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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 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
Едва ли можем да си представим живота без движение. Темата на 
първия за 2019 г. брой на списание „БДС Компас” е за пътните пре-
возни средства, тъй като без стандарти е невъзможно безопасното ни 
придвижване дори и на километър. И въпреки че и тази тема е почти 
необятна, какъвто е и светът на стандартизацията, сме подбрали ня-
колко важни и любопитни стандарти.
Представяме как се идентифицира производителя: БДС ISO 3780 
Пътни превозни средства. Световен код за идентифициране на про-
изводителя (WMI) определя съдържанието и структурата на код, кой-
то позволява разпознаването в световен мащаб.
Не е разумно всеки автомобил да е с различна табела. И тук на по-
мощ идва БДС 15980 Пътни превозни средства. Светлоотразяващи  
табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и 
техните ремаркета. Размери и шрифт, който определя разположе-
нието и шрифтовете на буквите и цифрите.
Превозните средства притежават различна мощност и как се определя 
тя, е посочено в БДС ISO 15550 Двигатели с вътрешно горене. Опре-
деляне и метод за измерване на мощността на двигателя. Основни 
изисквания, който установява общата рамка.
БДС ISO 2575 Пътни превозни средства. Символи на органите за 
управление, показващите уреди и сигналните устройства устано-
вява използването на условните знаци, за да се осигури лесното им 
разпознаване. Той определя също и цветовете на оптичните сигнал-
ни устройства, които информират за всяко изправно или неизправно 
действие.
Въздушните възглавници са изключително важни за нашата безо-
пасност в автомобила. И тук на помощ идва БДС ISO 12097-2 Път-
ни превозни средства. Компоненти на въздушните възглавници.  
Част 2: Изпитване на въздушна възглавница, който установява ед-
накви методи за изпитване и определя процедурите при въздействия-
та на околната среда.
БДС ISO 13216-1 Пътни превозни средства. Устройства за закре-
пване и закрепващи елементи към тях на системите за обезопася-
ване на деца. Част 1: Устройства за закрепване близо до дъното 
на седалката и закрепващи елементи към тях описва универсална 
система за безопасност на хлапетата.
Стандартите, като правило, показват равнището, до което е достигна-
ло обществото по даден въпрос, и е недопустимо да не се съобразява-
ме с него, категоричен е инж. Емил Качаров, който споделя своя опит.
В рубриката „На фокус” показваме как електронните фактури спес-
тяват милиарди. Масовото приемане на електронното фактуриране 
в Европейския съюз би довело до значителни икономически ползи, 
а преминаването от хартиени към електронни фактури ще доведе до 
икономии от около 240 милиарда евро за шестгодишен период.

mailto:compass%40bds-bg.org?subject=
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Бдс ISO 3780 Пътни превозни средства. световен код 
за идентифициране на производителя (WMI) опреде-
ля съдържанието и структурата на код, който позволява 
идентифицирането на производителите на пътни превозни 
средства в световен мащаб.
Световният код за идентифициране на производителя  
съдържа три знака. Използват се само арабски цифри и 
следните главни латински букви: A   B   C   D   E   F   G   H   
J   K   L   M   N   P   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z. Не трябва 
да се използват буквите I, O и Q.
Международната агенция, отговаряща за поддържането 
на кодовете WMI (World manufacturer identifier) в съот-
ветствие с този международен стандарт, е SAE (Society of 
Automotive Engineers).
На всеки производител трябва да бъдат присвоени един 
или няколко кода WMI, както са определени в ISO 3779, от 
националния орган на държавата, в която е седалището му. 
Производителят може да делегира отговорността за произ-
водството на свой филиал.

