 и 53 от Регламента относно МиД. Докумен-

                                                      
3 Понастоящем този списък не е изчерпателен. На по-късен етап могат да бъдат добавени още до-
кументи. 
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тът се отнася както за операторите на инсталации, така и за операторите на 
въздухоплавателни средства. 

 Ръководен документ № 4 (настоящият документ): „Указания за оценка на не-
определеността“. В този документ се повтарят до известна степен указанията, 
дадени в Ръководен документ № 1 — общите указания за операторите на инс-
талации, с цел да позволи независимо рефериране.  

 Ръководен документ № 5: „Указания относно вземане и анализ на проби“ 
(само за инсталации). Този документ се отнася до критериите за използването 
на неакредитирани лаборатории, разработването на план за вземане на про-
би и съответни други аспекти, свързани с мониторинга на емисиите в СТЕ на 
ЕС,  

 Ръководен документ № 6: „Дейности по движението на данни и контролна 
система“. В този документ са разгледани възможностите за описване на дей-
ности по движението на данни за мониторинга в СТЕ на ЕС, оценката на риска 
като част от контролната система и примери за контролни дейности. Отнася 
се за оператори както на инсталации, така и на въздухоплавателни средства.  

 
4: Освен това Комисията предоставя следните електронни формуляри

 Формуляр № 1: План за мониторинг на емисиите от стационарни инстала-
ции, 

 Формуляр № 2: План за мониторинг на емисиите от оператори на въздухоп-
лавателни средства, 

 Формуляр № 3: План за мониторинг на данните за тонкилометрите на опера-
торите на въздухоплавателни средства, 

 Формуляр № 4: Годишен доклад за емисиите от стационарни инсталации, 
 формуляр № 5: Годишен доклад за емисиите от операторите на въздухопла-
вателни средства, 

 Формуляр № 6: Доклад за данните за тонкилометрите на операторите на 
въздухоплавателни средства. 

 

Освен тези документи, които са посветени на Регламента относно МиД, на съ-
щия адрес има и друг набор от ръководни документи по Регламента относно 
АиП.  

Цялото законодателство на ЕС е публикувано в EUR-Lex: http://eur-
lex.europa.eu/  

Освен това най-важните законодателни актове са посочени в приложението на 
настоящия документ. 

Компетентните органи на държавите членки също могат да предоставят полезни 
указания на своите собствени уебсайтове. Операторите на инсталации следва 
по-специално да проверяват дали компетентният орган предлага семинари, от-
говори на често задавани въпроси, информационни бюра и т.н.  

 

                                                      
4 Понастоящем този списък не е изчерпателен. На по-късен етап могат да бъдат добавени още до-
кументи. 
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2 ЗНАЧЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА 

2.1 Какво означава неопределеност? 

[Този раздел е идентичен с раздел 4.7 от Ръководен документ № 1 (Общи ука-
зания за оператори на инсталации). Разделът е включен тук от съображения 
за изчерпателност и с оглед на възможността документът да бъде разглеж-
дан като самостоятелен документ.] 

Когато някой би искал да зададе основен въпрос относно качеството на систе-
мата за мониторинг, докладване и проверка (МДВ) на някоя схема за търговия с 
емисии, той вероятно би попитал: „Доколко са надеждни данните?“ или по-скоро 
„Можем ли да вярваме на измерванията, на които се основават данните за еми-
сиите?“ При определяне на качеството на измерванията международните стан-
дарти се позовават на количеството на „неопределеността“. Това понятие се 
нуждае от известни разяснения.  

Има различни термини, които често се използват по подобен начин, както тер-
минът „неопределеност“. Те обаче не са синоними, а имат свое собствено опре-
делено значение:  

 точност: това означава степента на съответствие между измерената стой-
ност и действителната стойност на дадено количество. Ако дадено измерване 
е точно, средната стойност на резултатите от измерването е близка до „дейс-
твителната“ стойност (която може да бъде например номиналната стойност за 
сертифициран стандартен материал5). Ако измерването не е точно, това по-
някога може да се дължи на системна грешка. Често това може да се преодо-
лее чрез калибриране и настройване на уредите, 

 прецизност: с термина се описва близостта на резултатите от измерванията 
на едно и също измерено количество при едни и същи условия, т.е. едно и 
също нещо се измерва няколко пъти. Често прецизността се определя коли-
чествено като стандартното отклонение на стойностите от средната стойност. 
С прецизността се отразява факта, че всички измервания включват случайна 
грешка, която може да бъде намалена, но не напълно премахната, 

 неопределеност6: с този термин се характеризира диапазонът, в рамките на 
който се очаква — с определена степен на увереност — да бъде действител-
ната стойност. „Неопределеност“ е общо понятие, което обединява прециз-
ността и приетата точност. Както е показано във Фигура 1, измерванията може 
да бъдат точни, но да не са прецизни или обратното. В идеалния случай из-
мерванията са както прецизни, така и точни.  

                                                      
5 Стандартният материал, като например копие на прототипа за килограм, също се свързва с неоп-
ределеност вследствие на процеса на производство. Обикновено тази неопределеност е малка в 
сравнение с неопределеностите при употребата му впоследствие. 

6 В член 3, точка 6 от Регламента относно МиД е посочено: „„неопределеност“ означава 
параметрична величина, обвързана с резултата от определянето на дадено количество, която 
характеризира дисперсията на стойностите, за които е разумно приемливо да бъдат приписани 
като стойности на това количество, като се вземе предвид влиянието и на системните, и на 
случайните фактори; неопределеността се изразява в проценти и описва един доверителен 
интервал около средната стойност, обхващащ 95 % от получените стойности, като се взема 
предвид всяка възможна асиметрия на разпределението на стойностите“. 
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Когато дадена лаборатория оценява и оптимизира своите методи, тя обикновено 
е заинтересована да разграничава точността и прецизността, тъй като това води 
до установяване на грешки и неточности. По този начин могат да се определят 
различни причини за грешки като нужда от текущ ремонт и обслужване или ка-
либриране на инструментите, или от по-добро обучение на персонала. Крайният 
потребител на резултата от измерването обаче (в случая на СТЕ това е опера-
торът и компетентният орган) просто иска да знае колко голям е интервалът (из-
мерена средна стойност ± неопределеност), в рамките на който е вероятно да се 
намира действителната стойност.  

В СТЕ на ЕС е дадена само една стойност за емисиите в годишния доклад за 
емисиите. Само една стойност се вписва в таблицата на верифицираните еми-
сии в регистъра. Операторът не може да предаде квоти „N ± x %“, а само точна-
та стойност N. Следователно е ясно, че в интерес на всички е неопределеността 
„x“ да бъде определена количествено и да бъде намалена във възможно най-
голяма степен. По тази причина плановете за мониторинг трябва да бъдат одоб-
рявани от компетентния орган, а операторите са длъжни да доказват спазването 
на определени нива на изисквания, които са свързани с допустимата неопреде-
леност. 

В глава 6 от Ръководен документ № 1 са дадени повече подробности относно 
определението на нивата на изисквания. Оценката на неопределеността, която 
следва да бъде включена в плана за мониторинг като потвърдителен документ 
(член 12, параграф 1), е разгледана в раздел 5.3 от Ръководен документ № 1. 

 

Picture by

H
ig

h 
ac

cu
ra

cy

High precision

High uncertainty

Low uncertainty

Picture byPicture by

H
ig

h 
ac

cu
ra

cy

High precision

High uncertainty

Low uncertainty

H
ig

h 
ac

cu
ra

cy

High precision

High uncertainty

Low uncertainty

 

Фигура 1: Илюстрация на понятията точност, прецизност и неопределеност. 
Центърът на мишената представлява предполагаемата действителна 
стойност, а „попаденията на изстрелите“ са резултатите от 
измерването. 

High accuracy  Висока точност 

High precision  Висока прецизност 

Low uncertainty  Ниска неопределеност 

High uncertainty Висока неопределеност 
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Важна забележка: Оценката на неопределеността е необходима, за да се опре-
дели кое ниво на изисквания е изпълнено. Планът за мониторинг винаги трябва 
да отразява действително приложеното ниво, а не минималното изисквано ниво. 
Общият принцип е, че операторите винаги трябва да се опитват да подобряват 
своите системи за мониторинг, когато това е възможно.  
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2.2 „Неопределеност“ според Регламента относно МиД  

Терминът „неопределеност“ се среща няколко пъти в Регламента относно МиД. 
Най-важните раздели са:  

 член 12, параграф 1, според който операторите на инсталации се задължа-
ват заедно с плана за мониторинг да представят потвърдителен документ, 
който да съдържа следната информация:  

 доказателство7 за спазване на праговете на неопределеност по отноше-
ние на данните за дейността,  

 доказателство за спазване на изискваната неопределеност по отношение 
на изчислителните коефициенти, ако е приложимо8, 

 доказателство за спазване на изискванията за неопределеност по отно-
шение на измервателните методики, ако е приложимо, 

 ако се прилага непряка методика поне за част от инсталацията, следва да 
се представи оценка на неопределеността за общите емисии от инсталаци-
ята за потвърждение, че е спазен прагът на неопределеност в съответствие 
с член 22, буква в), 

 член 47, параграф 4, според който операторите на инсталации с малки еми-
сии се освобождават от представянето на оценка на неопределеността пред 
компетентния орган. Според параграф 5 тези оператори се освобождават съ-
що така от включване на неопределеност при определяне на промените в 
складовите запаси, когато правят оценка на тяхната неопределеност.  

Настоящият документ предоставя общи сведения за значението на неопределе-
ността и как тя се разглежда в Регламента относно МиД.  

 

 

2.3 Кратък преглед на настоящия документ  

С помощта на Фигура 2 може да се установят съответните глави в настоящия 
документ, които съдържат указания за оценяване на неопределеността на изб-
раните подходи за мониторинг на дадена инсталация.  

 

                                                      
7  Подобни данни могат да бъдат например дадени в документи, съдържащи направените от произ-
водителя спецификации или изчисления. Необходимо е данните да бъдат достатъчно, за да поз-
волят на компетентния орган да одобри съответния план за мониторинг.  

8 Това се прилага само, когато честотата на вземане на проби за анализи е определена въз основа 
на правилото за 1/3 от неопределеността от данните за дейността (член 35, параграф 2). 
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Choose one or more 
monitoring approaches

Calculation-based  
(chapter 3)

EN 14181, EN 15259 or 
other standards 

Calculation factors (3.2)
• “1/3” rule
• Reference to GD5 “Sampling 

& Analysis”

Measurement-based 
(chapter 4)

Fall-back                  
(chapter 5)

Operator’s control (3.1.1)
• Route CO-1/2a/2b/3

Activity data  (3.1)
Uncertainty over the whole 
installation (also see Annex 
///, section 8.4)

Not operator’s control (3.1.2)
• Route CT-1/2

 

Фигура 2: Съответните глави и раздели в настоящия документ относно 
определянето на неопределеността  

Choose one or more monitoring 
approaches 

Избор на един или повече мониторин-
гов(и) подход(и) 

Calculation based (chapter 3) Изчислителен подход  (глава 3) 

Activity data (3.1) Данни за дейността (3.1) 

Operator’s control (3.1.1) 

Route CO-1/2a/2b/3

Под контрола на оператора (3.1.1) 

Вариант CO-1/2a/2b/3 

Not operator’s control (3.1.2)  

Route CT-1/2 

Извън контрола на оператора (3.1.2) 

Вариант CT-1/2 

Calculation factors (3.2) 

“1/3“ Rule 

Reference to GD5 “Sampling & Analysis“ 

Изчислителни коефициенти (3.2) 

Правило за 1/3 

Препратка към Ръководния документ 
№ 5 „Вземане и анализ на проби“ 

Measurement-based (chapter 4) Измервателен подход (глава 4) 

EN 14181, EN 15259 or other standads Стандарти EN 14181, EN 15259 или 
други 

Fall-back (chapter 5) Непреки подходи (глава 5) 

Uncertainty over the whole installation 
(also see Annex III, section 8.4) 

Неопределеност за цялата инсталация 
(вж. също раздел 8.4 от приложение III) 

 

Разделянето на глави в настоящия документ е извършено според приложения 
мониторингов подход:  

 Изчислителните подходи са разгледани в глава 3, 
 За измервателните подходи вж. глава 4, 
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 Непреките подходи са описани в глава 5. 
Поради наличието на различни възможности за опростяване по Регламента от-
носно МиД обикновено има различни начини, по които един оператор може да 
докаже, че са достигнати нивата на неопределеност, които отговарят на опреде-
лени нива на изисквания, както е показано на Фигура 2. Навсякъде в настоящия 
документ на тези възможни начини (или варианти) са зададени кодове. Напри-
мер, ако е приложен изчислителен подход и данните за дейността на пораждащ 
емисии поток са контролирани от измервателна система извън контрола на опе-
ратора — съответните указания за оценяване на неопределеността, свързана с 
тези данни за дейността, се предоставят в глава 3 и раздели Error! Reference 
source not found. и 3.1.2, по-специално вариант CT-1, CT-2 или CT-3.  
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3 НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ 
ПОДХОДИ  

Следващата формула показва изчисляването на емисии, свързани с най-общия 
случай, т.е. изгарянето на горива, при използване на стандартния метод на из-
числяване в съответствие с член 24, параграф 1:  

 
Пример: Мониторинг по изчислителна методика на изгарянето 
на горива 

)1( BFOFEFNCVADEm −⋅⋅⋅⋅=  
Където: 

Em.......Емисии [t CO2] 

AD .......Данни за дейността (= количество гориво) [t или Nm3] 

NCV ....Долна топлина на изгаряне [TJ/t или TJ/Nm3] 

EF........Емисионен фактор [t CO2/TJ, t CO2/t или t CO2/Nm3] 

OF .......Коефициент на окисление [безразмерен] 

BF........Фракция на биомасата [безразмерна] 

 

В Регламента относно МиД за всеки параметър са определени нива на изисква-
ния, които се прилагат в зависимост от техническата осъществимост и ако не 
водят до неразумно високи разходи.  

