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•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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редакционен коментар
Гледаме всеки ден през стъкла, но не се замисляме колко е важно те да 
са здрави и безопасни. И тук на помощ идват стандартите.
Представяме различните стъкла с покритие – основни, специални и 
обработени. Разказваме как се оценява съответствието на стъклопа-
кетите. Оценката трябва да бъде в резултат на системата за производ-
ствен контрол в предприятието и първоначалното изпитване на типа. 
Посочва се и на какви стандарти трябва да отговарят за устойчивост 
и реакция на огън, куршуми, експлозия, взлом, удар, температурни 
промени, вятър, сняг, натоварване, заглушаване на шум и други. Има 
и национално приложение за оценяване на съответствието на стък-
лопакетите, с което се правят допълнения и уточнения, като се взе-
мат предвид климатичните и географски условия в България, както и  
установените традиции и строителен опит.
Разказваме и за огледалата. Как се изпитва тяхната дълготрайност и 
кои са факторите, които оказват влияние, за да са здрави и качествени 
повече време. Като например, че между огледалото и стената или дру-
га повърхност, върху която се монтира, трябва да се осигури свободно 
циркулиране на въздух.
Стъклата спират шума от улицата и това е показано отново в стан-
дарти, които представяме. Стъклото не бива да се огъва и пред силата 
на огъня, затова има различни методи за изпитване. Когато произво-
дителят декларира експлоатационната характеристика на стъклото 
безопасност при пожар – устойчивост на огън, той гарантира, че са 
посочени всички детайли за изпитваната конструкция. Всеки стъклен 
продукт може да бъде изпитан като част от пожароустойчивата кон-
струкция, но не всички продукти се класифицират успешно и затова 
съществуват стандарти за различните видове.
Стандартите са общият език, който прилагаме за различните понятия 
в областта на измерванията, казва инж. Димка Иванова. Все повече 
клиенти изискват, било поради законови регламенти или по други 
причини, изпитването да се извършва по точно определен стандарт. 
Други залагат изисквания по съответни стандарти при обявяване на 
процедури по обществени поръчки. Използването на стандартите ни 
прави конкурентоспособни и дава възможност да предоставяме нови 
и подобрени услуги за нашите клиенти, категоричен е експертът.
И тъй като е лято, мислим за море... А стандартите са наш приятел и 
по време на ваканцията, тъй като осигуряват добър и безопасен плаж. 
Представяме някои стандарти с изисквания и препоръки за концесио-
нери и ползватели на плажове, в които се дават насоки за обслужване, 
устойчиво управление и планиране, собственост, устойчива инфра-
структура и предоставяне на услуги, включително по отношение на 
безопасност, информация и комуникация, почистване и извозване на 
отпадъци.
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БДС EN 1096 Стъкло за строителството. Стъкло с  
покритие се състои от следните части:

• Част 1: Определения и класификация

• Част 2: Изисквания и методи за изпитване на  
покритията от класове А, В, S

• Част 3: Изисквания и методи за изпитване на  
покритията от класове C и D

• Част 4: Оценяване на съответствието/стандарт 
за продукт

• Част 5: Метод за изпитване и класификация за са-
мопочистващите свойства на стъклени повърхности 
с покритие.

БДС EN 1096-1 Стъкло за строителството. Стъкло с по-
критие. Част 1: определения и класификация определя 
характеристиките, свойствата и класификацията на стъкло 
с покритие за използване в сгради. Не се прилага обаче за 
самозалепващи полимерни фолиа върху стъкла, огледала 
със сребърно покритие, емайлирано и боядисано стъкло.
Покритията се нанасят върху стъклото, за да се променят 
спектрофотометричните свойства на стъклената подлож-
ка. Свойствата на покритието не могат да се разглеждат 
отделно от тези на стъклената подложка, към която е нане-
сено. Затова комбинацията покритие − стъклена подложка 
се счита за краен продукт, т.е. стъкло с покритие.
Покритията се образуват чрез различни химични и физич-
ни методи, както и чрез комбинирането им.

Стъклените подложки, които могат да бъдат използвани за 
производство на стъкла с покрития, са:

Основни стъкла
Произведени от натриево-калциево силикатно стъкло в  
съответствие със серията стандарти БДС EN 572 Стък-
ло за строителството. основни продукти от натриево- 
калциево силикатно стъкло. Те могат да бъдат следните:

• Флоат стъкло 

• Изтеглено плоско стъкло (на листове) 

• Орнаментно стъкло 

• Армирано орнаментно стъкло 

• Армирано и неармирано профилно стъкло 
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Специални основни стъкла
Произведени от разнообразни състави, които са в съответ-
ствие със следните стандарти:

• Боросиликатно стъкло – БДС EN 1748-1-1

• Стъклокерамика – БДС EN 1748-2-1

• Алкалоземно силикатно стъкло – БДС EN 14178-1

• Алумосиликатно стъкло – БДС EN 15681-1

Обработени стъкла

Усилени стъкла
Натриево-калциево силикатни стъкла, които са били  
усилени чрез термични или химични методи:

• Термично усилени 

• Химично усилени  

• Термично закалени безопасни стъкла

• Закалени чрез термична обработка:

 » Термично закалено натриево-калциево силикат-
но безопасно стъкло  

 » Термично закалено боросиликатно безопасно  
стъкло  

 » Термично закалено натриево-калциево сили-
катно безопасно стъкло с последващо нагрява-
не  

 » Термично закалено алкалоземно силикатно  
безопасно стъкло 

 » Термично закалено алкалоземно силикатно  
безопасно стъкло с последващо нагряване 

 » Термично закалено натриево-калциево силикат-
но безопасно стъкло с формувани канали

Производителят трябва да декларира класа на приложение 
на продукта, както следва:

• Клас А:  Повърхността с покритие може да бъде 
обърната навън или към вътрешността на сградата.