Един код WMI, присвоен на даден производител, не трябва 
да бъде присвояван на друг в продължение на не по-малко 
от 30 години след годината на последното използване на 
този код.
Първият знак на кода WMI е цифра или буква, която озна-
чава дадена географска област. На една зона могат да бъдат 
присвоени повече от един знак в зависимост от предпола-
гаемите потребности.
Вторият знак на кода WMI е цифра или буква, която озна-
чава дадена държава в рамките на определена географска 
област. На една държава могат да бъдат присвоени повече 
от един знак в зависимост от потребностите. Уникалното 
идентифициране на държавата трябва да се осигури от из-
ползването на комбинацията от първия и втория знак.
Третият знак на кода WMI трябва да бъде цифра или буква, 
присвоена от националния орган за означаване на опреде-
лен производител. Идентифицирането на производителя 
по неповторим начин се осигурява от използването на ком-
бинацията от първия, втория и третия знак. Националният 
орган трябва да използва цифрата „9” като трети знак, за да 
идентифицира производител, който произвежда по-малко 
от 500 превозни средства годишно. В този случай третият, 
четвъртият и петият знак от указателния сектор трябва да 
се присвояват от националния орган и трябва да иденти-
фицират определен производител.
Следната таблица определя разпределението в световен 
мащаб на първия и втория знак на кодовете WMI.
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Таблица А.1 – Разпределение в световен мащаб на кодовете WMI
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Нови свободни знаци без ограничение за географската област
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Бдс 15980 Пътни превозни средства. светлоотразява-
щи табели за регистрационни номера на моторни пре-
возни средства и техните ремаркета. размери и шрифт 
определя разположението и шрифтовете на буквите и ци-
фрите. Стандартът не се прилага за регистрационни номе-
ра на военни моторни превозни средства.
Документът показва нагледно с много фигури и таблици 
разположението на буквите и цифрите, шрифтовете и раз-
мерите, например:

Вертикално от лявата страна на табелите се разполага 
синя лента с определени размери и разположение, а вър-
ху нея в долната част се разполага кодът „BG“ съгласно  
Бдс EN ISO 3166-1. В горната част хоризонтално се из-
образява националното знаме на Република България или 
знамето на Европейския съюз с необходимите размери и 
местоположение, илюстрирани с фигури.

Предназначение на табелите за регистрационните номера

вид на табелата Предназначение на табелата

Табели за регистрационен номер за постоянна регистрация на автомо-
били и ремаркета.

Размерът на табелите е 520/110 mm.

Табели за регистрационен номер за постоянна регистрация на автомо-
били с надпис по желание на собственика. Последните шест знака на 
регистрационния номер са по желание на собственика.

Размерът на табелите е 520/110 mm.

Табели за регистрационен номер за постоянна регистрация на автомо-
били и ремаркета.

Размерът на табелите е 280/200 mm.
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Табели за регистрационен номер за постоянна регистрация на автомо-
били с надпис по желание на собственика. Последните шест знака на 
регистрационния номер са по желание на собственика.

Размерът на табелите е 280/200 mm.

Табели за регистрационен номер за постоянна регистрация на мотоцик-
лети.

Размерът на табелите е 199/154 mm.

Табела за регистрационен номер за регистрация на мотоциклети на 
чуждестранни физически лица, на които е разрешено пребиваване в 
страната за повече от 3 месеца, ако са адресно регистрирани в страната.

Размерът на табелата е 199/154 mm.
Табела за регистрационен номер, която се използва за регистрация на 
мотоциклети на консулски представителства и техни служители, които 
имат статут на консулски длъжностни лица и притежават лична консул-
ска карта, издадена от Министерството на външните работи.

Размерът на табелата е 199/154 mm.

Табели за регистрационен номер, които се използват за постоянна ре-
гистрация на мотопеди.

Размерът на табелите е 130/108 mm.

Стандартът посочва, че изискванията за фотометричните 
и колориметричните свойства на светлоотразяващия фон 
са съгласно Бдс ISO 7591 Пътни превозни средства. 

светлоотразяващи табели за регистрационни номера 
на моторни превозни средства и техните ремаркета. 
спецификация.
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Табела за регистрационен номер, която се използва за регистрация на 
мотопеди на чуждестранни физически лица, на които е разрешено пре-
биваване в страната за повече от 3 месеца, ако са адресно регистрирани 
в страната.