Тези параметри могат да бъдат разделени на следните два вида:  

 данни за дейността (ДД): Съответните нива на изисквания се отнасят до 
изисквания минимум на неопределеност за количеството изгорено гориво 
през отчетния период (за тази цел неопределеността е разгледана в раздел 
Error! Reference source not found.), 

 изчислителни коефициенти (NCV, EF, Въглеродно съдържание,…): Съ-
ответните нива на изисквания се отнасят до специфичната методика, форму-
лирана в Регламента относно МиД за определянето на всеки коефициент, 
напр. използването на възприети стойности или извършването на анализи 
(съответните въпроси по отношение на неопределеността са разгледани в 
раздел Error! Reference source not found.). 

 

3.1 Данни за дейността 

Следва да се отбележи, че всичко казано тук за данните за дейността на по-
раждащ емисии поток, който е обект на мониторинг чрез изчислителен под-
ход, е приложимо също така за входящия и изходящия материал на пораждащ 
емисии поток, който е обект на мониторинг чрез подход на масовия баланс.  

Нивата на изисквания за данните за дейността на пораждащ емисии поток (вж. 
раздел 4.5 от Ръководен документ № 1) се определят въз основа на прагове за 
максимално допустима неопределеност при определянето на количеството го-
риво или материал през докладвания период. Дали дадено ниво на изисквания е 
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изпълнено се доказва като на компетентния орган се представи оценка на неоп-
ределеността заедно с плана за мониторинг, освен в случай на инсталации с 
ниски емисии. За илюстрация — Таблица 1 показва определенията на нивата на 
изисквания за изгарянето на горива. Пълен списък на праговите стойности на 
нивата на изисквания според Регламента относно МиД е посочен в раздел 1 на 
приложение II към същия регламент.  

 

Таблица 1: Типично определяне на нивата на изисквания за данни за дейността въз 
основа на неопределеността, например за изгарянето на горива. 

Ниво на 
изиск-
вания 
№ 

Определение 

1 Количеството гориво [t] или [Nm3] през докладвания период9 е опре-
делено с максимална неопределеност под ± 7,5 %. 

2 Количеството гориво [t] или [Nm3] през докладвания период е опре-
делено с максимална неопределеност под ± 5,0 %. 

3 Количеството гориво [t] или [Nm3] през докладвания период е опре-
делено с максимална неопределеност под ± 2,5 %. 

4 Количеството гориво [t] или [Nm3] през докладвания период е опре-
делено с максимална неопределеност под ± 1,5 %. 

 

 

Следва да се отбележи, че неопределеността се отнася до „всички източници на 
неопределеност, включително неопределеността на уредите, на калибрирането, 
всяка допълнителна неопределеност свързана с това как измервателната апа-
ратура се използва на практика и въздействията на околната среда“, освен ако 
са приложими някои опростявания. Трябва да се включи така също, ако е при-
ложимо, въздействието на определянето на промените в складовите запаси в 
началото и в края на периода (вж. примера в раздел Error! Reference source not 
found. от приложение III). 
По принцип има две възможности за определяне на данните за дейността в съ-
ответствие с член 27, параграф 1:  

 на база непрекъснато измерване на показателите на процеса, причиняващ 
емисиите, 

 на база обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни ко-
личества, като се вземат предвид съответните промени в складовите запаси.  

Според Регламента относно МиД не се изисква от всеки оператор да оборудва 
инсталацията с измервателни уреди на всяка цена. Това би било в разрез с под-
хода на икономичност, възприет в Регламента относно МиД. Допустимо е изпол-
зването на уреди, които са или  

 под контрола на оператора (вж. раздел Error! Reference source not 
found.), или 

 под контрола на други страни (по-специално доставчици на гориво; вж.  
раздел 3.1.2). В рамките на търговските сделки, като закупуване на гориво, 

                                                      
9 Докладваният период е календарна година. 
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често измерването се извършва само от единия търговски партньор. Другият 
партньор може да допусне, че неопределеността, свързана с измерването, е в 
разумно ниски граници, ако тези измервания са поставени под нормативен 
метрологичен контрол. Като друга възможност в договорите за закупуване 
може да бъдат включени изисквания за осигуряване на качеството на уредите, 
включително за поддръжка и калибриране. Операторът обаче трябва да поис-
ка потвърждение относно приложимата неопределеност по отношение на тези 
измервателни уреди, за да прецени дали съответното ниво на изисквания мо-
же да бъде изпълнено.   

Следователно операторът може да избере дали да използва своите собствени 
уреди или да разчита на използваните от доставчика уреди. Все пак в Регламен-
та относно МиД е изразено известно предпочитание към използването на собст-
вените уреди на оператора: ако операторът реши да използва други уреди, въп-
реки че  разполага със свои собствени уреди, той трябва да представи доказа-
телство на компетентния орган, че уредите на доставчика дават възможност за 
изпълнение поне на същото ниво на изисквания, дават по-надеждни резултати и 
не са толкова податливи към свързани с контрола рискове, колкото методиката, 
която е основана на неговите собствени уреди. Това доказателство трябва да 
бъде придружено от опростена оценка на неопределеността.  

Изключение от това се предвижда в член 47, параграф 410, според който на опе-
раторите на инсталации с ниски емисии се позволява да определят количество-
то гориво или материал като използват налични и документирани търговски дан-
ни и оценка на складовите запаси без да се сравнява качеството на собствените 
им уреди с това на уредите на доставчика.  

small

 

 

Навсякъде в този документ се обсъждат различни начини за оценяване на неоп-
ределеността. Трябва да се има предвид, че много от тези възможности могат 
да се разглеждат като опростявания на пълната оценка на неопределеността. 
Все пак нито един от опростените начини не трябва да се разглежда като пред-
почитан вариант. Обикновено на оператора винаги е позволено да извърши соб-
ствена (цялостна) оценка на неопределеността (вж. приложение III към настоя-
щия документ). 

 

3.1.1 Измервателна система под контрола на оператора 
 
 

3.1.1.1 Основни аспекти 

Когато операторът използва резултати от измервания, получени от намиращи се 
под негов контрол измервателни системи, той трябва да осигури спазване на 
праговата стойност за допустимата неопределеност по съответното ниво на 
изисквания. Следователно е необходима оценка на неопределеността. Въпреки 
че операторите на инсталации с ниски емисии са освободени от изискването да 
представят на компетентния орган оценка на неопределеността, те все пак могат 
да се нуждаят от такава оценка за свои собствени цели, например за да докажат 
изпълнението на дадено ниво на изисквания за данните за дейността.  

small

 

                                                      
10 Член 47, параграф 4: „В дерогация от посоченото в член 27, операторът на инсталация с малки 
емисии може да определя количеството гориво или материал като използва налични и документира-
ни търговски данни и оценка на изменението в складовите запаси. Също така операторът на инста-
лация с малки емисии се освобождава от изискването да представя на компетентния орган оценка 
на неопределеността по член 28, параграф 2“.  
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Съществуват различни източници на неопределеност, по-специално грешки, 
причинени от липса на прецизност (по принцип това е неопределеността на из-
мервателния уред, определена от производителя за употреба в подходящата 
среда и при определени монтажни условия, като дължина на правия участък от 
тръбопровода преди и след разходомера) и от липса на точност (напр. поради 
стареене или корозия на уреда, което може да доведе до отклонения). Ето защо 
в Регламента относно МиД се изисква при оценката на неопределеността да се 
вземат предвид неопределеността на използвания измервателен инструмент, 
както и въздействието от калибрирането и всички други параметри, които е въз-
можно да окажат въздействие. На практика обаче тази оценка на неопределе-
ността може да е много трудоемка и понякога превишава възможностите на опе-
раторите от гледна точка на техните ресурси. За амбициозния изследовател ед-
на оценка на неопределеността „никога не завършва“. Винаги е възможно да се 
разгледат още повече източници на неопределеност. Затова има нужда от праг-
матизъм и съсредоточаване върху съответните най-значими параметри, които 
водят до неопределеност. Според Регламента относно МиД са позволени някол-
ко прагматични опростявания.  

С Фигура 3 са показани различни подходи за оценка на неопределеността, пред-
видени в Регламента относно МиД, с цел да се докаже изпълнение на нивото на 
изисквания в съответствие с Регламента относно МиД.  

 

Measuring instrument is 
subject to national legal 

metrological control

Measuring instrument is not
subject to national legal 

metrological control

Uncertainty = Maximum 
permissible error in service 
allowed by national legal 

metrological control

Specific 
uncertainty 
assessment

Measuring instrument is 
installed in an environment 

appropriate for its use 
specifications

Uncertainty =  Maximum 
permissible error specified for 
that measuring instrument in 

service
OR

Uncertainty =  Uncertainty 
obtained by calibration

multiplied by a conservative 
adjustment factor

Route CO-1 Route CO-2a/2b Route CO-3

 

Фигура 3: Данни за дейността при изчислителни подходи: Подходи за определяне 
на достигнатата неопределеност („С“ означава изчислителен, „О“ 
означава инструмент под контрола на оператора) 

Measuring instrument is subject to 
national legal metrological control 

Измервателният уред е обект на наци-
онален нормативен метрологичен кон-
трол 

Measuring instrument is not subject to 
national legal metrological control 

Измервателният уред не е обект на на-
ционален нормативен метрологичен 
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контрол 

Measuring instrument is installed in an 
environment appropriate for its use 
specifications 

Измервателният уред е монтиран в 
среда, която съответства на неговите 
спецификации за употреба 

Uncertainty = Maximum permissible error 
specified for that measuring instrument in 
service 

OR 

Uncertainty = Uncertainty obtained by 
calibration multiplied by a conservative 
adjustment factor 

Неопределеност = Максимално допус-
тима грешка за измервателния уред 
при работни условия 

ИЛИ 

Неопределеност = Неопределеност от 
калибрирането, умножена по консерва-
тивен корекционен коефициент 

Specific uncertainty assessment Специфична оценка на неопределеност

Route Вариант 

Uncertainty = Maximum permissible error 
in service allowed by national legal 
metrological control 

Неопределеност = Максимално 
допустима грешка при работни условия 
съгласно националния нормативен 
метрологичен контрол 

 

Операторът може да опрости оценката на неопределеността, ако: 

 измервателният уред11 е обект на нормативен метрологичен контрол (Вари-
ант CO-1). В този случай максимално допустимата грешка при работни усло-
вия, посочена в съответния национален нормативен текст от областта на мет-
рологията, може да бъде използвана като общата неопределеност,  

 измервателният уред не е обект на национален нормативен метрологичен 
контрол, но е монтиран в среда, която съответства на неговите спецификации 
за употреба. Тогава операторът може да приеме, че неопределеността през 
целия период на докладване, както се изисква по определенията на нивото на 
изисквания за данните на дейността в приложение II към Регламента относно 
МиД, е равна на: 

 максимално допустимата грешка, определена за този уред при работни 
условия (Вариант CO-2a), или 

 постигнатата чрез калибриране неопределеност, когато е налична и по-
ниска, умножена по консервативен корекционен коефициент, за да се вземе 
предвид ефектът на неопределеност при работни условия  (Вариант CO-
2b). 

Когато тези опростявания не са приложими или не показват, че съответното ни-
во на изисквания е изпълнено, трябва да се извърши специфична оценка на не-
определеността в съответствие с Вариант CO-3 и приложение III. Операторът 

                                                      
11 Следва да се отбележи, че „измервателен уред“ в единствено число тук се използва за опростява-
не. В случай на повече уреди, включени в определянето на данните за дейността на единичен по-
ток, пораждащ емисии, опростяванията се прилагат за всеки от тях. Неопределеността, свързана с 
получените данни за дейността в изискваните единици, може да бъде определена чрез разпрост-
ранение на грешките (вж. приложение III). 
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не е задължен да използва който и да било от опростените подходи. Той винаги 
може да използва Вариант CO-3. 