• Клас В: Може да се използва като единично  
остъкляване, но повърхността с покритие трябва да 
бъде обърната навътре към сградата.

• Клас С:  Може да се използва само в стъклопакет 
и повърхността с покритие трябва да бъде обърната 
навътре към камерата на стъклопакета.

• Клас D: Трябва да бъде монтирано в стъклопа-
кет с покритието навътре към камерата на стъкло-
пакета веднага след като бъде нанесено покритието.

• Клас S: Повърхността може да бъде обърната 
навън или навътре спрямо сградата, но тези видове 
покрития са за специално определени области на при-
ложение, например витрини на магазини.

Стандартът посочва, че за стъкло с покритие клас С се 
полагат специални грижи при транспортиране, манипу-
лации, обща обработка и съхранение. Стъкла с покри-
тие клас D не са подходящи за използване като единично  
остъкляване; при клас D трябва да се отстрани покритието 
по ръбовете преди монтиране в стъклопакета. При клас S 
има по-ниско очакване за срок на експлоатация на покри-
тието в сравнение с клас A и В, които са за нормално при-
ложение в сгради. Дълготрайността на декларирания клас 
се доказва чрез подходящи изпитвания.
Дефектите, които нарушават външния вид, се определят 
визуално чрез наблюдение на пропускане и/или отраже-
ние. Като източник на светлина може да се използва из-
куствено небе или дневна светлина. Стъклото с покритие 
се изпитва на доставни размери или на крайни размери, 
готови за монтаж. Изпитването се извършва на мястото на 
производство или на мястото на остъкляване. 
Производителят на стъкло с покритие трябва да осигури 
необходимата информация за всички спектрофотометрич-
ни свойства, както и за транспортиране, манипулации, 
съхранение, рязане, измиване, обработване, почистване, 
остъкляване. (БДС Компас)

Пластово стъкло
Тези стъкла са в съответствие с различните части на  
БДС EN ISO 12543 и включват:

• Пластово стъкло 

• Пластово безопасно стъкло
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Стъклопакетите основно се използват за остъкляване на 
прозорци, врати, окачени фасади, покриви и преградни 
стени, при което се изисква кантовете да са защитени сре-
щу пряко ултравиолетово лъчение.
Стандартът БДС EN 1279 Стъкло за строителството. 
Стъклопакети се състои от няколко части:

• Част 1: Общи положения, допустими отклонения 
на размерите и правила за описание на системата

• Част 2: Метод за продължително изпитване и  
изисквания за проникване на влага

• Част 3: Метод за продължително изпитване и  
изисквания към степента на загуби на газ и допустими 
отклонения за концентрацията на газа

• Част 4: Методи за изпитване на физичните свой-
ства на уплътнител по периметъра

• Част 5: Оценяване на съответствието

• Част 6: Управление на производството в предпри-
ятието и периодични изпитвания.

БДС EN 1279-5:2009+А2 Стъкло за строителството. 
Стъклопакети. Част 5: оценяване на съответствието 
определя изискванията, необходими за оценяване на съот-
ветствието и за производствен контрол в предприятието за 
стъклопакети, предвидени за използване в строителството.
Производителят е отговорен за изготвяне на описание на 
продукта и за поддържането му. Стъклата трябва да отго-
варят на общоприети стойности на европейските специ-
фикации, на декларирани или на изчислени стойности на 
характеристики като плътност, твърдост, якост на опъване, 
коефициент на линейно разширение, светлопропускли-
вост и други.

Документът посочва как се определят характеристиките 
на стъклопакетите и на какви стандарти трябва да отгова-
рят те по отношение на реакция на огън, устойчивост на 
куршуми, експлозия, взлом, удар, температурни промени, 
вятър, сняг, натоварване, заглушаване на шум и други.
Съгласно този европейски стандарт оценяването на съот-
ветствието трябва да бъде в резултат на системата за про-
изводствен контрол в предприятието и първоначалното 
изпитване на типа.  
При първоначалното изпитване на типа се проверяват 
всички характеристики на продукта, за да се удостовери, 
че той отговаря на изискванията на стандарта. При пър-
воначалното изпитване на типа може да се вземе предвид 
следното:

• общоприети, традиционни и стандартизирани 
стойности от посочени стандарти или от други до-
кументи

• стандартизирани методи за изчисление

• протоколи от изпитване

• резултати от първоначално изпитване на типа,  
извършено от друга страна

• когато се използват компоненти, техническите 
характеристики, които са вече определени от произ-
водителя въз основата на съответствието с други 
стандарти за продукти, не е необходимо да се оценя-
ват отново, при условие че не са претърпели измене-
ния в производствения процес

• дълготрайността може да бъде оценена косвено 
чрез контролиране на производствения процес съглас-
но този стандарт.
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Когато се изисква извършване на действително изпитване, 
първоначалното изпитване на типа трябва да бъде напра-
вено с проба, която е представителна за продукта и е взета 
директно от производството, или с прототип от някой за-
вод или производствена линия.
При промени в суровините или производствения процес, 
които биха променили значително някои характеристики, 
изпитванията на типа трябва да бъдат повторени. Стандар-

Таблица 1 – Експлоатационни показатели на уплътнението, метод за валидиране и 
изисквания за стъклопакети

Приложими за експлоатационни пока-
затели на уплътнението

Метод за валидиране

(Доказва се с наличен 
протокол от изпитване 
или чрез изпитване)

изискване

Всички системи стъклопакети Проникване на водни 
пари

EN 1279-2 позоваване на 
EN 1279-2

Адхезия на уплътнението 
към стъклото (*)

EN 1279-4 позоваване на 
EN 1279-4

ЗАБелеЖкА: Изпитванията могат да бъдат извършени от различни лаборатории за изпитване.
(*) Протокол от изпитване на производителя на компонента може да се използва за валидиране на първоначалното 
изпитване на типа.