Размерът на табелата е 130/108 mm.

Табела за регистрационен номер, която се използва за регистрация на 
мотопеди на консулски представителства и техни служители, които 
имат статут на консулски длъжностни лица и притежават лична кон-
сулска карта, издадена от Министерството на външните работи.

Размерът на табелата е 130/108 mm.

Временни табели за регистрационен номер, които се използват за ре-
гистрация на автомобили със срок на валидност до една година. Изда-
ват се на фирми, извършващи внос и продажба на превозни средства.

Размерът на табелата е 520/110 mm.

Транзитни табели за регистрационен номер за автомобили със срок на 
валидност до 30 дни. Издават се за придвижване на нерегистрирани 
автомобили в страната:

• при износ на автомобили от страната след прекратяване на 
постоянната или временната им регистрация или на закупени в 
страната нерегистрирани автомобили след митническо оформяне 
на вноса и износа им

• при изгубена или открадната постоянна табела след обявява-
нето й за издирване.

Размерът на табелата е 520/110 mm.

Табели за регистрационен номер за автомобили на чуждестранни физи-
чески лица, на които е разрешено пребиваване в страната за повече от 
3 месеца, ако са адресно регистрирани в страната.

Размерът на табелата е 520/110 mm.

Табели за регистрационен номер за автомобили на консулски предста-
вителства и техни служители, които имат статут на консулски длъж-
ностни лица и притежават лична консулска карта, издадена от Минис-
терството на външните работи.

Размерът на табелата е 520/110 mm.
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вид на табелата Предназначение на табелата

Табели за регистрационен номер за автомобили на чуждестранни физи-
чески лица, на които е разрешено пребиваване в страната за повече от 
3 месеца, ако са адресно регистрирани в страната.

Размерът на табелата е 280/200 mm.

Табели за регистрационен номер за автомобили на консулски предста-
вителства и техни служители, които имат статут на консулски длъж-
ностни лица и притежават лична консулска карта, издадена от Минис-
терството на външните работи.

Размерът на табелата е 280/200 mm.

(БДС Компас)

А може да бъдат закачливи и нестандартни....
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Бдс ISO 15550 двигатели с вътрешно горене. опреде-
ляне и метод за измерване на мощността на двигателя. 
основни изисквания установява рамка за стандартите на 
ISO за измерване на мощността на двигателя. Тази рамка 
използва подход, включващ основен и специален стандарт. 
Основният съдържа общите изисквания за всички прило-
жения на двигателите, докато специалните са за приспосо-
бяване на измерването и декларацията за мощността към 
едно конкретно приложение на двигателя. Предимството 
на този подход е, че се рационализира използването на 
стандартите, отнасящи се за еднакви или подобни двига-
тели при различните им приложения.
Този стандарт е основен, но се прилага само заедно със съ-
ответния специален стандарт. Той определя стандартните 
атмосферни условия и методите за деклариране на мощ-
ността, разхода на гориво, разхода на смазочно масло и ме-
тодите за изпитване на двигателите с вътрешно горене от 
търговската мрежа, използващи течни или газови горива. 
Той се прилага за буталните двигатели с вътрешно горе-
не с изключение на тези със свободно движещи се бутала, 
както и за ротационните двигатели. Може да се прилага 
и за тези, когато са с всмукване от атмосферата или със 
свръхпълнене, с използване на механичен компресор или 
турбокомпресор.
Стандартът може да се прилага както за изпитванията, 
извършвани върху стенд в помещение на производителя, 
така и за извършвани на място. При определянето на мощ-

ността и разхода на гориво на двигателите трябва да се из-
ползват следните стандартни атмосферни условия:

• Пълно барометрично налягане: pr = 100 kPa

• Температура на въздуха: Tr = 298 K (tr = 25 °C)

• Относителна влажност: ϕr = 30 %

• Температура на флуида за охлаждане на въздуха 
при свръхпълнене: Tcr = 298 K (tcr = 25 °C)

Стандартът посочва две различни процедури за изпитва-
ния, идентифицирани като метод 1 и метод 2. В зависимост 
от специалното приложение на двигателя подходящият за 
използване метод е определен в съответния „специален 
стандарт“.