3.1.1.2 Избор на подход 

Когато операторът търси най-простия подход, първо трябва да провери дали е 
приложим Вариант CO-1, т.е. дали измервателният уред е обект на национален 
нормативен метрологичен контрол и дали поне съответното ниво на 
изисквания12 е изпълнено. Ако максимално допустимата грешка при работни ус-
ловия, посочена в съответното законодателство за национален нормативен 
метрологичен контрол, е по-висока отколкото изискваната неопределеност за 
нивото на изисквания, което трябва да се изпълни, операторът може да използ-
ва друг, но по-малко опростен подход, т.е. Вариант CO-2a или Вариант CO-2b. 
Само ако тези подходи не водят до нужния резултат, операторът трябва да из-
върши специфична оценка на неопределеността в съответствие с Вариант CO-3 
и приложение III. 

Който и вариант да бъде избран, резултатът трябва да представлява солидно 
доказателство, че определената неопределеност отговаря на съответното ниво 
на изисквания. Когато това не е така, операторът трябва да предприеме необхо-
димите мерки, за да изпълни Регламента за МиД чрез:  

 извършване на корективно действие, т.е. инсталиране на система за измер-
ване, която изпълнява нивото на изисквания, или 

 предоставяне на доказателства, че изпълнението на съответното ниво на 
изисквания е технически неосъществимо или ще доведе до неоправдано ви-
соки разходи, и използване на следващото по-ниско ниво на изисквания в съ-
ответствие с резултата от оценката за неопределеност.  

 

 

3.1.1.3 Опростяване („Вариант CO-1“) 

Измервателният уред е обект на национален нормативен метрологичен 
контрол (ННМК) 

Обща неопределеност = Максимално допустима грешка при работни 
условия (съгласно ННМК) 

 

Първото опростяване, разрешено по Регламента относно МиД, на практика е 
най-лесното: Когато операторът успее да убеди компетентния орган (КО), че из-
мервателният уред е обект на национален нормативен метрологичен контрол 
(ННМК), максимално допустимата грешка при работни условия (МДГРУ), която 
се допуска от законодателството в областта на метрологичния контрол, може да 
бъде приета за обща неопределеност, без да се предоставят допълнителни 

                                                      
12 Кое ниво на изисквания да се прилага за изчислителните подходи, според категорията инсталация 
и категорията на пораждащия емисии поток, е определено в член 26 от Регламента относно МИД. 
За повече подробности вж. Ръководен документ № 1.  
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доказателства13. Най-подходящото доказателство, че уредът е обект на ННМК, е 
сертификатът за официалната проверка на уреда14. 

 

ННМК обикновено се прилага, когато търговските взаимоотношения (сделките) 
изискват позоваване на приети стандарти (за проследимост). В рамките на 
ННМК всеки вид измервателен инструмент се проверява чрез оценяване на ре-
зултатите от измервания, получени от голям брой изпитвания.  

Като цяло измервателните уреди, които са обект на ННМК, се смятат за по-
надеждни, тъй като контролът на измервателния уред е задължителен и той се 
проверява и калибрира (калибриране, вж. Вариант CO-2b) от държавен орган 
или от упълномощен акредитиран орган.  

 

Основна информация за максимално допустима грешка според ННМК 

Според нормативния метрологичен контрол калибрирането се счита за ва-
лидно, когато неопределеността в резултат от процедурата по калибриране 
е по-ниска отколкото максимално допустимата грешка (МДГ) при проверка. 
Терминът „при проверка“ тук е употребен като метрологичен термин и не 
трябва да се бърка с „проверката“ по СТЕ на ЕС.  

Освен това се счита, че при нормални условия на експлоатация оборудването 
е изложено на условия на измерване, които могат да въздействат върху ре-
зултата от измерването. Този аспект е довел до въвеждането на параметър, 
наречен максимално допустима грешка при работни условия (МДГ при ра-
ботни условия = МДГРУ). Тази стойност представлява задоволителна оценка 
на неопределеността при нормална експлоатация на устройство, което под-
лежи на редовен нормативен метрологичен контрол като се спазват съот-
ветните разпоредби. С тази грешка се поставя праг за опростени проверки, 
който може да бъде прилаган при редовна експлоатация и следователно тряб-
ва да се има предвид като неопределеността, която трябва да се отдава на 
ежедневната експлоатация на измервателната апаратура. Това означава, че 
МДГРУ е по-подходяща за прилагане с оглед осигуряване на справедлива размя-
на на стоки, което е основна цел на нормативния метрологичен контрол.  

За някои измервателни уреди МДГ „при номинални работни условия“15 са уреде-
ни в Директива 2004/22/EО относно измервателните уреди (ДИУ) или в Ди-
ректива 2009/23/EО относно везните с неавтоматично действие (ДВНД), в ко-
ито е предвидено създаването на общ пазар за измервателни уреди сред дър-
жавите — членки на ЕС. МДГ при работни условия е предмет на националното 
законодателство. В системите за метрологичен контрол обикновено се при-
лага коефициент 2 за преобразуване на максимално допустимата грешка, по-
лучена при проверка, в максимално допустима грешка при работни условия 

                                                      
13 Основният принцип, на който се основава този подход, е, че съответният контрол се упражнява не 
от КО, отговарящ за СТЕ на ЕС, а от друг орган, който отговаря за въпросите, свързани с метроло-
гичния контрол. По този начин се избягва двойното регулиране и се намалява административната 
тежест. 

14 В член 3, буква в) от ДИУ (Директива 2004/22/EО) е определено: „законов метрологичен контрол“ 
означава контролът на измервателните задачи, предвидени за сферата на приложение на даден 
измервателен уред в интерес на обществото, общественото здраве, обществената безопасност, 
обществения ред, опазване на околната среда, облагане с данъци и мита, защита на потребители-
те и за честна търговия.  

15 В приложение I към ДИУ е определено: „Номиналните работни условия са стойностите на измер-
ваната величина и въздействащата величина, съставляващи нормалните работни условия на да-
ден уред.“ По този начин определението за МДГ, предвидено в ДИУ, се отнася за МДГ при работни 
условия (МДГРУ). Следва обаче да се отбележи, че ДИУ урежда само пускането на пазара и въвежда-
нето в употреба, а не регламентира нито калибрирането, нито поддръжката, които трябва да се извър-
шват в работни условия.  

16 В резултат от специфичен опит за някои видове уреди често се използват други стойности за този 
коефициент, вариращи от 1,25 (например за автоматичните системи за претегляне) до  2,5 (напри-
мер за уредите за измерване скоростта на движение). 
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(МДГРУ). Нужно е да се отбележи, че този коефициент не е получен от ста-
тистически данни (не като разликата между стандартната и разширената 
неопределеност), а следва от общия опит в нормативната метрология по от-
ношение на измервателни уреди, които са били подложени на успешни изпит-
вания за одобрение на типа16.  

 

 

3.1.1.4 Опростяване („Вариант CO-2a“) 

Измервателен уред, който не е обект на национален нормативен метро-
логичен контрол, но е монтиран в среда, която съответства на неговите 
спецификации за употреба  

Обща неопределеност = Максимално допустима грешка при работни 
условия 

 

Второто опростяване, разрешено по Регламента относно МиД, се отнася до из-
мервателните уреди, които не са обект на национален нормативен метрологичен 
контрол, но са монтирани в среда, която съответства на техните спецификации 
за употреба. 

За втората фаза на СТЕ беше предложен опростен подход с т.нар. Обяснителни 
бележки на Помощната група по СТЕ17. Подходът позволява общата неопреде-
леност на данните за дейността на даден пораждащ емисии поток да се прирав-
нява на неопределеността на определен вид уред, която е известна, при усло-
вие че другите източници на неопределеност бъдат смекчени в достатъчна сте-
пен. Счита се, че случаят е такъв по-специално, ако уредът е инсталиран в съ-
ответствие с определени условия. В обяснителните бележки на Помощната гру-
па по СТЕ се съдържа списък с видове уреди и условия на инсталиране, подпо-
магащи потребителите при прилагането на този подход.  

Принципът на този подход е възприет в Регламента относно МиД като се дава 
възможност на оператора да използва „максимално допустимата грешка (МДГ) 
при работни условия“18 (МДГРУ), която е предвидена за инструмента, като обща 
неопределеност, при условие че измервателните уреди са инсталирани в среда, 
която съответства на техните спецификации за употреба. Когато няма на разпо-
ложение информация относно МДГРУ или когато операторът може да постигне 
по-добри стойности от възприетите, може да се използва постигнатата чрез ка-
либриране неопределеност, умножена по консервативен корекционен коефици-
ент, за да се вземе предвид по-високата неопределеност „при работни условия“ 
на уреда.  Последният подход се отразява от Вариант CO-2b. 

Източникът на информация за МДГ при работни условия19 и съответните специ-
фикации за употреба не са подробно уточнени в Регламента относно МиД, което 

                                                      
17 Обяснителните бележки се намират като приложение на http://impel.eu/projects/emission-trading-

proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond. 
18 МДГ при работни условия е значително по-висока, отколкото МДГ на новия уред. МДГ при работни 
условия често се изразява като кратно на МДГ на новия уред.  

19 Следва да се отбележи, че МДГ и МДГ при работни условия за уреди, които са обект на ННМК, се 
основават на опита и не може да се допусне употребата им при индустриални измервания. Изпол-
зването на същия номинал за уредите, които не са предмет за ННМК, е само от съображения за 
простота.  

 19 

http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond


оставя възможност за известна гъвкавост. Като подходящи източници за МДГ 
при работни условия може да се считат:  

 спецификациите на производителя,  

 

 спецификации от нормативния метрологичен контрол, както и  
 ръководни документи, като насоките на Комисията20.  

Посочените в тези източници неопределености могат да бъдат взети като обща 
неопределеност, само ако измервателните уреди са инсталирани в среда, която 
съответствие на техните спецификации за употреба (включително ако са изпъл-
нени стъпките 1—4 по-долу). Ако това отговаря на действителността, стойности-
те, взети от тези източници, могат да се разглеждат като представляващи МДГ 
при работни условия и не са необходими допълнителни корекции на тези стой-
ности на неопределеност.  
 
В такива случаи може да се приеме, че операторът отговаря на изискванията на 
Регламента относно МиД, ако представи доказателство, че всички изисквания по 
следващите четири стъпки са изпълнени:   

                                                      
20 В приложение II към настоящия Ръководен документ са предвидени консервативни стойности за 
диапазоните на неопределеност на често използвани измервателни уреди и допълнителни условия 
за тях.  

20  



 

Стъпка 1: Съществуват описания на експлоатационните условия по отно-
шение на съответните параметри, които е възможно да окажат 
въздействие21

Спецификацията на производителя за даден измервателен уред включва работ-
ните условия, т.е. описание на средата, която съответства на неговите специфи-
кации за употреба по отношение на параметрите, които е възможно да окажат 
въздействие (например дебит, температура, налягане, среда и т.н.) и максимал-
но допустимите отклонения за тези параметри. Като алтернатива производите-
лят може да заяви, че измервателният уред отговаря на международен стандарт 
(CEN или ISO стандарт) или други нормативни документи (като препоръки от 
OIML22), които определят допустими работни условия по отношение на съответ-
ните параметри, които е възможно да окажат въздействие.  

Стъпка 2: Изпълнени са работните условия по отношение на съответните 
параметри, които е възможно да окажат въздействие  

Операторът доказва, че са изпълнени работните условия по отношение на съот-
ветните параметри, които е възможно да окажат въздействие. За тази цел опе-
раторите трябва да изготвят списък за проверка на съответните параметри, кои-
то е възможно да окажат въздействие (например вж. раздел Error! Reference 
source not found., по-специално Таблица 2 и Таблица 3), за различните измер-
вателни уреди като за всеки параметър съпоставят обхвата по спецификацията 
с използвания обхват. Този списък трябва да бъде предаден на компетентния 
орган като част от оценката за неопределеност, когато се представя нов или ак-
туализиран план за мониторинг.  

Резултатът от тази стъпка представлява оценка, че  

 измервателният уред е монтиран по подходящ начин,  
 измервателният уред е подходящ за измерване на конкретната работна  
среда,  

 не съществуват други фактори, които биха могли да окажат неблагоприятни 
въздействия върху неопределеността на измервателния уред.  

Само ако всичко това отговаря на действителността, може да се предположи, че 
МДГ при работни условия, осигурена от подходящ източник (вж. по-горе),<pt> е 
подходяща за използване без допълнителна корекция.   

Стъпка 3: Извършване на процедури по калибриране с гарантирано качест-
во  

Операторът доказва, че редовното калибриране (за калибриране вж. Вариант 
CO-2b) се изпълнява от акредитиран в съответствие с EN ISO/IEC 17025 инсти-
тут, като се използват CEN, ISO или национални стандарти, когато е уместно. 
Като алтернатива, ако калибрирането се изпълнява от неакредитиран институт 

                                                      
21 Измервателните уреди с маркировка „CE“ са в съответствие с най-важните изисквания, посочени в 
приложение I към ДИУ. Според това приложение от производителите се изисква да определят та-
кива подходящи експлоатационни условия. Ако в спецификациите на производителя не се съдър-
жат изисквания за експлоатационните условия по отношение на параметрите, които е възможно да 
окажат въздействие, операторът трябва да извърши отделна оценка на неопределеността (Вари-
ант CO-3). Все пак в прости случаи е възможно експертната оценка да бъде достатъчна, по-
специално за малки и незначителни пораждащи емисии потоци и за инсталации с малки емисии.  