тът посочва как може да се намали изискването за много-
кратно първоначално изпитване на типа, ако производите-
лят работи с една или повече линии или производствени 
площадки.
За да се установи дали продуктът отговаря на определе-
нието за стъклопакети, първоначалното изпитване на типа 
трябва да отговаря на изискванията от таблици 1 и 2.

Таблица 2 – Експлоатационни показатели на уплътнението, допълнителни методи 
за валидиране и допълнителни изисквания за запълнени с газ стъклопакети и 
стъклопакети със стъкла с покрития

Приложими за експлоатационни пока-
затели на уплътнението

Метод за валидиране

(Доказва се с наличен 
протокол от изпитване 
или чрез изпитване)

изискване

Запълнени с газ стъклопакети: вид на газа Степен на загуба на газ от 
изтичане

EN 1279-3 позоваване на 
EN 1279-3

Запълнени с газ стъклопакети: концентрация 
на газа

Обект на производ-
ствения контрол в 
предприятието  
съгласно EN 1279-6

позоваване на 
EN 1279-6:2002, 
А.3

Свързване на уплътнението с покритието на 
стъклото (*)

Адхезия:
– уплътнение/покритие
– междинни слоеве на  
покритието

EN 1279-4:2002, 
приложение D

позоваване на 
EN 1279-4

ЗАБелеЖкА: Изпитванията могат да бъдат извършени от различни лаборатории за изпитване.
(*) Протокол от изпитване на производителя на компонента може да се използва за валидиране на първоначалното 
изпитване на типа.
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нен вътрешен контрол на производството, упражняван от 
производителя. Той трябва да включва:

• проверка на пробите, взети в предприятието, в  
съответствие с предписан план за изпитване

• първоначална проверка на предприятието и на  
производствения контрол в предприятието

• постоянен надзор и оценяване на производствения 
контрол в предприятието.

Честотата на проверките по надзора на производството 
трябва да бъде два пъти годишно за нови производствени 
мощности или за такива, за които няма установена систе-
ма за производствен контрол, съгласно този европейски 
стандарт. Ако при оценяването не са установени същест-
вени несъответствия по време на четири последователни  

проверки, честотата им може да се намали до веднъж  
годишно.
Стандартът посочва, че няма изисквания за маркиране 
на стъклопакетите. Производителят трябва да подготви  
„наръчник за идентификация на характеристиките/
експлоатационните показатели” въз основа на събра-
ната информация за характеристиките на продукта. Този  
документ трябва да бъде част от техническата документа-
ция на производителя и да служи като основа за придружа-
ващата задължителна информация.
Към този стандарт е разработено национално приложе-
ние, с което се правят допълнения и уточнения, като се 
вземат предвид климатичните и географски условия в  
България, както и установените традиции и строителен 
опит. (БДС Компас)
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огледалце, огледалце, я кажи...

БДС EN 1036-1 Стъкло за строителството. огледала за 
вътрешно обзавеждане от стъкло флоат със сребърно 
покритие. Част 1: определения, изисквания и методи 
за изпитване определя минималните изисквания за ка-
чество по отношение на оптичните и визуални дефекти 
и изпитванията за дълготрайност на огледала от стъкло 
флоат със сребърно покритие, предназначени за вътрешно 
обзавеждане. Стандартът се отнася само за огледала със 
сребърно покритие, произведени от плоско, темперирано, 
безцветно или оцветено стъкло флоат с дебелина от 2 до 
10 mm, което се доставя със складови/стандартни и точни 
размери.
Отражателното покритие трябва да съдържа не по-малко 
от 0,7 g/m2 сребро, да е защитено със слой метална мед 
или друг материал и едно или повече защитни покрития 
например боя или лак.
В стандарта са описани подробно размерите, например 
действителната дебелина представлява средноаритметич-
на стойност от четири измервания, направени с точност 
0,01 mm в средните точки на всяка от страните. 
Дефектите се оценяват със специален метод, записват се 
размерите и броят на драскотините и сферичните дефе-
кти, които нарушават образа. Защитното покритие се про-
верява за наличието на „иглен бод”, отворени мехурчета, 
олющване на покритието, надлъжно на ръбовете, или за 
други дефекти. 

Дълготрайността на огледалата със сребърно покритие се 
определя със серия изпитвания съгласно следните методи: 

• корозионно изпитване в неутрална солена мъгла 
съгласно EN ISO 9227; не се прилага за огледала без 
медно покритие

• изпитване в солена мъгла от меден хлорид и оцетна 
киселина съгласно ISO 9227

• изпитване с кондензирала вода при постоянна  
атмосфера.

Огледалата трябва преди това да са били съхранявани в ус-
ловията на защитена околна среда. Нарязват се на образци 
с размери 100 mm х 100 mm и се оставят да престоят не 
повече от 24 h преди изпитването. При рязането не трябва 
да се използва масло. Преди изпитването образците могат 
да бъдат леко промити с деминерализирана или дестили-
рана вода.