Метод за изпитване 1
Използва се, за да се провери дали декларираните параме-
три на отделен двигател съответстват на изискванията на 
договора. Той установява изискванията за изпитванията за 
приемане, на типа и/или специалните изпитвания, извърш-
вани с двигател, монтиран на стенд в завода на производи-
теля, или инсталиран на място. Когато се изисква, изпитва-
нията за приемане трябва да са включат в договора.
Следната таблица служи за ръководство при избора на под-
ходяща група двигатели за измервания при изпитването:
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групата
двигате-

ли

типични характеристики на групата двигатели

1 Двигатели, чиито условия на работа не се измерват в експлоатация; максималната номинална честота на 
въртене на двигателя е по-голяма от 1 800 min-1.

2 Двигатели с всмукване от атмосферата и максимална номинална честота на въртене на двигателя прибли-
зително 1 500 min-1 или повече.

3 Двигатели със свръхпълнене и максимална номинална честота на въртене на двигателя приблизително 
1 500 min-1 или повече.

4 Двигатели с максимална номинална честота на въртене на двигателя от 250 min-1 до 1 500 min-1.
5 Двигатели с максимална номинална честота на въртене на двигателя, по-ниска от 250 min-1.

Серийно произвежданите двигатели, които не се изпитват 
под натоварване, могат да се подложат на подходящ кон-
трол вместо на пълно изпитване за приемане.
Следните изисквания не се включват в договора за покуп-
ка и трябва да бъдат обект на споразумение между произ-
водителя и клиента:

• допълнителни измервания или изпитвания, които 
се извършват при изпитванията от клиента или негов 
представител

• ако е необходимо, произход и дата на предоставяне 
на данните, необходими за допълнителни изчисления.

Стандартът подробно описва техниките на измерване, под-
ходящите методи, как се съхраняват данните, как се осигу-
рява точност на измерването, условията на работа, допус-
тимото отклонение на параметрите.

Метод за изпитване 2
Този метод се използва, за да се сравни мощността нето 
и/или бруто на даден тип двигател с декларираните стой-
ности. Той представя показателите на двигателя мощност/
въртящ момент при пълно натоварване в зависимост от 
честотата на въртене на двигателя чрез изобразяването 
на характеристиките на мощността и разхода на гориво. 
Съответствие на типа на двигателя с декларацията има, 
когато разликата между измерените стойности и деклари-
раните стойности е в границите, определени в съответния 
специален стандарт.

Посочено е каква да бъде точността на средствата и  
уредите за измерване. Данните за показателите се отчитат 
при стабилизирани условия на работа, с достатъчно за-
хранване с пресен въздух на двигателя. Преди изпитване-
то двигателят трябва да бъде разработен в съответствие с  
препоръките на производителя. По горивните камери може 
да има отлагания, но в ограничени количества. Условията 
на изпитване, например температура на постъпващия въз-
дух, трябва да бъдат възможно най-близки до стандартни-
те атмосферни условия.
Стандартът подробно показва какво да съдържат протоко-
лите от изпитването в зависимост от използваните методи. 
Така например при изпитване на типа съгласно метод 1, 
протоколът трябва да се предостави за всички групи дви-
гатели, и да съдържа:
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• дата, място и означение на изпитването и на  
органа за контрол

• тип на горивото и смазочното масло, използвани 
при изпитванията

• зависими спомагателни устройства, регулировки 
на двигателя и монтирано патентовано оборудване

• таблица с измерените при изпитването стойности

• параметри, изчислени при изпитването

• резултати от функционални изпитвания

• резултати от допълнителни или специални изпит-
вания, ако се изискват. 