22 Документи, в които се съдържат технически спецификации, приети от Международната организа-
ция по законова метрология (Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML) 
http://www.oiml.org/. 
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или от специалист на производителя по калибриране, операторът трябва да 
представи доказателство за съответствие (например сертификат за калибрира-
не), и че калибрирането е извършено по препоръчана от производителя на уре-
да процедура и резултатите отговарят на спецификациите на производителя.   

Стъпка 4: Допълнителни процедури за осигуряване на качеството на из-
мерване на данните за дейността  

Според член 58, параграф 3 операторът е задължен да въведе, документира, 
прилага и поддържа различни писмени процедури, за да осигури ефективна кон-
тролна система, включително във връзка с осигуряване на качеството на съот-
ветното измервателно оборудване и обработката на получените данни. Когато 
съществуват сертифицирани системи за качество или за управление на околна-
та среда23, например EN ISO 9001, EN ISO 14001, EMAS, за гарантиране, че се 
извършват контролни дейности (калибриране, поддръжка, надзор и управление 
на загуби/нефункциониране и т.н.), се препоръчва тези системи да включват съ-
що така осигуряване на качеството на измерване на данните за дейността по 
СТЕ на ЕС.  

 

Ако не са изпълнени всички четири стъпки, не може да се приеме, че МДГ при 
работни условия, взета от подходящи източници (вж. по-горе), може без допъл-
нителни корекции да се използва за неопределеността. Общите неопределенос-
ти обаче може да бъдат изчислени чрез съчетаването на неопределеностите, 
дадени в подходящи източници, и консервативната оценка на неопределеността 
по отношение на параметрите, причиняващи това отклонение, например ако де-
битът частично е извън нормалния работен обхват, посредством разпростране-
ние на грешка (вж. Вариант CO-3 и приложение III). 

 

 

 

 

3.1.1.5 Опростяване („Вариант CO-2b“) 

Измервателният уред не е обект на национален нормативен метрологи-
чен контрол, но е монтиран в среда, която съответства на неговите спе-
цификации за употреба    

Обща неопределеност  
= 

неопределеност от калибриране × консервативен корекционен кое-
фициент 

 

                                                      
23 Обикновено контролната система в дадена инсталация се установява за други цели, като напри-
мер контрол на качеството или намаляване на разходите<add>. В много случаи материалните и 
енергийните потоци също са от специално значение за други вътрешни системи на докладване 
(като например финансов контрол). 
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Калибриране24

Извършването на редовно калибриране представлява процес, при който метро-
логията се прилага към измервателно оборудване и процеси, за да се осигури 
съответствие на използваните измервателните уреди с признат международен 
стандарт за измервания. Това се постига чрез използване на материали или ме-
тоди за калибриране, които осигуряват затворена верига на проследяемост до 
„действителната стойност“, представена като стандарт за измерване.  

Калибрирането трябва по възможност да се извършва от акредитирана лабора-
тория. Подходящи процедури и периодичност за калибриране може да се наме-
рят в спецификациите на производителя, в стандарти, осигурени от акредитира-
ни лаборатории, и т.н.25

Пример: Изисквания за калибриране на разходомер за безвод-
ни течности със статично старт/стоп измерване  

Следните аспекти трябва да бъдат взети под внимание при калибриране-
то:  

 разходомерът е монтиран в съответствие със спецификациите на 
производителя, 

 разходомерът, както и останалата част от цялата система за ка-
либриране, са изцяло пълни и са дегазирани,   

 разходомерът се намира при работна температура,  
 всички настройки на параметрите, доколкото са на разположение, 
следва да се документират, 

 няма индикация на засечен поток при нулев дебит преди и след 
измерването,  

 условията за калибриране (дебит, температура, налягане, вид теч-
ност…) са в рамките на работните условия,  

 дебитът е стабилен, 
 налягането трябва да бъде достатъчно високо, за да се избегне га-
зификация или кавитация26. Плътността и вискозитетът също имат 
влияние върху калибровъчната крива. Поради тази причина опти-
малният вариант е калибрирането да се извършва при същите ус-

                                                      
24 Също вж. „EA 4/02 — Guidance to Expression of Uncertainty of Measurement in Calibration“ (EA 4/02 — 
Ръководство за изразяване на неопределеността от измерване при калибриране)  
http://www.european-
accreditation.org/Docs/0002_Application%20documents/0002_Application%20documents%20for%
20Laboratories%20Series%204/00100_EA-4-02rev01.PDF. 

25 Също вж. „International vocabulary of metrology“ (Международен тълковен речник по метрология) 
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf. 
ЗАБЕЛЕЖКА № 1: Калибрирането може да се изрази с официален отчет, функция на калибриране, 
диаграма на калибриране, крива на калибриране или таблица на калибриране. В някои случаи ка-
либрирането може да се състои от кумулативна или мултипликативна корекция на показанията със 
съответната измервателна неопределеност. 
ЗАБЕЛЕЖКА № 2: Калибрирането не бива да се бърка с настройката на измервателната система, 
често погрешно наричана „самокалибриране“, нито с [метрологичната] проверка на калибриране. 

26 Кавитацията представлява формиране на кухини в течност и след това бързата им имплозия, кое-
то може да възникне, когато течността е подложена на бързи промени в налягането, например в 
турбини.  
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ловия, както при (по предназначение) нормална работа, и по въз-
можност да се използват същите или сходни течности,  

 настройването на нула („зануляване“) трябва да се направи преди, 
а не по време на сериите измервания. Състоянието на течността 
(температура, налягане) се документира в момента на зануляване. 
Зануляване не се изисква, ако изходящият сигнал за нулев дебит е 
по-нисък от обхвата за нулева стойност, предвиден от производи-
теля.   

 

Основен елемент на всяка процедура за калибриране представлява сравнява-
нето на резултатите от измерванията с референтния стандарт като се прилага 
процедура, която дава възможност за определяне на функция на калибриране и 
на неопределености при измерванията. Резултатът от калибрирането ще бъде 
надеждна оценка на функцията на калибрирането, неговата линейност (когато 
това се изисква) и неопределеността на измерването. Неопределеността, полу-
чена при калибриране, следва да се отнася за работния обхват на измервател-
ния уред при действителна употреба, доколкото е възможно. По този начин про-
цедурата на калибриране следва да отразява, доколкото е възможно, работните 
условия на мястото, където е инсталиран уредът (т.е. където той действително 
се използва). 

В много случаи конкретната величина, подлежаща на изследване, не се измерва 
пряко, а се изчислява по количеството на други входящи величини, с които се 
намира във функционална зависимост, например обемният дебит (fV) се изчис-
лява чрез измерване на входни данни като плътността (ρ) и разликата в наляга-
нето (∆p) посредством зависимостта fV=fV(ρ, ∆p). Тогава неопределеността по от-
ношение на конкретната, подлежаща на изследване величина се определя като 
комбинираната стандартна неопределеност чрез разпространение на грешката27 
(вж. приложение III). При комбинираната стандартна неопределеност, свързана с 
резултата от измерването, постепенното изменение в дългосрочен план и ра-
ботните условия са също важни влияния, които допринасят към неопределе-
ността и трябва да бъдат разглеждани (освен неопределеността, свързана с ка-
либриране).  

Разширената неопределеност при измерване се получава като комбинирана-
та стандартна неопределеност се умножи с коефициента на покритие. Този кое-
фициент често се приема равен на 2 при нормално разпределение на данни 
(разпределение на Гаус). Коефициентът 2 съответства на вероятност от 95 % за 
това, че точната стойност е обхваната (т.е. 95-процентов доверителен интер-
вал). Следва да се отбележи, че този коефициент на покритие все пак е част от 
изразяването на неопределеността от измерването при калибриране. Този кое-
фициент на покритие не е консервативният корекционен коефициент (вж. по-
долу).    

 

Честота на калибриране  

В зависимост от типа на измервателния уред и условията на околната среда не-
определеността на измерването може да се увеличи с течение на времето (пос-

                                                      
27 По-подходящо е да се нарича „разпространение на неопределеност“, въпреки че по-често се из-
ползва „разпространение на грешка“.  
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тепенно изместване). Необходим е подходящ интервал от време за извършване 
на повторно калибриране, за да се определи количествено и да се намали на-
растването на неопределеността в резултат на постепенното изместване. 

За измервателен уред, който е обект на ННМК (Вариант CO-1), честотата на ка-
либриране (повторно калибриране) се регламентира от съответния нормативен 
документ.  

Интервалът от време за повторно калибриране за други измервателни уреди 
трябва да се определя въз основа на информация, която се предоставя напри-
мер от спецификациите на производителя или други подходящи източници. Тъй 
като резултатът от всяко калибриране позволява количествено определяне на 
постепенно настъпилото изменение, анализът на времеви серии от предишни 
калибрирания може също да бъде полезен за определянето на съответния ин-
тервал за калибриране. Въз основа на тази информация операторът трябва да 
използва подходящи интервали от време за калибриране, които са обект на 
одобрение от страна на КО. 

Във всички случаи операторът трябва ежегодно да проверява дали използвани-
те измервателни уреди все още отговарят на нивото на изисквания (по член 28, 
параграф 1, буква б).  

 

Промишлени практики 

Що се отнася до калибриране в промишлени среди, трябва да се избегнат раз-
лични ситуации, в това число: 

 опростявания за определени приложения, които в такъв случай не отговарят 
на изискванията за калибриране според нормативните стандарти,  

 единично изпитване на една характеристика или кратки проверки, които мо-
гат да се планират например за проверка на нулевата стойност и за ежеднев-
но качествено осигуряване, но които не представляват пълно калибриране,  

 отлагане на калибрирания поради успешни ад – хок проверки (които предпо-
лагат правилното функциониране на оборудването за мониторинг) и поради 
свързаните с калибрирането разходи,  

 липса на проследяване на резултатите от калибрирането чрез предприемане 
на подходящи корекции.  

Освен това може да настъпи проблем, когато уредът е труднодостъпен, напри-
мер не може да бъде демонтиран за проверки или калибриране по време на ра-
бота на инсталацията, а процесът не може да бъде спрян без големи смущения 
в инсталацията или по отношение на сигурността на свързаните с продукта дос-
тавки. Възможно е между спиранията на производствения процес да има дълги 
периоди и в такива случаи периодичното калибриране на по-къси интервали от 
време може да бъде неосъществимо.  

Където съществуват само ограничени възможности за калибриране, операторът 
трябва да иска от КО одобрение за алтернативен подход, като при представяне-
то на плана за мониторинг приложи и всички съответни доказателства във връз-
ка с техническата осъществимост или неразумно високите разходи28. Следва да 

 

                                                      
28 С член 59, параграф 1, втора алинея от Регламента относно МиД се изисква: „В случаите, при 
които компоненти на измервателните системи не могат да бъдат калибрирани, операторът на 
инсталация или операторът на въздухоплавателни средства следва да ги идентифицира в 
мониторинговия план и да предложи алтернативни контролни дейности.“ 
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се вземе предвид йерархията29 по член 32, параграф 1 по отношение на прила-
гането на различни стандарти.  

 

Консервативен корекционен коефициент 

Неопределеността, получена от калибриране (за разширена неопределеност вж. 
по-горе), трябва да се умножи с консервативен корекционен коефициент, за 
да се вземат предвид всякакви допълнителни случайни и систематични грешки 
при работни условия. Операторът трябва да определи този консервативен ко-
рекционен коефициент, например въз основа на опит, и го представя на КО за 
одобрение. При липса на информация или опит се препоръчва използването на 
хармонизиран коефициент равен на 2 като прагматичен, но все пак подходящ 
подход. Полученият резултат може да бъде използван като обща неопределе-
ност без допълнителни корекции. 

Консервативен корекционен коефициент е приложим, само ако измервателни-
ят  уред се използва в рамките на спецификациите за употреба в съответс-
твие с член 28, параграф 2, последна алинея. Следователно описаните изиск-
вания за Вариант CO-2a (от стъпка 1 до стъпка 4) трябва да бъдат изпълне-
ни. Ако тези изисквания не са изпълнени, посоченият вариант на опростяване 
не е приложим и се налага специфична оценка на неопределеността, описана 
във Вариант CO-3 и приложение III . 

 

 

3.1.1.6 Пълна оценка на неопределеността („Вариант CO-3“) 

Пълна оценка на неопределеността („Вариант CO-3“) 

 

Операторът винаги има право да извърши специфична оценка на неопределе-
ността, например ако той смята, че така осигурява по-надеждни резултати. Ако 
това е така или когато никой от пътищата за опростяване (Варианти CO-1 или 
CO-2a/2b) не са възможни, трябва да се извърши оценка на неопределеността в 
съответствие с приложение III.  