Фактори, оказващи влияние върху 
дълготрайността:

• между огледалото и стената или друга повърх-
ност, на която се монтира, трябва да се осигури сво-
бодно циркулиране на въздух: междинно разстояние 
най-малко 5 mm за огледалата с височина, по-малка от 
1 m, или съответно от 5 mm до 10 mm за по-голяма 
височина

• когато на една и съща повърхност се монтират 
повече огледала, между челните кантове трябва да 
бъде осигурено свободно междинно пространство. 
Като помощно средство при закрепването може да се  
постави подходяща вложка с широчина 1 m

• материалите, които се използват при монтажа, 
не трябва да имат агресивно въздействие

• когато огледалата се закрепват посредством про-
фили, може да настъпи корозия по кантовете, вслед-
ствие на въздействието на кондензирала влага, лоси-
они за баня, почистващи препарати и други, които 
може да са останали в профила. За да се избегне това, 
огледалото трябва да бъде монтирано в профила с  
помощта на подходящи трупчета

• повърхностите и тялото на подложката,  
върху която се монтира огледалото, трябва да бъ-
дат чисти, сухи, да не съдържат влага, киселини, 
основи и други агресивни вещества и, когато това е  
необходимо, да бъдат подходящи за използване на  
лепила/лепилни ленти

• трябва винаги стриктно да се спазват указанията 
на производителите на лепилата/лепилните ленти
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• всички използвани лепила/лепилни ленти трябва да 
бъдат съвместими с покритията на огледалата

• всички препарати за почистване трябва да бъдат 
съвместими с отражателните и защитните покри-
тия

• всички лепила/лепилни ленти трябва да се прила-
гат вертикално

• когато отражателният ефект е подсилен посред-
ством осветяване (например от светлината на про-
жекторна лампа) трябва да се избягва прекомерното 
нагряване на огледалото

• когато се използват в манежи, плувни басейни, 
лечебни бани, сауни и съседните им помещения, как-
то и на други места с постоянна висока влажност, 
не може да се осигури гаранция за дълготрайността 
на покритията, с изключение на огледала, специално 
предназначени за тези цели.

Фактори, оказващи влияние върху 
изкривяването на образа:

• огледалата трябва да бъдат закрепени така, че да 
не натоварват с масата си кантовете, за да се избег-
не огъване и предизвиканото от него изкривяване на 
образа

• за да се избегне изкривяване при залепване на огле-
далото върху подложката, тя трябва да бъде плоска

• при закрепване на огледалото с лепилна лента 
трябва да се внимава при притискането й да не се  
получат изкривявания. Когато е възможно, добре е 
подложката да се залепи към огледалото (а не обра-
тно) и така приготвеният комплект да се закрепи  
механично

• когато се поставят едно до друго повече огледала, 
за да се получи огледална стена, оптичните пречупва-
ния на образа при фугите могат да бъдат компенсира-
ни чрез регулиране на системата за закрепване

• закрепването на огледалото трябва да бъде здра-
во, но без напрежение, за да се избегнат изкривявания 
и риск от разрушаване. Неравностите на стената 
трябва да бъдат изравнени с помощта на подходящи 
меки вложки.

БДС EN 1036-2 Стъкло за строителството. огледала за 
вътрешно обзавеждане от стъкло флоат със сребърно 
покритие. Част 2: оценяване на съответствието; стан-
дарт за продукт определя изискванията за оценяване на 
съответствието и за производствен контрол на плоски ог-
ледала от стъкло флоат със сребърно покритие, използвани 
за вътрешно обзавеждане.
Производителят е отговорен за изготвяне на описанието на 
продукта и неговото поддържане. То съдържа най-малко 
следната задължителна информация:

• позоваване на EN 1036-1 и -2 и на всички други 
стандарти, с които производителят декларира съот-
ветствие

• материали, образуващи слоевете на огледалото

• стъклените подложки.

Документът посочва на какви стандарти трябва да отгова-
ря огледалото по отношение на огнеустойчивост, реакция 
на огън, устойчивост на куршуми, експлозия, взлом, удар, 
температурни промени, вятър, сняг, натоварване, шум и 
други.
Дълготрайността на стъклените продукти, включително и 
техните характеристики, се осигурява чрез съответствието 
с този европейски стандарт и с инструкциите на произво-
дителя или доставчика. Производителят трябва да предос-
тави съответните инструкции за монтаж или да се позове 
на подходящи технически спецификации. Дълготрайност-
та на стъклените продукти зависи също така и от:

• движенията и вибрациите на сградата и конструк-
цията, дължащи се на различни въздействия

• деформацията и изместването на елементите,  
носещи стъклото

• конструкцията на носещите стъклото елементи 
(т.е. дренаж и отвеждане на проникналата вода, 
предпазване от директен контакт между частите на 
носещата конструкция и стъклото)

• точността на размерите и елементите на носеща-
та конструкция за стъклото
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• качеството на сглобяване на носещите елементи 
до остъкляващата конструкция

• качеството на монтажа на носещата конструк-
ция за стъклото в или върху сградите или конструк-
циите

• разширението на носещата конструкция за  
стъклото вследствие на абсорбирана влага от въздуха 
или други източници

• качеството на монтажа на стъклото във или  
върху носещата му конструкция. 

Оценяването на съответствието е резултат от производ-
ствен контрол и първоначалното изпитване на типа съглас-
но този европейски стандарт.

Производственият контрол включва:
• контролно изпитване на проби, взети от производ-
ството в съответствие с предписан план за изпитване

• първоначална проверка на производството и на 
производствения контрол

• постоянен надзор и оценяване.