(БДС Компас)
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Какво означават символите в 
автомобила

Бдс ISO 2575 Пътни превозни средства. символи на 
органите за управление, показващите уреди и сигнал-
ните устройства определя условните знаци, използвани 
върху органите за управление, показващите уреди и си-
гналните устройства на леките, леко- и тежкотоварните 
автомобили и автобусите, за да се осигури тяхното разпоз-
наване и да се улесни използването им. Той определя също 
така цветовете на възможните оптични сигнални устрой-
ства, които информират за всяко изправно или неизправно 
действие.
Формите на превозните средства, показани в този между-
народен стандарт, не са ограничителни, но са препоръчи-
телни. Може да се направят изменения, за да се представи 
по-добре точната външна форма, но никакъв друг елемент 
на символа не трябва да се променя.
Цветовете имат следното значение:

• червен: опасност за хора или много сериозна повре-
да на обзавеждането, възникнала или непосредствено 
предстояща

• жълт или оранжев: внимание, работа извън нор-
малните граници на действие, неизправна система 
на превозното средство, вероятна повреда или друго 
състояние, което може да предизвика опасност в дъл-
госрочен план

• зелен: безопасно състояние на нормална работа 
(когато не се препоръчват син и жълт цвят).

Определени цветове се използват за специфични сигнални 
устройства:

• син: например сигнализиращо устройство за дълги 
светлини

• зелен: например сигнализиращо устройство за  
пътепоказатели

• жълт/оранжев: например повреда в антиблокира-
щата спирачна система

• червен: например предупредителен сигнал за опас-
ност.

В случаите, когато цветовете се използват в символи или 
индикатори в отоплителни и/или охлаждащи уредби, чер-
веният цвят трябва да се използва за означаване на топло, 
а синият – за студено.
Символите и знаците са показани в няколко приложе-
ния на стандарта. Заради липса на достатъчно място,  
„БДС Компас” представя само таблицата от приложение 
А, но всички символи в автомобила са описани по този на-
чин, заедно с приложимите за тях стандарти. Незначител-
ни изменения в символите са разрешени само при условие, 
че са необходими за по-точно представяне в полето на ви-
димост на шофьора.
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№ на 
симво-

ла

Форма/вид на  
символа описание/предназначение на символа

регистрационен 
номер на символа 

по ISO/IEC

А.01

Фар за дълга светлина
Сигнално устройство с постоянен син цвят
Зоните, ограждащи този символ, може да бъдат в тъмен цвят.
Устройството за превключване на дългите и късите светлини 
може да има два символа - по един за всяка от двете позиции: 
дълга светлина, къса светлина.

ISO 7000-0082

А.02

Фар за къса светлина
Зоните, ограждащи този символ, може да бъдат в тъмен цвят.
Устройството за превключване на дългите и късите светлини 
може да има два символа - по един за всяка от двете позиции: 
дълга светлина, къса светлина.

ISO 7000-0083

А.03

Устройство за почистване на фар
Този символ може също да се използва върху капачката на ре-
зервоара за течност. ISO 7000-0250

А.04
Устройство за коригиране на ориентацията на фаровете

ISO 7000-0151

А.05

Фар против мъгла, преден
Когато се използва един символ за предните и задните фарове 
против мъгла, трябва да се използва този символ. ISO 7000-0633

А.06

Фар против мъгла, заден
Когато се използва един символ за предните и задните фарове 
против мъгла, трябва да се използва символът за преден фар 
против мъгла (А.05).