Важно е да се отбележи, че задължението за извършване на специфична 
оценка на неопределеността не означава непременно, че тази оценка трябва 
да започне изцяло като нова оценка. В много случаи някои предпоставки мо-
гат да са валидни по отношение на опростяванията по Варианти CO-1 или 
CO-2a/2b. В тези случаи получените от там неопределености може да бъдат 
отправните точки за по-нататъшни изчисления, например посредством раз-
пространение на грешката (вж. приложение III, по-специално раздел Error! 
Reference source not found.). Този подход не само представлява по-

 

                                                      
29 Член 32, параграф 1: “Операторът е длъжен да осигури, че провеждането на всички анализи, 
вземания на проби, калибрирания и валидирания за определяне на изчислителните коефициенти 
се извършва с прилагане на методите, основаващи се на съответните европейски стандарти (EN). 
В случаите, при които такива стандарти липсват, методите следва да се основават на подходящи 
стандарти на ISO или национални стандарти. В случаите, при които липсват съответни 
публикувани стандарти, следва да се използват подходящи проектостандарти, промишлени 
указания за най-добра практика или други научно доказани методики, водещи до ограничаване на 
систематичните грешки при измерването.“ 
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прагматичен и по-лек начин за операторите да извършват оценка на неопре-
делеността, но в повечето случаи е възможно да осигури също така и по-
надеждни резултати.  

Пример: Даден оператор използва турбинен разходомер за разход на те-
чен, пораждащ емисии поток, който е обект на национален нормативен 
метрологичен контрол. Тъй като според Регламента относно МиД се изис-
ква преобразуване на обемния дебит в масов дебит, операторът трябва да 
определи плътността на течността. Тъй като тя се определя редовно с по-
мощта на аерометър, не се прилага опростяване, т.е. Вариант CO-1 или 
Вариант CO-2a/2b, за пораждащ емисии поток, ако се изразява в тонове. 
Все пак операторът може да обмисли използването на неопределеността, 
определена в съответния национален нормативен метрологичен документ, 
свързан с определянето на обема при изчисляването на общата неопре-
деленост чрез разпространение на грешката (вж. раздел Error! Reference 
source not found., по-специално пример 7). 

 

 

3.1.2 Измервателна система извън контрола на оператора  

3.1.2.1 Общи аспекти 

 Операторът има право да използва измервателна система, която е извън собст-
вения му контрол, за да определя данните за дейността, при условие че тази 
система изпълнява поне също толкова високо ниво на изисквания, осигурява по-
надеждни резултати и е по-малко зависима от свързани с контрола рискове30, 
отколкото използването на собствени инструменти, ако има такива. За такива 
случаи е възможно данните за дейността да бъдат определени или:  

 по количествата, посочени във фактурите, издадени от търговския партньор, 
или 

 като се използва непосредственото отчитане от измервателните системи.  
Независимо от използвания подход за данните за дейността се изисква изпъл-
нение на същите нива на изисквания, както за системите под контрола на опера-
тора (вж. раздел Error! Reference source not found.). Единствената разлика се 
състои в това как операторът може да докаже това изпълнение и какви опростя-
вания е възможно да бъдат приложени.  

В случай че първичните данни за определяне на количеството на материала или 
горивото се осигуряват по фактури, съгласно Регламента относно МиД се изиск-
ва операторът да докаже, че търговските партньори са независими. По принцип 
това следва да се счита като гаранция за наличието на надеждни фактури. В 
много случаи това би било също така показател дали се прилага национален 
нормативен метеорологичен контрол (раздел Error! Reference source not 
found., Вариант CO-1). 

Следва да се отбележи, че има и „хибридна“ възможност, разрешена от Регла-
мента относно МиД: Уредът е извън контрола на оператора (раздел 3.1.2), но 
отчитането с оглед на мониторинга се извършва от оператора. В подобен случай 

                                                      
30 За указания относно оценката на риска вж. Ръководен документ № 6 (Движение на данни и конт-
ролни дейности). 
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собственикът на уреда носи отговорност за поддръжката, калибрирането и наст-
ройката на уреда и накрая за приложимата стойност на неопределеност, но дан-
ните за количеството на материала или горивото могат да се проверяват пряко 
от оператора. Това е ситуация, често срещана при газомерите за природен газ.  

С Фигура 4 се показва предвидения в Регламента относно МиД начин за изпъл-
нение на изискванията на съответното ниво в случай на измервателни системи 
извън контрола на оператора.  

 

requirements under national 
legal metrological control are at 

least as stringent as the 
required tier

Uncertainty = Maximum 
permissible error in service 
allowed by national legal 

metrological control

Route CT-1 Route CT-2

Measuring instrument is 
subject to national legal 

metrological control

requirements under national 
legal metrological control are 

less stringent than the 
required tier

Obtain evidence on the applicable uncertainty from 
the trade partner

• Use amounts from invoices, provided that a 
commercial transaction between two 
independent trade partners takes place

• Use of direct readings from the 
measurement system

Route CT-3

Measuring instrument is not
subject to national legal 

metrological control

 

Фигура 4: Данни за дейността при изчислителни подходи: Подходи за определяне 
на постигнатата неопределеност („С“ означава изчислителен, „Т“ 
означава инструмент под контрола на търговския партньор) 

Use amounts from invoices, provided that 
a commercial transaction between two 
independent trade partners takes place 

Use of direct readings from the 
measurement system 

Използване на количествата по факту-
ри, при условие че търговската сделка 
е между двама независими партньори 

Използване на пряко отчитане от сис-
темата за измерване 

Measuring instrument is subject to 
national legal metrological control 

Измервателният уред е обект на наци-
онален нормативен метрологичен кон-
трол 

Measuring instrument is not subject to 
national legal metrological control  

 Измервателният уред не е обект на 
национален нормативен метрологичен 
контрол 

Requirements under national legal 
metrological control are at least as 
stringent as the required tier 

Изискванията по националния норма-
тивен метрологичен контрол са поне 
толкова строги, колкото съответното 
ниво на изисквания 
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Requirements under national legal 
metrological control are less stringent 
than the required tier 

Изискванията по националния норма-
тивен метрологичен контрол са по-
малко строги от съответното ниво на 
изисквания 

Uncertainty = Maximum permissible error 
in service allowed by national legal 
metrological control 

Неопределеност = Максимално допус-
тимата грешка при работни условия 
съгласно националния нормативен 
метрологичен контрол 

Obtain evidence on the applicable 
uncertainty from the trade partner 

Получава се доказателство от търговс-
кия партньор за приложимата неопре-
деленост 

Route Вариант 

 

Операторът може да опрости оценката на неопределеността:  

 ако измервателният уред е обект на нормативен метрологичен контрол, мак-
симално допустимата грешка, посочена в съответния национален нормативен 
текст от областта на метрологията, може да бъде използвана като обща неоп-
ределеност за оценяване дали са изпълнени изискванията на нивата на изис-
квания съгласно член 26 (Вариант CT-1), 

 ако приложимите изисквания според националния нормативен метрологичен 
контрол са по-малко строги, отколкото прагът на неопределеност на съответ-
ното ниво на изисквания в съответствие с член 26, операторът може да полу-
чи доказателство от търговския партньор за неопределеността, която дейст-
вително е приложима (Вариант CT-2), 

 ако измервателният уред не е обект на национален нормативен метрологи-
чен контрол, операторът може да получи доказателство от търговския парт-
ньор за съответната неопределеност (Вариант CT-3).  

Както е посочено в раздел Error! Reference source not found., операторът тряб-
ва да гарантира, че изискваното в съответствие с член 26 ниво на изисквания да 
може да бъде постигнато.  Ако това не е възможно и когато могат да се предос-
тавят доказателства за неразумно високи разходи или техническа неосъществи-
мост, се изисква или прилагане на корективно действие, или може да се прило-
жи по-ниско ниво на изисквания (при условие че все още се изпълнява поне съ-
що толкова високо ниво на изисквания, осигуряват се по-надеждни резултати и 
има по-малка зависимост от рисковете, свързани с контрола, отколкото при из-
ползването на наличните уреди под собствения контрол на оператора).  

 

3.1.2.2 Опростяване („Вариант CT-1”) 

Измервателният уред на търговския партньор е обект на национален 
нормативен метрологичен контрол (ННМК). 

Обща неопределеност = максимално допустима грешка при работни 
условия (МДГРУ) 

 

Това опростяване е приложимо при същите основания и при същите условия, 
представени в раздел 3.1.1.3, Вариант CO-1. Операторът все пак трябва да бъде 
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в състояние да докаже, че измервателният уред на търговския партньор изпъл-
нява поне също толкова високо ниво на изисквания, както даден уред под собст-
вения контрол на оператора, дава по-надеждни резултати и е по-малко зависим 
от рискове, свързани с контрола. 

 

3.1.2.3 „Вариант CT-2” 

Операторът получава доказателства за приложимата неопределеност от 
търговския партньор, който е отговорен за системата на измерване.  

 

Ако приложимите изисквания в рамките на националния нормативен метрологи-
чен контрол са по-малко строги, отколкото изискванията за нивото според член 
26, операторът трябва да получи доказателства от търговския партньор, че съ-
ответните нива на изисквания са изпълнени. Операторът трябва да бъде в със-
тояние да докаже, че измервателният уред на търговския партньор изпълнява 
поне също толкова високо ниво на изисквания, както даден уред под контрол на 
оператора, дава по-надеждни резултати и е по-малко зависим от рискове, свър-
зани с контрола.  

Това може да се основава също така на оценка на неопределеността, обяснена 
в приложение ІІІ, като се използва информация за измервателните уреди, полу-
чена от търговския партньор. Моля вж. също представената информация за Ва-
риант CO-3 (раздел 3.1.1.6). 

 

3.1.2.4 „Вариант CT-3“ 

Операторът получава доказателства за приложимата неопределеност от 
търговския партньор, който е отговорен за системата на измерване. 

 

Този начин е сходен с Вариант CT-2 по-горе. В случай, когато сделката не е 
обект на ННМК, операторът трябва да получи доказателства от търговския парт-
ньор, че съответните нива на изисквания по член 26 са изпълнени. Операторът 
трябва да бъде в състояние да докаже, че измервателният уред на търговския 
партньор изпълнява поне също толкова високо ниво на изисквания, както даден 
уред под контрол на оператора, дава по-надеждни резултати и е по-малко зави-
сим от рискове, свързани с контрола.  

Това може да се основава също така на оценка на неопределеността, обяснена 
в приложение ІІІ, като се използва информация за измервателните уреди, полу-
чена от търговския партньор. Моля вж. също представената информация за Ва-
риант CO-3 (раздел 3.1.1.6). 
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3.2 Изчислителни коефициенти 

Нивата на изисквания за изчислителните коефициенти31, за разлика от нивата 
на изисквания за дейността на данните, не се основават на прагови стойности на 
неопределеността, които трябва да се спазват, а на определения, в които се 
включват възприети стойности или стойности, получени от лабораторни анали-
зи. Определения, в които се включват лабораторни анализи, са свързани обаче 
със съответната честота на анализите (член 35), като една разрешена възмож-
ност за определяне на съответната честота е изразена като „неопределеността“, 
свързана с честотата на анализите.  В член 35, параграф 2 се посочва:  

„Компетентният орган може да разреши на оператора да прилага честота 
на анализите, различна от тази по параграф 1, в случаите, за които липсват 
стойности на минимално допустима честота, или операторът докаже едно 
от следните твърдения:  

a) въз основа на данни от миналото, включително стойности от анали-
зи на съответните горива или материали, проведени през докладва-
ния период, който непосредствено предхожда текущия докладван пе-
риод, варирането на стойностите на резултатите от анализа за съ-
ответното гориво или материал не надхвърля 1/3 от стойността 
на неопределеността, която операторът трябва да спазва по от-
ношение на данните за дейността във връзка със съответното гори-
во или материал …“ 

 Трябва да се отбележи, че изискваната оценка на неопределеността в този слу-
чай е различна, като подробности не са разгледани в рамките на настоящия до-
кумент. В замяна на това въпросът е включен по-специално в Ръководен доку-
мент № 5: „Указания относно вземане и анализ на проби” (вж. раздел 1.3). 

                                                      
31 В член 3, параграф 7 от Регламента относно МиД е определено: „„изчислителни коефициенти“ оз-
начава долни топлини на изгаряне, емисионни фактори, предварителни емисионни фактори, кое-
фициенти на окисление, коефициенти на превръщане, стойности на въглеродно съдържание и на 
фракция на биомасата.“   
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4 НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ 
ПОДХОДИ  

Съгласно приложение I от Регламента относно МиД за измервателните подходи, 
включително за мониторинга на N2O, се изисква списък на цялото съответно 
оборудване, в който се посочва неговата честота на измерване, работен обхват 
и неопределеност. В Регламента относно МиД не се посочват някакви обстоя-
телства, при които да се прилагат опростявания за определяне на неопределе-
ността, каквито съществуват за изчислителни подходи.  

Според член 42 обаче се изисква всички измервания да се извършат въз основа 
на следните стандарти:  

 EN 14181 „Стационарни източници на емисии. Осигуряване качеството на 
системи за автоматично измерване“, 

 EN 15259 „Качество на въздуха. Измерване на емисии от стационарни из-
точници. Изисквания както към районите и местата на измерване, така и към 
обекта, плана и доклада от измерването“,  

 други съответни европейски стандарти EN. 
Например стандартът EN 14181 съдържа информация относно осигуряване на 
качеството на процедурите (QAL 2 и 3) за намаляване на неопределеността, как-
то и указания за това как  да се определи самата неопределеност. За QAL 1 ука-
зания могат да се намерят в стандарта EN ISO 14956 „Качество на въздуха. 
Оценка на пригодността на процедура за измерване чрез сравнение с изисквана 
неопределеност на измерване“.  