Производствен контрол означава постоянен вътрешен 
контрол на производството, извършван от производите-
ля. Всички елементи, изисквания и условия, възприети от 
производителя, се документират като писмени указания и 
процедури.
Първоначално изпитване на типа се прави на характерис-
тиките на продукта, за да се провери дали те отговарят 
на изискванията. Вместо да се извършват действителни  
изпитвания, може да се използва първоначално изпитване 
на типа по отношение на:

• общоприетите, традиционни и стандартизирани 
стойности, дадени в съответните стандарти или в 
документи

• стандартизираните методи за изчисление

• протоколите от изпитване

• отделянето на вредни вещества може да бъде  
оценено индиректно чрез контрол на количеството на 
съответното вещество

• дълготрайността може да бъде оценена инди-
ректно чрез управление на производствения процес 
съгласно този европейски стандарт.

Когато се изисква действително изпитване, тогава се прави 
първоначално изпитване на типа на представителен обра-
зец за продукта, който е взет директно от производството. 
Винаги когато има промяна в суровините или в производ-
ствения процес, която значително ще промени една или 
повече характеристики, изпитванията на типа за съответ-
ните характеристики се повтарят.

Първоначалното изпитване на типа за огледало се състои 
от:

• измерване на светлоотражението съгласно  
EN 1036-1

• изпитване при пулверизация с неутрална сол  
съгласно EN ISO 9227

• ускорено изпитване чрез пулверизация с медна сол 
на оцетната киселина съгласно EN ISO 9227

• изпитване с кондензация на вода с постоянна  
температура съгласно EN 1036-1

• изпитване на адхезията на защитното покритие в 
съответствие с EN ISO 9227.

В стандарта няма изискване за маркиране на огледалата. 
Производителят изготвя документ за „характеристики/
експлоатационни показатели“, който е част от техниче-
ската документация и е основа за придружаващата инфор-
мация, както се изисква за нормативни цели. 

Производителят или неговият упълномощен представител 
е отговорен за поставянето на маркировката Се. Марки-
ровката СЕ трябва да съпровожда със следната информа-
ция:

• идентификационен номер на органа за сертифика-
ция (за продукти по система 1)

• наименование или идентификационен знак и адрес 
на регистрация на производителя

• последните две цифри на годината, в която е  
поставена маркировката

• номер на сертификата за съответствие или сер-
тификата за производствен контрол (ако има такъв)

• позоваване на този европейски стандарт

• описание на продукта: общо наименование,  
материал, размери и предвидена употреба

• информация за съответните съществени характе-
ристики, които трябва да се декларират.

Производителят може да наеме трета страна за оценяване 
на съответствието, което може да включва комбинация от 
първоначално изпитване на типа, проверка на производ-
ствения контрол, постоянен надзор и одит на продукта. 
(БДС Компас)
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БДС EN 12758 Стъкло за строителството. остъкляване 
и изолация от въздушен шум. описание на продукта и 
определяне на свойствата определя стойностите на зву-
коизолация за всички прозрачни, полупрозрачни и матови 
стъклени продукти. Този стандарт улеснява получаването 
на опростени индекси на характеристиките, които надежд-
но да могат да бъдат прилагани от неспециалисти.
Описанията се отнасят до единични листове стъкло или 
стъклени продукти. Влагането им в прозорци може да 
промени звуковите характеристики, например заради кон-
струкцията или материала на рамката, метода за остъкля-
ване, начина на монтаж, въздухопроницаемостта и други. 
Данните за акустичната характеристика трябва да бъдат 
получени при условията, определени в БДС EN ISO 10140 
Акустика. лабораторно измерване на звукоизолацията 
на строителни елементи и БДС EN ISO 717-1 Акустика. 
оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни 
елементи. Част 1: изолация от въздушен шум.
Могат да се наложат някои промени при изпитване на ос-
тъклени конструкции, не както са описани в посочените 
стандарти, например на стъклени тухли, павета, профилно 
стъкло, остъклявани със структурно уплътнение. Акустич-
ните измервания на характеристиките им се извършват на 
сглобени конструкции или на редове от тях, а не на еди-
нични елементи. Факторите, които влияят на изпитването, 
са размери, начин на свързване и други.

Протоколите от изпитването трябва да включват:
• вид на стъклото

• дебелина(и) на стъклото

• дистанционер(и) / ширина на кухината(ите)

• вид на газа и концентрацията му в кухината

• за пластово стъкло, стъкло/пластмаса в листа/
междинен слой:  тип, дебелина(и) и брой

• за пластово стъкло: температурата на пробите

• описание на условията на сглобяване на конструк-
ции от стъклени тухли, павета и профилно стъкло, 
остъкление със структурен уплътнител и структурни 
остъклявания, дължащи се на отклонения от предпи-
саните условия в EN ISO 10140.

Еталонните криви се определят при пускане на оборудва-
нето за изпитване и след това се проверяват поне веднъж 
годишно или преди всяко ново измерване на остъклението. 
В случай на съмнение относно резултатите, получени при 
измерване на еталонните стъклопакети, се прави измерва-
не на проби от единично стъкло, например 10 mm флоат 
стъкло, отговарящо на EN 572-1 и EN 572-2, с цел да се 
провери повторяемостта.
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Посочено е подробно как се намалява преминаването на 
звука на различните еталонни стъклопакети и в какви  
граници, както и какво трябва да бъде максималното  
стандартно отклонение на повторяемостта.
Стандартът съдържа примери за прилагането на някои 
правила, които премахват необходимостта от допълнител-
ни изпитвания. Например пластовото стъкло с неоргани-
чен междинен слой може да се опише акустично с данните 
за единично стъкло със същата обща дебелина. Или пък 
измерените данни за напълнен с въздух или аргон стък-
лопакет може да се приложат за всички стъклопакети,  
независимо дали са напълнени с въздух или аргон, ако 
стъклената композиция е една и съща.

