


 

СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
ПО СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2008 

ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” е сертифицирана на 23 април 2014 

съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в областта на 

производството, монтажа и обслужването на средства за измерване и 

изпитвателно оборудване. Фирмата притежава сертификат No 3590413, 

издаден от LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. 



 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ 
“ВРЕМЕ – СКОРОСТ – ПЪТ” 

През 1999 година, фирма ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” 
регистрира одобрен тип на стенд за проверка на 
таксиметрови апарати, монтирани на леки и лекотоварни 
автомобили. 

В началото на 2000 година със заповед на Българска 
служба по акредитация е акредитирана ЛАБОРАТОРИЯ за ИЗПИТВАНЕ (ПРОВЕРКА) на 
ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ, СПИДОМЕТРИ и ХРОНОТАХОГРАФИ при фирмата. 

Оборудването, разработено иа актуализирано специално за нуждите на 
лаборатория “време – скорост – път”, и включва: 

• Стенд за проверка на системата “таксиметров апарат-автомобил”, 
таксиметрови апарати и спидометри BVM-CTA-2000 със следните характеристики: 

- Осево натоварване: 2,2 т 
- Скорост на изпитване: от 0 до 160 км/ч 
- Скорост, показана на цифровия дисплей: 0-160 км/ч 
- Точност на имитираната дължина на пътя: ≤0,5% от разстоянието, а за 

разстояния 1000 m ≤ 5 м 
- Точност при измерване на скорост и разстояние: ≤ 0,2% 

• Тестер за проверка на таксиметров апарат (измерване на скорост, път, 
време и получаване на константа «К») с електронна симулация BVM-TTA-2000 със 
следните характеристики: 

- Скорост от 0 до 200 км/ч 
- Разстояние от 0 до 100 км ± 1 м 
- Програмиране на константата “К” от 500÷50 000 имп/км с дискретност 

1 имп/км 
- Неопределеност: ± 0,1 км/ч 

• Мултифункционален уред BVM-MULTI-2014 за измерване на температура, 
влага и време 

• Манометър BVM-BAR-0014 

• Високомер BVM-HI-0014 

• Комплект светлинни бариери BVM-LI-0014 

Лабораторията се окомплектова и с таблет-дистанционно за BVM-CTA-2000, 
персонален компютър и принтер за обработка, съхранение и отпечатване на 
данните от проверките, и пароструйка. 



 

ОБОРУДВАНЕ НА  
ПУНКТОВЕ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ 

Фирма ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” - гр. Русе е създадена като събирателно 
дружество през 1990г. През годините предмет на дейност на В-5-М са 
представлявали внос и износ на различни продукти, търговия на едро и дребно в 
страната, развиване собственността на фирмата. През 1998г. започва работа първия 
пункт на фирмата за периодични технически прегледи - II-ра категория. 5 години по-
късно, през 2003г., отваря врати новоизградения пункт III-та категория, който и до днес 
е един от най-популярните пунктове в град Русе. 

С откриването на първия пункт на фирмата се създава и отдел за 
инженерингова дейност, свързан с адаптиране и разработване на оборудване за 
пунктове за периодични технически прегледи съгласно действащата нормативна 
уредба. Фирмата има свои разработки за всеки от един от етапите, през които са 
преминали системите за ППТП, а именно: 

• 1998 – въвеждане на блок печатащи устройства при средствата за 
измерване; 

• 2003 – въвеждане на измерването натоварване на ос; 
• 2007 – въвждането на единен протокол за обработка на данните от 

средствата за измерване.  

Към настоящия момент В-5-М има следните собствени разработки: 
• Микропроцесорна система за управление на средствата за 

измерване в ППТП; 
• Гама стендове за измерване на спирачни усилия BVM-XX/XXX-0012;  
• Димомер BVM-DO-0013; 
• Уред за проверка на фарове СВЕТ-І-12-2D-50. 

Комплексната услуга по оборудване на пункт за периодични технически 
прегледи включва както доставка и монтаж, обслужване и гаранция на нужните 
технически средства за дейността, така и сертифициране по стандарт ISO 9001:2008, 
указване на методическа помощ в процеса на планиране на пункта, така и при 
подготовка на документите за лиценз. За 15 години развойна дейност фирмата е 
оборудвала и поддържа над 45 пункта в цялата страна. 

Актуалната нормативна уредба за дейността на пуктовете за периодични 
технически прегледи се явява НАРЕДБА No Н-32 от 16 декември 2011 г. за 
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 
превозни средства (обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 
Декември 2012г.). Изискванията към помещенията, техническите специалисти и 
оборудването са указани в наредбата и са включени в офертата на фирмата, която 
се получава при направено запитване. 



Гама стендове за измерване на спирачни усилия 
BVM-XX/XXX-0012 

Гамата е разбработка на В-5-М и е регистирана като одобрен тип. Към 
настоящия момент гамата включва стенд за леки автомобили (модел BVM-8/30-0012), 
за тежкотоварни автомобили (BVM-40/200-0012), както и за мотоциклети и мотопеди 
(BVM-4/20-0012). Двата модела стендове за четириколесни МПС поддържат проверка 
на автомобили с колесна формула 4х4. По желание на клиента може да се 
разработят и стендове за специализирани четириколесни МПС (напр. АТВ). 