 

С член 42 се определя също така: „В случаите, при които такива стандарти 
липсват, методите следва да се основават на подходящи стандарти на ISO 
или национални стандарти. В случаите, при които липсват съответни пуб-
ликувани стандарти, следва да се използват подходящи проектостандарти, 
промишлени указания за най-добра практика или други научно доказани мето-
дики, водещи до ограничаване на систематичните грешки при вземането на 
проби и измерването...  

Операторът следва да вземе предвид всички съответни аспекти на систе-
мата за непрекъснато измерване, включително разположението на апарату-
рата, калибрирането, измерването, осигуряването и контрола на качество-
то“  

В случай че подходящите стандарти или указания не съдържат информация от-
носно определянето на неопределеността, някои аспекти за това определяне 
може да бъдат взети от приложение III. 
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5 НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ НЕПРЕКИ ПОДХОДИ  

Операторът може да прилага непряка методика, т.е. мониторингова методика, 
която не се основава на нива на изисквания, за определени пораждащи емисии 
потоци или източници на емисии, при условие че всички следни условия са из-
пълнени: 

 прилагането най-малко на първо ниво на изисквания в изчислителна методи-
ка за един или повече големи или малки пораждащи емисии потоци, и измер-
вателна методика за поне един източник на емисии, свързан със същите по-
раждащи емисии потоци, е технически неосъществимо или би довело до не-
разумно високи разходи, 

 операторът ежегодно оценява и определя количествено неопределеността 
на всички параметри, използвани за определяне на годишните емисии, в съ-
ответствие с Указанията на ISO за изразяване на неопределеността при из-
мервания (JCGM 100:2008)32 или в съответствие с друг еквивалентен между-
народно възприет стандарт и включва съответните резултати в своя годишен 
доклад за емисиите,  

 операторът доказва по задоволителен за компетентния орган начин, че с 
прилагането на непряка методика за мониторинг на емисиите праговете на 
обща неопределеност на годишното количество на емисии на парникови газо-
ве от цялата инсталация не надхвърлят  

 7,5 % за инсталации от категория А,  

 5,0 % за инсталации от категория Б, както и 

 2,5 % за инсталации от категория В. 

Допълнителни указания за оценяване на неопределеността може да бъдат на-
мерени в приложение III, по-специално в раздел 8.4. 

 

 

 

                                                      
32 (JCGM 100:2008) Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (GUM) (Оценяване на измервателните данни – Указания за изразяване на неопреде-
леността при измервания): http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html.  
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ I: СЪКРАЩЕНИЯ И 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

6.1 Използвани съкращения 

СТЕ на ЕС . Схема за търговия с емисии на ЕС 

МДП ........... Мониторинг, докладване, проверка 

Насоки относно мониторинга и докладването  Решение за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови газове от 2007 г. 

Регламент относно МиД Регламент относно мониторинга и докладването  

ДИУ............ Директива относно измервателните уреди (ДИУ) (Директи-
ва 2004/22/EC) 

ПМ.............. План за мониторинг 

КО ............. Компетентен орган  

ННМК......... Национален нормативен метрологичен контрол 

ПГ по СТЕ .  Помощна група по СТЕ (група от експерти в областта на СТЕ в рам-
ките на мрежата IMPEL, която е разработила важни насоки за прила-
гането на Решението за мониторинг и докладване от 2007 г.) 

CEMS......... система за непрекъснато измерване на емисиите 

МДГ............ максимално допустима грешка (терминът обикновено се използва в 
националния нормативен метрологичен контрол) 

МДГРУ ....... максимално допустима грешка при работни условия (терминът обик-
новено се използва в националния нормативен метрологичен конт-
рол) 

ДЧ .............. държава членка (държави членки) 

GUM........... ISO Указания за изразяване на неопределеността при измервания 
(JCGM 100:2008), може да се изтегли от:   
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html. 
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6.2 Законодателни текстове 

Директива относно СТЕ на ЕС: Директива 2003/87/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на 
Директива 96/61/ЕО на Съвета, последно изменена с Директива 2009/29/ЕО. 
Консолидираната версия може да се изтегли от: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:B
G:PDF  

Регламент относно МиД: Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 
21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF  

Регламент относно АиП: Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 
21 юли 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове 
и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи орга-
ни съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:BG:PDF  

Насоки за мониторинг и докладване от 2007 г: Решение 2007/589/ЕО на Коми-
сията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на 
емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/EО на Европейския 
парламент и на Съвета. Консолидираната версия, която може да бъде изтегле-
на, съдържа всички изменения: НМД за дейности, при които се отделя N2O, ави-
ационни дейности; улавяне, транспортиране по тръбопроводи и съхранение на 
CO2 в геоложки обекти, както и за дейностите и парниковите газове, които се 
включват от 2013 г. нататък. Адрес за изтегляне: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:B
G:PDF 
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ II: КОНСЕРВАТИВНИ 
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ ЗА 
НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ 
УРЕДИ  

В следващите таблици се предоставя преглед на консервативните неоп-
ределености при измерване за определени категории от често срещани 
измервателни уреди.  

Стойностите на неопределеност и допълнителните условия, представени 
в таблиците по-долу, трябва да се разглеждат само ако не е налична по-
специфична информация от производителя на измервателния уред или от 
други нормативни документи, като публикуваните от OIML33. Освен това 
тези стойности на неопределеност трябва да се разглеждат само ако 
стъпките 1—4  (вж. раздел 3.1.1.4) са изпълнени. В противен случай Вари-
ант CO-2a не е приложим. За измервателни уреди, подходящи за вещест-
ва в газообразно и течно състояние, съответните OIML документи са R137 
и R117. За измервателни уреди за вещества в твърдо състояние R76 е 
подходящ източник.  

Следва да се има предвид също така, че за всеки уред се препоръчва пе-
риодичност на повторно калибриране. Това означава, че след всяко ка-
либриране е възможно изискванията за прилагане на Вариант CO-2b на 
опростяване (раздел 3.1.1.5) да бъдат приложими и да осигуряват по-
надеждни резултати. Тази възможност трябва винаги да се разглежда 
преди да се прилагат стандартните стойности, посочени по-долу.  

 

 
Роторен разходомер 

Среда: газ 

Приложими стандарти: EN 12480:2002+A1:2006 

Неопределеност при 0—20 % от обхвата на измерването: 3 % 

Неопределеност при 20—100 % от обхвата на измерването: 1,5 % 

Условия: 

- веднъж на 10 години почистване, повторно калибриране и, ако 
е необходимо, настройване,  

- ежегодна проверка на нивото на маслото в картера,  
- употреба на филтър за замърсени газове,  
- продължителност на живота на уреда 25 години 

Среда: течност 

Неопределеност при 0—10 % от обхвата на измерването: 1 % 

                                                      
33 Документи, съдържащи технически спецификации, приети от Международната организация 
по законова метрология (OIML). http://www.oiml.org/.  
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Неопределеност при 10—100 % от обхвата на измерването: 0.5 % 

Условия: 

- веднъж на 5 години почистване, повторно калибриране и, ако е 
необходимо, настройване (или на по-ранен етап, когато през 
уреда е преминал поток течност за 3500 часа × максимален 
обхват на уреда,  

- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-
ля / общи инструкции за принципа на измерване,  

- продължителност на живота на уреда 25 години  
 

Турбинен разходомер 

Среда: газ 

Приложими стандарти: EN 12261:2002 + A1:2006 

Неопределеност при 0—20 % от обхвата на измерването: 3 % 

Неопределеност при 20—100 % от обхвата на измерването: 1,5 % 

Условия: 

- веднъж на 5 години почистване, повторно калибриране и, ако е 
необходимо, настройване, 

- годишна визуална проверка, 
- веднъж на три месеца смазване на лагерите (не за постоянно 

смазаните лагери), 
- употреба на филтър за замърсени газове,  
- без пулсираща газова струя, 
- продължителност на живота на уреда 25 години, 
- без претоварване за повече от 30 минути › 120 % от максимал-

ния обхват на измерване  

Среда: течност 

Неопределеност при 10—100 % от обхвата на измерването: 0,5 % 

Условия: 

- веднъж на 5 години почистване, повторно калибриране и, ако е 
необходимо, настройване,  

- веднъж на три месеца смазване на лагерите (не за постоянно 
смазаните лагери), 

- употреба на филтър за замърсена течност,  
- продължителност на живота на уреда 25 години, 
- без претоварване за повече от 30 минути › 120 % от максимал-

ния обхват на измерване 
 

Мембранен / диафрагмен разходомер 

Среда: газ 

Приложими стандарти: EN 1359:1998 + A1:2006 
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Неопределеност при 0—20 % от обхвата на измерването: 7,5 % 

Неопределеност при 20—100 % от обхвата на измерването: 4,5 % 

Условия: 

- веднъж на 10 години почистване, повторно калибриране и, ако 
е необходимо, настройване, 

- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-
ля / общи инструкции за принципа на измерване,  

- продължителност на живота уреда 25 години 
 

Дроселен разходомер  

Среда: газ и течност 

Приложими стандарти: EN ISO 5167 

Неопределеност при 20—100 % от обхвата на измерването: 3 % 

Условия: 

- ежегодно калибриране на трансмитера за налягане, 
- веднъж на 5 години калибриране на дроселния разходомер, 
- ежегодна проверка за износване и задръстване на дюзата, 
- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-

ля / общи инструкции за принципа на измерване, 
- продължителност на живота на уреда 30 години, 
- без корозивни газове и течности 
Насоки за монтиране на дроселни разходомери, ако няма друго 
посочено от производителя: свободна дължина на входящия поток 
преди дюзата при минимален диаметър 50 D и след нея — 25 D: 
гладка повърхност на вътрешната стена. 

 

Разходомер с тръба на Вентури 

Среда: газ и течност 

Приложими стандарти: EN ISO 5167 

Газ: Неопределеност при 20—100 % от обхвата на измерването: 
2 % 

Течност: Неопределеност при 20—100 % от обхвата на измерва-
нето: 1,5 % 

 

Условия: 

- ежегодно калибриране на трансмитера за налягане, 
- веднъж на 5 години калибриране на целия измервателен уред, 
- ежегодна визуална проверка, 
- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-

ля / общи инструкции за принципа на измерване, 
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- продължителност на живота на уреда 30 години, 
- без корозивни газове и течности   
 

Ултразвуков разходомер 

Среда: газ и течност 

Приложими стандарти: ISO 17089-1:2010 

Газ: Неопределеност при 1—100 % за обхвата на измерването: 
2 % 

Газ (външно закрепване със скоби): Неопределеност при 1—100 % 
за обхвата на измерването: 4 % 

Течност: Неопределеност при 1—100% от максималния обхват на 
измерването: 3 %  

Условия на експлоатация: 

- веднъж на 5 години почистване, повторно калибриране и, ако е 
необходимо, настройване,  

- ежегодно инспектиране на контакта между датчика и тръбната 
стена. Когато няма достатъчен контакт, монтажният възел на 
датчика трябва да бъде сменен в съответствие с инструкциите 
на производителя, 

- ежегодна проверка за корозия на тръбните стени,  
- ежегодна проверка на датчиците,  
- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-

ля / общи инструкции за принципа на измерване, 
- продължителност на живота на уреда 15 години, 
- без смущения в честотите, 
- съставът на средата е известен 
 

Насоки за монтиране на ултразвукови разходомери, ако няма дру-
го посочено от производителя: свободна дължина на входящия 
поток преди разходомера при минимален диаметър 10 D и след 
него — 5 D. 

 

Вихров разходомер 

Среда: газ 

Газ: Неопределеност при 10—100 % от обхвата на измерването: 
2,5 % 

Течност: Неопределеност при 10—100 % от обхвата на измерва-
нето: 2 % 

Условия: 

- веднъж на 5 години почистване, повторно калибриране и, ако е 
необходимо, настройване,  
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- ежегодна проверка на сензорите, 
- ежегодна проверка на отвесното тяло, 
- ежегодна проверка за корозия на тръбните стени,  
- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-

ля / общи инструкции за принципа на измерване, 
- продължителност на живота на уреда 10 години,  
- без вибрации в конструкцията, 
- избягват се хидравлични удари. 
 

Насоки за монтиране на вихрови разходомери, ако няма друго по-
сочено от производителя: свободна дължина на входящия поток 
преди разходомера при минимален диаметър 15 D и след него —
5 D .  