Документът описва как се прави оценка на звукоизолаци-
ята, как се изразява акустичната характеристика на стък-
лото и какви са изискванията за експлоатационните харак-
теристики. В специална таблица са дадени общоприетите 
стойности за някои стъклени продукти.
За да се получат максимално добри резултати за звукои-
золация, пластовото стъкло в един стъклопакет обикнове-
но се поставя откъм по-топлата страна, т.е. от вътрешната 
страна на сградата. При стъклопакет, включващ монолит-
но стъкло с различна дебелина, няма предпочитана ориен-
тация, т.е. акустичната характеристика не зависи от това 
как са разположени стъклата. (БДС Компас)
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БДС EN 15998 Стъкло за строителството. Безопасност 
в случай на пожар. Методика за изпитване на стък-
ло за целите на класификацията определя методите за 
изпитване, използвани за продукти от стъкло, чрез които 
се гарантира устойчивост на огън. Методиката покрива 
първоначалното изпитване на типа за всички продукти от 
стъкло, за които би могло да се изисква изпитване и класи-
фициране за пожароустойчивост, като например употреба 
във врати, прегради, стени, подове, покриви, тавани.
Стъклото не може да се разглежда като самостоятелна 
единица и изпитването трябва да се извърши с цялата 
пожароустойчива остъклена конструкция. Това изисква 
производителят на стъкления продукт да определи всички 
елементи, които ще се изпитват. Стандартът посочва, че 
изключително рядко се случва производителят на стъклото 
да доставя всички компоненти на остъкляваната конструк-
ция. „Действителна конструкция” не съществува, докато 
всички компоненти не се сглобят на място.
Когато производителят декларира експлоатационната  
характеристика на стъклото безопасност при пожар – 
устойчивост на огън, той гарантира, че са посочени всички 
детайли за изпитваната конструкция. Данните трябва да се 
съдържат в протокола за класификация, както е посочено 
в БДС EN 13501-2 класификация на строителни про-
дукти и елементи по отношение на реакцията им на 
огън. Част 2: класификация въз основа на резултати 
от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на 
вентилационни инсталации. 

Всеки стъклен продукт може да бъде изпитан като част от 
пожароустойчивата конструкция, но не всички се класи-
фицират успешно и затова са необходими конкретни стан-
дарти за различните видове.
Подходящият стандарт за оценяване на съответствието 
трябва да определя изисквания относно:

• първоначалната проверка на системата за произ-
водствен контрол

• първоначалната проверка на предприятието

• цялостната проверка на първоначалното изпитва-
не на типа

• непрекъснатия надзор на предприятието.

Проверката на първоначалното изпитване на типа включва 
подбор на образци за изпитване. Правилата са следните:

• образците трябва да са представителни за проду-
кта, взети от произволна производствена линия и/или 
склад, или проба, декларирана като прототип

• всички образци трябва да са съпроводени с подходя-
ща документация и/или маркировка, за да се потвърди, 
че производителят е изпълнил напълно своите задъл-
жения

• документацията включва най-малко:

 » производител и място на производство

 » място на вземане на образеца
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 » склад или номер на партида, ако е приложимо

 » номер или количество на образците

 » идентификация на строителния продукт в  
съответствие с техническата спецификация

 » маркировка на продукта от производителя

 » маркировка на образците от този, който ги  
взема

 » свойства, които трябва да се изпитват

 » място, дата и подписи

 » регистрационен номер на нотифицирания  
орган.

           (БДС Компас)
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са общият език, който прилагаме за 
различните понятия в областта на 

измерванията

Димка Иванова е инженер- 
химик. От 1989 г. работи 
в Националния център по 
метрология, като премина-
ва през всички експертни и 
средни управленски нива. От 
декември 2010 г. до 2014 г. e 
председател на Българския 
институт по метрология. 
От септември 2015 г. е ръ-
ководител на лаборатория за 
изпитване и калибриране към 
„Пехливанов инженеринг“ 
ООД. От 1999 г. е техниче-
ски оценител, а от 2004 г. 
външен водещ оценител към 
ИА „Българска служба за 
акредитация“. Член е на ТК 
„Калибриране” и Съвета по 
акредитация към ИА „БСА“, 
както и на Управителния съ-
вет на Съюза на метролозите 
в България. Участвала е в раз-
лични технически комитети 
на БИС като ТК 28, ТК 34, 
ТК 60, сега е представител в 
ТК 15 „Опазване на околната 
среда“. От 2016 г. е член на 
Управителния съвет на БИС. 

Визитка
–  Инж. Иванова, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
–  От 1989 г. 25 години от трудовата ми 
дейност преминаха в структурите на дър-
жавната метрологична служба (понастоя-
щем Български институт по метрология) 
и оттогава активно използвам стандарти. 
Основният документ за метролозите, за 
да говорят на общ език, което е от клю-
чово значение за правилното разбиране 
на понятията, е Речникът по метрология 
– стандартизиран документ  на междуна-
родно и съответно на национално ниво. 
По тази причина един от първите стан-
дарти, с които съм започнала дейността 
си, беше БДС 11244 речник на основни 
и общи термини по метрология (вече 
отменен). Дейността ми като метролог 
изискваше използването на стандарти, 
включително български държавни стан-
дарти, отнасящи се за държавни прове-
рочни схеми по видове измервания, ме-
тоди за изпитване и проверка на средства 
за измерване, атестиране (сертифицира-
не) и изследване на стандартни образци 

(референтни материали). Като отговорно 
лице за Националния еталон за водороден  
показател-рН, както и като специалист, 
разработващ референтни материали и 
указания за изграждане на национална 
система за сертифицирани сравнител-
ни материали, използвах международни 
стандарти, например такива като разрабо-
тените от ISO REMCO, ISO Guides 30-35. 