ISO 7000-0634

А.07 Фар с далечен обхват
ISO 7000-0639

А.08

Лампи за паркиране

ISO 7000-0240
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симво-
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Форма/вид на  
символа описание/предназначение на символа

регистрационен 
номер на символа 

по ISO/IEC

А.09
Странични габарити

ISO 7000-0456

А.10
Фар за осветяване на зоната за натоварване

ISO 7000-2457

А.11

Високо поставени прожектори
Товарната платформа и задната ос може да се пропуснат, ако 
са излишни. ISO 7000-2458

А.12

Сигнализираща светлина върху покрива
Товарната платформа и задната ос може да се пропуснат, ако 
са излишни. ISO 7000-2459

А.13
Главен ключ за светлините Приложение на

IEC 60417-5012

А.14
Повреда на външна лампа
Жълто сигнално устройство ISO 7000-1555

А.15
Осветление на арматурното табло

Информационен

А.16

Пътепоказатели
Мигаща(и) зелена(и) светлина(и)
Зоните, ограждащи този символ, може да бъдат в тъмен цвят.
Допуска се лявата и дясната стрелка да са разделени.

ISO 7000-0084
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номер на символа 

по ISO/IEC

А.17

Пътепоказател на ремарке, пътни превозни средства
Изображението на ремаркето може да бъде пропуснато.
Ако изображението на ремаркето е пропуснато, стрелки-
те може да са разделени, като изображението на квадрата се 
включва към всяка отделна стрелка.

Приложение на
ISO 7000-2664

А.19

Аварийна сигнализация
Едновременно включване на двете зелени сигнални устрой-
ства на пътепоказателите или отделен червен сигнал.
Този символ се прилага само за органа за управление и за от-
делен червен сигнал.
Зоните, ограждащи този символ, може да бъдат в тъмен цвят.

ISO 7000-0085

А.20
Клаксон

ISO 7000-0244

А.21
Вътрешно осветление на кабината

ISO 7000-1421

А.22

Вътрешно насочвано осветление
(за четене/разглеждане на карти)
Допуска се огледално изображение на символа.

ISO 7000-2550

А.23
Работна светлина

ISO 7000-1204

А.24
Сигнален фар

ISO 7000-1141

А.25
Осветление на знака за такси

ISO 7000-2551
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Форма/вид на  
символа описание/предназначение на символа

регистрационен 
номер на символа 

по ISO/IEC

А.26
Осветление на знака за медицинска помощ

ISO 7000-2552

А.27
Дневни светлини Приложение на

ISO 7000-2611

А.28
Нощно виждане Приложение на

ISO 7000-2665

А.29
Осветление на стъпало Приложение на

ISO 7000-2666

А.30
Вътрешно осветление с малка интензивност
(движение през нощта)

Приложение на 
ISO 7000-2667

А.31
Осветление на спалното помещение Приложение на

ISO 7000-2668

А.32
Осветяване при движение в завой Приложение на 

ISO 70002-2669

Другите приложения на стандарта се отнасят за видимост, 
вътрешна среда и комфорт в кабината, обслужване и то-
варни функции, двигател, горивна уредба, трансмисия, 
силово предаване, управление на превозното средство 
и регулиране на скоростта, системи за активна и пасив-
на безопасност, защита, основни електрически функции 
и електрически пътни превозни средства, информация и 
общуване, базови форми на превозните средства, както и 
други различни и специални символи и знаци.
(БДС Компас)
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Въздушните възглавници са изключително важни за на-
шата безопасност в автомобила. И тук на помощ идва  
Бдс ISO 12097, който се състои от следните части под 
общото заглавие Пътни превозни средства. Компоненти 
на въздушните възглавници:

• Част 1: Речник

• Част 2: Изпитване на въздушна възглавница

• Част 3: Изпитване на генератора за газ.

Част 2 на този стандарт установява еднакви методи за 
изпитване и определя процедурите при въздействията на 

околната среда. Стандартът предупреждава, че има опас-
ност от случайно запалване на въздушната възглавница по 
време на всяко от изпитванията, и затова е необходимо да 
се вземат предпазни мерки.
Изпитванията се основават на характерния жизнен цикъл 
на въздушната възглавница, включващ транспорт, съхра-
нение, монтиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на 
превозното средство.
Таблица 1 прави преглед на цялостната програма на изпит-
вания, приложена при 10 еднакви образеца за изпитване.