 

Кориолисов разходомер 

Среда: газ и течност 

Газ: Неопределеност при 10—100 % от обхвата на измерването: 
1,5 % 

Течност: Неопределеност при 10—100 % от обхвата на измерва-
нето: 1 % 

Условия: 

- веднъж на 3 години почистване, повторно калибриране и, ако е 
необходимо, настройване,  

- инсталацията в ненапрегнато състояние, 
- месечен контрол на зануляването,  
- ежегодна проверка за корозия и износване,  
- ежегодна проверка на сензорите и датчиците, 
- ежегодна поддръжка съобразно инструкциите на производите-

ля / общи инструкции за принципа на измерване, 
- продължителност на живота на уреда 10 години 
 

Разходомер с овални зъбни колела 

Среда: течност 

Неопределеност при 5—100 % от обхвата на измерването: 1 % 

Условия: 

- вискозни течности (масло): веднъж на 5 години почистване, 
повторно калибриране и, ако е необходимо, настройване,  

- леки течности: веднъж на 2 години почистване, повторно ка-
либриране и, ако е необходимо, настройване,  

- ежегодна проверка за износване,  
- ежегодна проверка съобразно инструкциите на производителя 

/ общи инструкции за принципа на измерване, 
- продължителност на живота на уреда 30 години 
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Електронен обемно преобразователен разходомер (EVCI) 

Среда: газ 

Приложими стандарти: EN 12405-1:2005+A1:2006 

Неопределеност при 0,95—11 bar и -10—40°C: 1 %  

Условия:  
- веднъж на 4 години повторно калибриране и, ако е необходи-

мо, настройване,  
- смяна на батериите (честотата зависи от инструкциите на про-

изводителя), 
- ежегодна проверка съобразно инструкциите на производителя 

/ общи инструкции за принципа на измерване, 
- продължителност на живота на уреда 10 години 
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8 ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПЪЛНА ОЦЕНКА НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА ЗА ПОРАЖДАЩИ 
ЕМИСИИ ПОТОЦИ  

8.1 Въведение  

С настоящото приложение се предоставят общи сведения за общия под-
ход за оценяване на неопределеностите, ако не са приложими опростява-
ния. За допълнителни подробности може да се консултирате с GUM.  

По принцип оценката на неопределеността се състои от:  

 специфичната неопределеност на приложения измервателен уред,  
 неопределеността, свързана с калибрирането, както и  
 всички допълнителни неопределености, свързани с това как измерва-
телният уред се използва на практика.  

Когато се изискват допълнителни измервания, като напр. налягане и тем-
пература, неопределеността на тези измервания също трябва да се вземе 
предвид. Ако информацията на производителя относно неопределеността 
не може да бъде приложена, операторът трябва да предложи заместващи 
стойности и да приведе доказателства, че отклоненията от спецификация-
та не влияят на неопределеността. Ако това не е възможно, той трябва да 
направи консервативни и обосновани оценки на неопределеността. Към 
възможните влияния върху неопределеността се включват:  

 

 отклонение от работния обхват,  
 различни неопределености според натоварването или дебита, 
 атмосферни условия (вятър, температурни разлики, влага, разяждащи 
вещества), 

 работни условия (промяна на сцеплението, плътността и вискозността, 
непостоянен дебит, нехомогенност на веществото), 

 условия на инсталиране (издигане, извиване, вибрации, вълни), 
 използване на уреда за друга среда, освен за средата, за която е 
предвиден,  

 периодичност на калибриране, 
 дългосрочна стабилност. 

Основният фокус трябва да е върху най-значимите параметри като тем-
пература, налягане (разлика), дебит, вискозитет и т.н., в зависимост от 
това кое е приложимо. Значителните влияния върху неопределеността 
трябва да се вземат предвид и да се оценяват. Неопределеността може 
да се изчисли с подходяща формула за разпространение на грешката. В 
настоящото приложение са дадени няколко примера за изчисляването на 
специфична неопределеност.  

С Таблица 2 е предоставен списък на различни параметри, които могат да 
окажат въздействие и може да бъдат подходящи за оценка на неопреде-
леността. Списъкът не е изчерпателен, от друга страна в много случаи ня-
кои аспекти може да бъдат пренебрегнати, тъй като има вероятност да 
имат минимално въздействие върху резултатите. Списъкът може да се из-
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ползва обаче като първа отправна точка, когато се извършва оценка на 
риска във връзка с неопределеността на данните за дейността, и да по-
могне за концентрирането върху най-значимите параметри, които оказват 
въздействие. В Таблица 3 са предоставени някои параметри, специфични 
за конкретни измервателни уреди.  

Таблица 2: Параметри, които оказват въздействие върху определянето на 
данните за дейността 

 Газообразни по-
раждащи емисии 
потоци  

Течни поражда-
щи емисее пото-
ци 

Твърди пораж-
дащи емисии по-
тоци 

Параметър, кой-
то оказва въз-
действие и е 
свързан с обо-
рудването и не-
говото инстали-
ране  

завихряне на га-
зовите потоци, 
въздействие от 
облицовката, тем-
пературата на 
околната средата  

поведение в дъл-
госрочен план 
(честота на ка-
либриране и под-
дръжка) 

допустим обхват 
на измерване   

електромагнитни 
полета 

 

завихряне на 
флуидния поток, 
образуване на ме-
хурчета от разт-
ворени газове  

температура на 
околната среда 

поведение в дъл-
госро-чен план 
(честота на ка-
либриране и под-
дръжка) 

допустим обхват 
на измерване 

електромагнитни 
полета 

капацитет за 
складиране и мо-
ниторинг  

промени във фа-
зите 

излагане на вятър 
и радиация 

температура на 
околната среда 

поведение в дъл-
госрочен план 
(честота на ка-
либриране и под-
дръжка) 

положение на кан-
тара 

електромагнитни 
полета 

капацитет на 
складиране / ко-
личества  

наклон на ленто-
вите транспортьо-
ри  

характеристика на 
включване и спи-
ране 

допустим обхват 
на измерване 

капацитет за 
складиране и мо-
ниторинг  

вибриране 

Параметър, кой-
то оказва въз-
действие и е 
свързан със 
средата, която 
ще бъде измер-
вана 

температура 

налягане 

коефициент на 
свиваемост 

температура на 
кондензиране (са-
мо при някои га-
зове) 

корозивност 

температура 

плътност 

вискозитет 

точка на кипене 
или топене (само 
при някои редки 
обстоятелства) 

корозивност 

чистота / влага 

достъпност като 
нетно тегло (нап-
ример опаковка) 

управление на 
средата 

въздействия при 
сушене  

плътност 

характеристики на 
потока (например 
свързани с разме-
ра на зърната) 
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сцепление 

точка на топене 
(само при някои 
редки обстоятелс-
тва) 
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Таблица 3: Специфични за даден измервателен уред параметри, които оказват 
въздействие, и начин за валидирането/смекчаването им  

Измерване на газове/течности 

Измервателен 
уред 

Параметър, оказващ въз-
действие 

Възможност за валидиране/ 
смекчаване 

Турбинен разходо-
мер 

Поток с прекъсвания, пулси-
ране 

Подходящи работни параметри, 
избягване на биенето, например 
чрез използване на прибори за 
управление  

Мембранен разхо-
домер 

Правилно установяване на 
температура и налягане  

Използване на електронен 
обемно преобразователен раз-
ходомер EVCI 

Дроселен разхо-
домер, разходомер 
с тръба на Вентури 

Повреди, грапавост на тръ-
бата, стабилност на детекто-
рите за разлика в налягането 

Спазване на изискванията на 
стандарт EN ISO 5167  

Ултразвуков раз-
ходомер 

Силни шумови сигнали Намаляване на шума 

Вихров разходомер Пулсиране Избягване на пулсиране 

Кориолисов разхо-
домер 

Напрежение, вибрация Монтиране на компенсатори  

Разходомер с 
овални зъбни ко-
лела 

Резонанси, замърсяване Заглушители, филтри 

Измерване на твърди тела 

Измервателен 
уред 

Параметър, оказващ въз-
действие 

Възможност за валидиране/ 
смекчаване 

Претеглящ лентов 
транспортьор 

Сцепление, свличане, ако 
лентата е наклонена 

Използване на хоризонтална 
лента  

Теглилка на коле-
сен товарач  

Сцепление  Зануляване след всяко измер-
ване 

Вагонен платфор-
мен кантар 

Претегляният обект не е из-
цяло в обхвата на теглилка-
та  („цялостно претегляне“) 

Използване на достатъчно голе-
ми теглилки 

Саморазтоварващо 
се устройство за 
претегляне, плат-
формено устройст-

Вятър  Използване на места, защитени 
от вятър  
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во за претегляне, 
краново устройство 
за претегляне 

 

8.2 Принципи на разпространение на грешката 

В много случаи конкретната величина, подлежаща на изследване, не се 
измерва пряко, а се изчислява по количеството на други входящи величи-
ни, с които се намира във функционална зависимост, например, обемният 
дебит (fv) се изчислява чрез измерване на входни данни като плътността 
(ρ) и разликата в налягането (∆p) посредством зависимостта fv=fv(ρ, ∆p). 
Тогава неопределеността по отношение на конкретната, подлежаща на из-
следване величина се определя като комбинираната стандартна неопре-
деленост чрез разпространение на грешката.  

По отношение на входящите величини трябва да се направи разграниче-
ние между:  

 некорелирани (самостоятелни) входящи величини, както и 
 корелирани (взаимнозависими) входящи величини. 

Ако операторът използва различни измервателни уреди за определяне на 
данните за дейността за части от пораждащи емисии потоци, може да се 
приеме, че свързаните неопределености са некорелирани.  

 

Пример: Измерването на газов поток се преобразува от m³ на Nm³ като се 
вземат предвид температурата и налягането, които се измерват с отделни 
измервателни уреди. В повечето случаи тези параметри могат да се разг-
леждат като некорелирани (вж. раздел 8.2.1). 

Пример: Годишното потребление на въглища от захранвана с въглища 
електроцентрала се определя чрез претегляне на доставените през годи-
ната партиди с едно и също лентово устройство за претегляне. Неопреде-
леностите, свързани с резултатите от претегляне, са корелирани поради 
въздействието на постепеннотклонение по време на работа и поради не-
определеностите, свързани с калибрирането на лентовото устройство за 
претегляне (вж. раздел Error! Reference source not found.). 

 

 

Все пак това предположение трябва внимателно да се преценява за 
всеки отделен случай, тъй като може да има значителна корелация 
между две входящи величини, ако е използван един и същ измервате-
лен инструмент, физически стандарт за измерване или едни и същи 
референтни данни, които имат значителна стандартна неопределе-
ност.  
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8.2.1 Некорелирани входящи величини: 

Когато се използват некорелирани входящи величини X1,..,Xn за изчисля-
ване на конкретната величина, подлежаща на изследване, Y=Y(X1,..Xn), 
неопределеността на Y може да бъде определена по: 

 
22

2

2

1
)(...)()(

21 nX
n

XXY U
X
YU

X
YU

X
YU ⋅

∂
∂

++⋅
∂
∂

+⋅
∂
∂

=  (1) 

където: 

UY........неопределеност (абсолютна стойност) на конкретната величина, 
подлежаща на изследване, Y  

UXi .......неопределеност (абсолютна стойност) на входящата величина Xi

 

 

Пример 1: Некорелирани входящи величини 
Y=Y(X1, X2) се определя от следната зависимост: 

21 XXY ⋅=  

Частичните производни функции са: 

1
2

2
1

X
X
YX

X
Y

=
∂
∂

=
∂
∂  

Тогава абсолютната неопределеност се получава от: 

 
2

1
2

2 )()(
211 XXY UXUXU ⋅+⋅=  

където: 

UY........абсолютната неопределеност на конкретната величина, подлежа-
ща на изследване, Y 

UXi .......абсолютната неопределеност на входящата величина Xi  

Относителната неопределеност се получава от: 

222
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2
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⋅

⋅+⋅
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където: 

uY ........относителната неопределеност на конкретната величина, подле-
жаща на изследване Y 

uXi........относителната неопределеност на входящата величина Xi 

 

Следователно квадратът на относителната неопределеност на конкретна-
та величина, подлежаща на изследване, се определя просто като сумата 
от квадратите на относителните неопределености на входящите величини.  
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Пример 2: Независими неопределености на сума  

Парен котел за производство на технологична пара функционира посредс-
твом нагряване с газ като гориво. Използваният газ за отопление се доста-
вя до котела по десет различни тръба. Количеството газ се определя от 
десет различни стандартни мерни диафрагми в съответствие със стандар-
та EN ISO 5167. Неопределеността, свързана с определянето на годишно-
то потребление на газта за нагряване на парния котел (неопределеност на 
сума) се изчислява от следната формула:  

1021

2
10

2
2

2
1

...
)(...)()(

xxx
UUU

utotal +++

+++
=

 

Където: 

utotal .....общата (относителна) неопределеност, свързана с определянето 
на газта за отопление 

Ui.........неопределеност (абсолютна стойност) на отделните стандартни 
мерни диафрагми 

xi..........количествата на газа за отопление, измерени ежегодно от различ-
ните мерни диафрагми 

 
 

 

 
Пример 3: Независими неопределености на даден продукт 

Природен газ е единственото гориво за работа в централа с няколко коте-
ла за комбинирано производство на електро- и топлоенергия. Годишното 
потребено количество се определя от измервателна система в централна-
та претоварна станция (преди разпределението към отделните котли), ко-
ято се състои от турбинен разходомер, отделно измерване на налягането 
и отделно измерване на температурата. Турбинният разходомер определя 
дебита при работни условия.  