Другата серия стандарти, които полз-
вам в моята дейност, е свързана с  
разработване и прилагане на системите 
за управление съгласно изискванията на  
БДС EN ISо/IEC 17025 (за техниче-
ска компетентност на лаборатории за  
изпитване и калибриране), ISO Guide 34  
(за компетентност на производители на 
референтни материали, вече ISO 17034)  
и БДС EN ISо/IEC 17043 (общи изиск-
вания за изпитванията за пригодност). 
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Като технически оценител и външен водещ оцени-
тел на лаборатории за изпитване и калибриране към 
ИА „БСА“ извършвам оценка по изискванията на  
БДС EN ISО/IEC 17025. 
В момента съм ръководител на акредитира-
на лаборатория за изпитване и калибриране по  
БДС EN ISО/IEC 17025 към „Пехливанов инженеринг“ 
ООД. Нашият обхват на дейност включва изпитване на 
атмосферен въздух (емисии, имисии), води, почви, отпа-
дъци, шум и калибриране на средства за измерване – газ-
анализатори, прахомери и дебитомери за непрекъснато из-
мерване на газове, влагомери, термометри. Това е свързано 
с използване на над 120 стандартизирани методи, описани 
в международни и български стандарти. 
През настоящата година в лабораторията въведохме  
изискванията на БДС EN 14181:2015 за тристепенно  
осигуряване на качеството (QAL 1, QAL 2, QAL 3) на авто-
матични системи за измерване на емисии от стационарни 
източници. Стандартът е свързан с въвеждане на европей-
ско в националното законодателство в областта на опазва-
не на околната среда. БДС EN 14181 изисква използване 
на около 15 допълнителни технически стандарти, а към 
системата за управление се интегрираха изискванията на 
СД CEN/TS 15675 за прилагане на EN ISO/IEC 17025:2005 
при периодични измервания.
През годините съм превеждала и редактирала стандарти от 
английски на български език. Последните преводи, които 
съм извършила са: БДС EN 14181 емисии от стационар-
ни източници. осигуряване на качеството на автома-
тизирани системи за измерване, речник по законова 
метрология, СД CEN/TR 16061 за интелигентни разходо-
мери за газ.

–  Доколко са важни стандартите във 
Вашата област?
–  В моята област на дейност, свързана с измервания, ми 
е трудно да си представя какво би било без стандарти. 
Стандартите унифицират общия език, който прилагаме за 
различните понятия в областта на измерванията. Стандар-
тизираните понятия и свързаните с тях термини и симво-
ли са от съществено значение, за да се разбираме с коле-
ги и клиенти от цял свят. Използването на стандарти е в 
основата на международните споразумения в областта на  
метрологията (CIPM-MRA) и акредитацията (ILAC-MRA) 
за взаимно признаване на резултатите от измерване и  
калибриране и сертификатите за акредитация, които  
осигуряват, че „веднъж измерени, резултатите са приети 
навсякъде“. 

Все повече клиенти изискват, било поради законови регла-
менти или по други причини, изпитването да се извършва 
по точно определен стандарт. Други залагат изисквания 
по съответни стандарти при обявяване на процедури по  
обществени поръчки. Използването на стандартите ни 
прави конкурентоспособни и дава възможност да предос-
тавяме нови и подобрени услуги за нашите клиенти.

–  Това, че по дефиниция стандартите 
са доброволни, означава ли, че може и 
без тях? 
–  Голяма част от стандартите са в подкрепа на регулациите 
на европейско и национално ниво. Настоящата ми работа е 
свързана с използване на стандартни методи за изпитване 
и калибриране, въведени в националното законодателство-
то в областта на опазване на околната среда и на практика 
използването им за нас е задължително. 
От друга страна, винаги когато са налични стандартизира-
ни методи за изпитване и калибриране, ние ги предпочита-
ме, ако са подходящи за предвиденото предназначение. В 
повечето случаи стандартизираните методи са валидирани 
чрез съвместни изследвания, което ги прави надеждни и 
устойчиви при употреба. Ако са пригодни за целта, из-
ползването на стандартизирани методи спестява значител-
ни разходи и време, свързани с валидирането на нестан-
дандартизирани и вътрешнолабораторни методи. 
Въведените системи за управление на качеството по меж-
дународно приети стандарти установяват ред за работа в 
лабораторията и организацията, а акредитацията повиша-
ва доверието на клиентите в качеството на получаваните 
от нас резултати. 
Мога да обобщя: независимо че по дефиниция стан-
дартите са доброволни, използването им съвместно с  
въведените системи за управление дава увереност за 
нас и нашите клиенти, че предоставяме технически 
валидни резултати от калибриране и изпитване.
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Крайбрежните ивици навсякъде по света са изправени 
пред нарастващите изисквания на туристите. Туризмът е 
третият по големина дял от услуги в света и първи по ико-
номически приходи в много региони. 
Всеки плаж е уникален и си има своите характеристи-
ки. БДС ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги.  
Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели 
на плажове дава насоки за обслужването, устойчивото 
управление и планиране, собствеността, устойчивата ин-
фраструктура и потребностите от предоставяне на услуги, 
включително по отношение на безопасност, информация и 
комуникация, почистване и извозване на отпадъци.
Съгласно стандарта плажният оператор (термин, който 
включва и концесионер, и ползвател) трябва да разработи 
правила, които включват препоръки, свързани със следно-
то:

• достъпа до плажа

• съоръженията и указания за ползването им

• контрола на развитието на зоната

• опазването на плажа

• създаването и регулирането на зони

• създаването, поддръжката и управлението на  
съоръженията

• информацията за безопасност

• ефективното управление и поддръжка.