 

Параметър / Модел BVM-8/30-0012 BVM-40/200-0012 BVM-4/20-0012

Макс. натоварване на ос 30 kN 200 kN 20 kN

Макс. спирачна сила на колело 8 kN 40 kN 4 kN

Относителна грешка < 3% < 3% < 3%

Размери (ВхШхД) 2200х660x300мм 3000x970x400мм 800x660x260мм

Диаметър на ролките 190 мм 190 мм 190 мм

Дължина на ролките 600 мм 900-1010 мм 300 мм

Междуосово разстояние ролки 370 мм 370 мм 350 мм

Брой ел.двигатели 2 2 1

Мощност на ел. двигателя 1,1 kW 7,5 kW 0,75 kW

Захранващо напрежение 380V/50 Hz 380V/50 Hz 380V/50 Hz

Периферна скорост ролки 2,5 км/ч 2,5 км/ч 2,5 км/ч



Димомер 
BVM-DO-0013 

Димомерът е най-новата разработка на В-5-М. Средството за измерване е от 
одобрен тип и е със следните технически параметри: 

Фирмата поддържа и димомери ДО-1, на производтеля “БелОМО” – Беларус, 
като ги адаптира към актуалните нормативни изисквания посредством разработката 
си за блок-печатащо устройство, съвместима с димомера и от одобрен тип. 

Параметри Обхват на измерване

Димност (D в %) 0 - 100 % 

Коеф. на поглъщане на 
светлината

0 m-1 – 13,93 m-1 (К в m-1)

Обороти за минута, N 0 – 8000

Работна toC на двигателя 0 – 110 °С

Време за загряване 5 мин

Време за реакция 1 сек.

Захранване Un= +12 V ; Imax 4A

Размер (ВхШхД) 120x250x600 мм

Маса 5 кг

!



Газоанализатор 
Екотест Г4 

Газоанализаторът за измерване отработените газове при автомобили с 
бензинови двигатели е от одобрен тип и е съвместим със системата за създаване на 
единен протокол за резултатите от изпитване на ППС. 

Параметри Показател/обхват на 
измерване

CO 0-10%

CO2 0-20%

HC 0-10 000 ppm

O2 0-25%

Клас на точност I

Грешка < 3%

Време за загряване 5 мин

Време за реакция 30 сек

Захранване 220V

Размери (ВхШхД) 300x200x500 мм

Маса 5 кг

!



Уред за проверка на фарове 
СВЕТ-І-12-2D-50 

Уред за проверка на фарове СВЕТ-І-12-2D-50 е разработка на фирма В-5-М и 
се произвежда серийно от 2012-та година. 

Параметри Показател/обхват на 
измерване

Размери стойка (ШхДхВ) 600x600x1200 мм

Размери блок (ШхДхВ) 230x230x570 мм

Захранване 12 V DC

Маса 18 кг

Работна to от –10oC до + 60oC

V



Газсигнализатор 
SPD202Ex 

Газсигнализатор с цифров дисплей и акустично-оптична аларма за 
регистиране утечки на газове при автомобили в АГУ. 

Параметри Показател/обхват на 
измерване

Обхват на измерване: 0-100% LEL

CH4 0-100%

C3H8 0-55%

C4H10 0-50%

Деление на скала: 0.1%

Грешка: 5%

Време за реакция: < 30 сек

Работна to: -10оС - +60оС

Влажност: < 90% RH

Захранване: 4 бр. батерии х 1.5V AA

Напрежение: <110mA (в работен 
режим), <15mA (в 
неработен режим)

!



  
Друго оборудване 

Забележка: Всяка от указаните по-високи категории включва и оборудването от предходните. За 
оборудването на IVТБ – допълнителна справка 

1 Набор универсални монтьорски инструменти II

2 Уред за проверка дълбочината рисунъка на гумите II

3 Подвижна лампа или фенерче II

4 Прибор за осветляване фабричния номер на рамата и двигателя II

5 Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни 
размери с обхват над 150мм или калибър II

6 Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10-150мм 
или калибри II

7
Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в 
устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркетата 
към тази на автомобила

II

8 Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 м) III

9 Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на 
седловото устройство на седловия влекач III

10 Хронометър V

11 Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и 
електрическо съпротивление V

12 Уред за измерване на изолационно съпротивление V

13 Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на 
цистерните V

14 Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взриво- опасна 
среда (с ЕХ защита) V

15 Инсталация с 4 манометъра V



 

СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО СТАНДАРТ ISO 9001:2008 

Съгласно изискванията на нормативната уредба, фирмите предоставящи 

услугата периодични технически прегледи на ППС следва да са сертифицирани по 

стандарт ISO 9001:2008. В тази връзка през 2007-ма година беше създадено 

дружество по Закона за договорите и задълженията “Сдружение на ППТП и АС на 

ППС”, с цел атрактивни условия за сертификация и ре-сертификация на фирмите-

членки. Към момента членовете са пунктове от цялата страна, като бройката им е 

над 40. Сдружението няма икономическа дейност.  Към настоящия момент 

системата за управление на качеството на дружеството е ре-сертифицирана през 

лятото на 2013-та година за срок от 3 години от българското представителство на АС 

“Руски регистър”. 

 

ДРУГИ УСЛУГИ 

Като фирма с дългогодишен опит в бранша и познания на нормативната 

уредба за дейността можем да бъдем полезни и с: 
• Предварително планиране на пункта 
• Проектиране на помещенията 
• Методическа помощ при подготовка на комплекта документи за 

кандидатстване за лиценз за дейността 
• Метрологични проверки на средствата за измерване, които подлежат 

на първоначална и последваща проверка; проверки на други технически 

средства  



 

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПУНКТОВЕ II-РА И III-ТА КАТЕГОРИЯ 

 

 

 



Русе 7013 
бул. “Липник” №133 
Пункт ГТП: 0879 126 778 

Търговски отдел: 0879 126 777 
Счетоводство: 0879 126 775, 082 845657 

Факс: 082 593849 
Е-mail: info@v5m.eu 
Web: www.v5m.eu

http://www.v5m.eu