За докладване на емисиите стандартният обем на природния газ е от зна-
чение. За преобразуването на обема от работен m³ в стандартен m³ тряб-
ва да се имат предвид измерванията на налягането и температурата. 
Следователно неопределеността, свързана с определянето на природния 
газ в стандартен m³ (неопределеност на продукт) се изчислява по следна-
та формула:  

222
PTVtotal uuuu ++=

 

Където: 

utotal .....общата (относителна) неопределеност, свързана с определянето 
на природния газ  

uV ........ (относителна) неопределеност на измерването на обема   

48  



 

uT ........ (относителна) неопределеност на измерването на температурата   

up ........ (относителна) неопределеност на измерването на налягането   

 

 

 

8.2.2 Корелирани входящи величини: 

Когато се използват корелирани входящи величини X1,..,Xn за изчисляване 
на конкретната величина, подлежаща на изследване, Y=Y(X1,..Xn), неопре-
делеността на Y може да бъде определена по: 

 )(...)()(
21
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XXY U

X
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X
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=  (2) 

където: 

UY........неопределеност (абсолютна стойност) на конкретната величина, 
подлежаща на изследване, Y  

UXi .......неопределеност (абсолютна стойност) на входящата величина Xi

 

Пример 4: Корелирани входящи величини 
Y=Y(X1, X2) се определя от следната зависимост: 

21 XXY ⋅=  

Ако примерът по-горе беше изчислен за корелирани входящи величини, 
относителната неопределеност би била получена като:34

21 XXY uuu +=  

Следователно относителната неопределеност на конкретната величина, 
подлежаща на изследване, просто се определя като сумата от относител-
ните неопределености на входящите величини.  

 

 

Пример 5: Корелирани неопределености на сума 

Електроцентрала се захранва с въглища. Годишното потребление на въг-
лища се определя от претеглянето на доставените през годината партиди 
с едно и също лентово устройство за претегляне. Неопределеностите, 
свързани с резултатите от претегляне, са корелирани поради въздействи-
ето на постепенните отклонения по време на работа и поради неопреде-
лености, свързани с калибрирането на лентовото устройство за претегля-

                                                      
34 Следва да се отбележи, че това е приложимо само за много специални случаи, когато всич-
ки входящи оценки са корелирани с корелационен коефициент 1. Ако коефициентът е раз-
личен от 1, тогава се разглеждат по-сложни ковариационни функции, които не са в обхвата 
на настоящия документ. За допълнителни обяснения моля консултирайте се с GUM (вж бе-
лежка под линия 32).. 
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не. 

Следователно неопределеността, свързана с определянето на въглищата 
(неопределеност на сума) се изчислява по следната формула:  

n

n
total xxx

UUUu
+++
+++

=
...
...

21

21

 

Където: 

utotal .....обща (относителна) неопределеност, свързана с определянето на 
въглищата  

Ui.........неопределеност (абсолютна стойност) на лентовото устройство за 
претегляне (U1 = U2 = Un)  

xi..........количества въглища от различните партиди  

В този случай (относителната) неопределеност, свързана с определянето 
на въглищата, е равна на (относителната) неопределеност на лентовото 
устройство за претегляне. 

 

 

 
Пример 6: Корелирани неопределености на продукт  

В инсталация на минералопреработвателната промишленост загубата при 
възпламеняване се определя посредством претегляне на продукта на из-
питателен стенд преди и след процеса на изгаряне. Загубата при възпла-
меняване представлява разликата в масата преди и след процеса на изга-
ряне по отношение на първоначалното тегло. Неопределеностите, свър-
зани с резултатите от претеглянето, са корелирани, защото се използва 
един и същ стенд. 

Следователно неопределеността, свързана с определянето на загубата 
при възпламеняване (неопределеност на продукт) се изчислява по след-
ната формула: 

21 uuutotal +=
 

Където: 

utotal .....е общата (относителна) неопределеност, свързана с определянето 
на загубата при възпламеняване  

u1,2....... (относителната) неопределеност на измерването на масата преди 
и след нагряване  

 

 

8.3 Конкретни случаи 

Пример 7: Неопределеност на количеството гориво на склад  

Общото годишно потребление на дизел се изчислява чрез събиране на 
отделните доставки с цистерни. Камионите са оборудвани с разходомер, 
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който е обект на национален нормативен метрологичен контрол с макси-
мално допустима грешка от 0,5 %. С един камион е възможно да се доста-
вят 25 000 литра дизелово гориво. Според годишната прогноза операторът 
очаква да се нуждае от 750 000 литра средно годишно през следващата 
година. Следователно се очакват годишно доставки с 30 цистерни. 

 

Резервоарът за съхранение на дизел в инсталацията е с капацитет от 
40 000 литра. При напречно сечение от 8 m² неопределеността при отчи-
тането на нивото е 2,5 % от общия капацитет. 

Следва да се отбележи, че резервоарът за съхранение може да побере 
40 000/750 000 = 5,3 % от годишно използваното количество и следова-
телно трябва да се има предвид за оценката на неопределеност35. 

Годишното количество дизел Q се определя по формула (10) в раз-
дел 6.1.1 от Ръководен документ № 1: 

)( endbegin SSEPQ −+−=  

Където: 

P .........Закупено количество през цялата година 

E .........Изнесено количество (напр. гориво, доставено към части от инста- 

лацията или други инсталации, които не са включени в СТЕ на ЕС) 

Sbegin....Складови запаси на дизел в резервоара в началото на годината  

Send .....Складови запаси на дизел в резервоара в края на годината 

 
Тъй като количеството на закупения дизел през цялата година (P) не се 
определя от едно единствено измерване, а като сума от много измерва-
ния, т.е. 30 камиона с доставки, P може да се запише като: 

3011 .. PPPP +++=  

Където: 

Pi.........Закупено количество от един камион  

 

Сега всички входящи величини за определяне на Q може да се считат като 
некорелирани36. Ако се приеме, че не се изнася дизел (E=0), неопределе-
ността може да се определи в съответствие с раздел 8.2.1 като некорели-

                                                      
35 В съответствие с член 28, параграф 2 се предоставя дерогация, където складовите съоръ-
жения не могат да поемат повече от 5 % от годишното използвано количество на разглеж-
даното гориво или материал. В такъв случай неопределеността на измененията в складо-
вите запаси може да не бъде включена в оценката на неопределеността.  

36 Отчитането на нивото в резервоара за съхранение не може да се разглежда като една се-
рия на измерване поради дългия интервал от време между измерванията (начало и край на 
годината). Тъй като обаче се използва същият измервателен уред, може да има в известна 
степен някаква корелация. Разглеждането на величините като некорелирани е едно пред-
положение само за този конкретен случай. По принцип трябва да се оценява дали корела-
ция наистина може да се изключи, например посредством определяне на корелационни ко-
ефициенти в съответствие с GUM  
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рана неопределеност на сума:  

301

2
30

2
1

2
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2
,

..

)(..)()()(

PPSS

UUUU
u

endbegin

PPendSbeginS
Q

+++−

++++
=  

uQ ........обща (относителна) неопределеност по отношение на Q  

US, P ..... (абсолютна) неопределеност на отчитане на нивото на складовите 
запаси или количеството, осигурено от един резервоар  

 

Неопределеността, свързана с отчитане на нивото на складовите запаси, е 
същата и за двете отчитания. Тъй като разликата между Sbegin и Send не 
може да се предвиди, Sbegin-Send може да се приеме за нула. Ако освен това 
всички Pi се считат за еднакви количества, имащи еднакви абсолютни не-
определености, уравнението се опростява до:  

P
UnU

u PiS
Q

22 )()(2 ⋅+⋅
=  

%21.0
750000

%)5.025000(30%)5.240000(2 22

=
⋅⋅+⋅⋅

=Qu  

Тъй като данните за дейността, свързани с потреблението на дизел, тряб-
ва да бъдат изразени в тонове, трябва да се вземе предвид плътността на 
горивото. Неопределеността за определяне на обемната плътност чрез 
използване на представителни проби е около 3 %. Използвайки формула-
та за некорелирани неопределености на продукт от раздел 8.2.1 се дости-
га до:  

%007.3%3%21,0 2222
)()( =+=+= densityVolumeQtonnesQ uuu  

Въпреки че измерването на дебита е с по-скоро ниска неопределеност, 
преобразуването в тонове показва, че влиянието на неопределеността от 
определянето на плътността е най-значителният фактор за общата неоп-
ределеност. Следователно бъдещите подобрения следва да са насочени 
към определянето на плътността с по-ниска неопределеност.  

 

 

 
Пример 8: Неопределеност за пораждащи емисии потоци, час-
тично прехвърлени към свързани инсталации, които не са обх-
ванати от СТЕ на ЕС  

Когато инсталацията е обхваната частично от СТЕ на ЕС, но не всички 
части от нея са обхванати от схемата, количеството, измерено с вътрешен 
измервателен уред (неопределеността е 5 %) за частта, която не е в СТЕ 
на ЕС, вероятно ще трябва да бъде извадено от количеството на пораж-
дащия емисии поток, измерен с основния измервателен уред, който попа-
да под национален метрологичен контрол (неопределеността е 2 %). 

Да приемем, че обект на инсталация използва 500 000 Nm³ природен газ 
годишно. От това количество природен газ 100 000 Nm³ ще бъдат прех-
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върлени и продадени на инсталация, която не е обхваната от СТЕ на ЕС. 
Потреблението на природен газ от тази свързана инсталация трябва да 
бъде извадено от общото потребление на природен газ за обекта на инс-
талацията, за да се определи потреблението на природен газ от инстала-
цията, която е обхваната в СТЕ на ЕС. Извършва се следното изчисление, 
за да се оцени неопределеността на природния газ за включената в СТЕ 
на ЕС инсталация: 

%8.2
)000,100(000,500

)000,100%5()000,500%2( 22

=
−+

⋅+⋅
=amsourcestreu

 

Следва да се има предвид, че неопределеността от основния газомер, 
който е обект на национален метрологичен контрол, не трябва да се оце-
нява. Неопределеността от вътрешния измервателен уред, която не се га-
рантира от национален метрологичен контрол, трябва да се определи и 
потвърди преди да може да се определи неопределеността, свързана с 
пораждащия емисии поток.  

 

 

8.4 Неопределеност за цялата инсталация (непреки 
подходи) 

Този раздел е приложим ако поне част от емисиите на инсталацията се 
контролират по непряк подход.  

 

Пример 9: Обща неопределеност с непряк подход  

През втория период на търговия с емисии дадена инсталация от катего-
рия А е изгаряла само природен газ с годишна емисия от 35 000 t CO2. Тъй 
като това гориво се получава по търговска сделка, обект на национален 
нормативен метрологичен контрол, неопределеността, свързана с данните 
за дейността, може да е 2,0 % при използване на максимално допустимата 
грешка, позволена от съответното национално законодателство. Неопре-
делеността от 2,0 % също се отнася за общите емисии, тъй като всички 
приложени изчислителни коефициенти са възприети стойности, които на 
основание опростяване не влияят на неопределеността37. 

Поради разширяването на обхвата на СТЕ на ЕС от 2013 г. нататък (трети 
период на търговия) занапред в разрешителното за емисии на парникови 
газове ще трябва да се включи допълнителен пораждащ емисии поток и 
следователно ще трябва да бъде обект на мониторинг. Операторът доказ-
ва по задоволителен за КО начин, че прилагането на най-малко първо ни-
во на изисквания, например инсталиране на система за измерване, техни-

                                                      
37 Следва да се отбележи, че една възприета стойност (например стойности, възприети от 
Междуправителствения комитет по изменението на климата — IPCC, или стойности от на-
ционалната инвентаризация на емисиите), също показва неопределеност, свързана с тази 
стойност. Тази неопределеност трябва също да се вземе предвид при изчисляването на 
неопределеността от пораждащия емисии поток от независимите неопределености на про-
дукта (вж. пример 3), като се използва разпространението на грешката. 
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чески е неосъществимо, и предлага да се използва непряк подход. Опера-
торът представя доказателства в съответствие с GUM, че оценката на не-
определеността за този пораждащ емисии поток показва неопределеност 
от 18 % (95-процентов доверителен интервал). Очакваните емисии от този 
пораждащ емисии поток са 12 000 t CO2 годишно. 

Когато се прилага непряк подход за инсталация от категория А, операто-
рът трябва да докаже, че неопределеността на емисиите за цялата инста-
лация не превишава 7,5 %. В дадения пример операторът трябва да из-
числи неопределеността като използва уравнението:  

FBNGtotal EmEmEm +=
 

където: 

Emtotal ..общо емисии от инсталацията  

EmNG ...емисии от изгаряне на природен газ (35 000 t CO2) 

EmFB ...емисии от пораждащия емисии поток, контролиран с непряк подход 
(12 000 t CO2) 

 

Тъй като (относителната) неопределеност за всички емисии може да се 
тълкува като неопределености на сума, общата неопределеност се изчис-
лява по:  

%8.4
)000,12000,35

)000,12%18()000,35%0.2( 22

=
+

⋅+⋅
=totalu  

Неопределеността, свързана с емисиите за цялата инсталация, не надви-
шава 7,5 %. Следователно предложеният непряк подход е приложим.  
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