Необходима е яснота относно собствеността на плажове-
те, отговорността и други регулаторни мерки. От плажния 
оператор се изисква да създаде документирана процедура 
и всяка година да я актуализира, преразглежда и поддържа 
с цел идентифициране на възможните рискове, свързани с 
дейности, услуги, съоръжения и ресурси. 
Идентифицирането включва следните елементи:

• определени места за доставка на питейна вода

• чистота на плажа

• качеството на водата за къпане: измерена,  
регистрирана и представена в съответствие с най-
добрите национални и международни практики

• условия при приливи по отношение на санитарните 
рискове

• проливни дъждове, предизвикващи наводнения,  
поток отпадни води и отпадъци, временно лошо  
качество на водата

• физически характеристики на плажа (например 
повърхности, изкуствени съоръжения, скали)

• ерозия на брега и наводнения

• флора и фауна, включително морски животни

• съоръжения, свързани с предоставяните услуги

• основна информация за безопасност и предупреж-
дения.

как се осигурява  
добър и безопасен плаж
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Стандартът посочва и какво е необходимо, за да има и план 
при извънредни ситуации.
Необходим е също план за поддръжка и мониторинг, който 
да включва:

• всички съоръжения на брега, мобилни или стацио-
нарни

• гарантиране, че те са в добро състояние за своето 
предназначение

• адаптиране към очакванията на потребителите

• програми за поддръжка и график (дневни, седмич-
ни, месечни, годишни дейности)

• процес на проверка на извършваните дейности

• условията, които биха могли да възникнат от  
характерните екологични ситуации на всеки плаж.

Концесионерът осигурява информация за предлаганите 
услуги, която освен на официалните местни езици, трябва 
да е представена на най-малко на един чужд – за предпочи-
тане английски, с изключение на страните, където е рóден. 
Плажният оператор трябва да познава действащите нацио-
нални нормативни изисквания за строителство на сгради 
на крайбрежната ивица. Стандартът описва подробно как-
ви да са предлаганите санитарни услуги, питейна вода, 
гардероби и съблекални. Необходимо е да се осигури и 
сянка за защита от слънце, като се предпочита естестве-
ният подход. 
Концесионерът осигурява достъп за превозни средства, 
както и рампи за достъп за хора със специфични потреб-
ности. Ако е необходимо да се плаща за паркиране, цената 
се обявява на входа.
Концесионерът би трябвало да създаде правила за поведе-
ние на туристите относно:

• присъствие на домашни любимци

• нудизъм

• оставяне на отпадъци и контейнери

• къмпинг

• акостиране на лодки

• нерегламентирани превозни средства

• използване на почистващи препарати

• дейности, които могат да нарушат спокойствие-
то като шум и спортни игри

• екологично чувствителни зони

• зониране по дейности.

Добре е да има и туристическа информация за местността.
Концесионерът е длъжен да минимизира рисковете от  
нараняване или удавяне. На основните входове трябва да 
има информационни табели, които съдържат:

• карта или план на плажа

• ограничения на наблюдаваната зона за къпане

• флагове и тяхното значение

• местоположение на службите за безопасност,  
наблюдение и спасяване

• начини за връзка с операторите на службите за 
спешна помощ

• работно време на спасителните служби за различ-
ните сезони

• местоположение на пункта за първа медицинска 
помощ и телефон за спешни повиквания.

На основните входове също е необходимо да има инфор-
мация за резултатите от извършените анализи на водата по 
отношение на нейното качество в зоните за къпане, както и 
за възможни хигиенни рискове и начините за предпазване.
Стандартът посочва, че зоната за плуване трябва да бъде 
широка най-малко 100 метра и с ширина в морето най-
малко 50 метра. Необходимо е да се вземат под внимание 
приливите. Ако някоя област е определена като подходяща 
за плавателни съдове, за да им се осигури достъп до брега, 
тя трябва да бъде оградена с шамандури. 
Спасителната дейност се извършва от подходящо обучен 
персонал. Стандартът посочва, че времето на спасителната 
операция от момента на сигнализиране не бива да е пове-
че от четири минути. В плана за безопасност на плажа са 
необходими процедури за евакуация и затварянето му при 
необходимост. 
Плажният оператор е длъжен да определи служител, който 
да е отговорен за организирането и контрола по почиства-
нето. Честотата на почистване се планира според сезона, 
нивото и степента на използване, метеорологичната обста-
новка и други фактори. За съоръженията по плажа се опре-
делят почистващите продукти. На пясъка са задължителни 
контейнери за отпадъци.
В държавите, където на плажовете e разрешена амбулант-
на търговска дейност, концесионерът трябва да регламен-
тира тази дейност. Търговците на хранителни продукти и 
напитки задължително спазват всички национални разпо-
ребди за храните. 
Ако плажът разполага с площи за деца или за спортни 
дейности, те трябва да бъдат ясно обозначени и да има 
правила, за да не се пречи на останалите плажуващи.  
(БДС Компас)