Таблица1 - Програма на изпитванията

и
зп

ит
ва

не
 №

изпитване

образец №

подложен на въздействия неподложен на въздействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Изпитване при свободно падане х х х х х х х х

2

Изпитване на удар:
- 35 °С х х х х х х х х

23 °С х х х х х х х х
85 °С х х х х х х х х

3 Изпитване при запрашеност х х х х х х х х

4 Едновременно изпитване на термоустойчи-
вост и виброустойчивост х х х х х х х х

5 Циклично изпитване на термоустойчивост и 
влагоустойчивост х х х х х х х х

6 Изпитване на солена мъгла х х х х х х х х

7 Симулационно изпитване на слънчева ради-
ация х х

8 Изпитване на топлинен удар х х
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Таблица 2 показва функционалните изпитвания, на кои-
то трябва да се подложат 10 образеца, подложени на въз-

действия, и допълнително девет образеца, неподложени на 
въздействия.

Таблица 2 - Функционални изпитвания на въздушните възглавници

и
зп

ит
ва

не
 №

изпитване

образец №

подложен на въздействия неподложен на въздействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Статично изпитване на отваряне:
- 35 °С х х х х

23 °С х х х
85 °С х х х х х

2
Изпитване в кабина

- 35 °С х х
85 °С х х

3 Изпитване на възглавницата х х х х
4 Резервни възли х х х

Стандартът посочва, че последователността на изпитвания 
№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8 трябва да е в съответствие с таблица 1, а 
при № 4 и 5 може да се промени при необходимост.
Изпитването при свободно падане и механичното изпитва-
не на удар засягат боравенето, транспортирането и монти-
рането, които се проявяват основно в началния стадий на 
жизнения цикъл.

Симулационното изпитване на слънчева радиация и изпит-
ването на топлинен удар пък се използват за определяне на 
поведението при стареене на полимерните части при тях-
ното първоначално монтиране в екипировките и различни-
те начини за монтиране.

Протокол от изпитването
Всички наблюдения и необичайни явления трябва да се  
записват и включат в протокола от изпитване.
Освен това, преди и/или по време на всяко изпитване от 
таблица 1, се отбелязват следните данни:

• номер на изпитването, номер на образеца, темпе-
ратура и дата на изпитване

• визуална проверка на образеца и, ако е необходимо, 
снимков материал

• определяне на трите главни оси

• температура на околната среда по време на изпит-
ването, измерена в (°С)

• устойчивост на взривяване на генератора за газ 
(при необходимост).

(БДС Компас)

Важно е изпитването при запрашеност да се направи пре-
ди това на вибрации заради увреждащото влияние на аб-
разивните частици, но и след изпитването на удар, което 
може да предизвика цепнатини, пукнатини и повреди в 
уплътненията.
Цикличното изпитване на термоустойчивост и влагоус-
тойчивост възпроизвежда променливите климатични въз-
действия, като набляга особено на проникването на вода 
във въздушната възглавница, когато температурата й е под 
температурата на оросяване на околния въздух. Това из-
питване може да причини електрически повреди, разширя-
ване на материала, свиване, корозия и замърсяване.
Изпитването на солена мъгла е катализатор за всички ви-
дове химични изменения и особено за корозията и се из-
ползва за установяване съвместимостта на материалите.
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Стандартите се грижат за нашата безопасност и е невъз-
можно без тях да бъде гарантирана безопасността на дечи-
цата в автомобила.
ISO 13216 се състои от следните части под общото загла-
вие Пътни превозни средства. Устройства за закрепва-
не и закрепващи елементи към тях на системите за 
обезопасяване на деца:

• Част 1: Устройства за закрепване близо до дъното 
на седалката и закрепващи елементи към тях

• Част 2: Устройства за закрепване и закрепващи 
елементи към тях с горно разположение

• Част 3: Класификация на размерите на системите 
за обезопасяване на деца и на пространството в пре-
возното средство.

Първата част на този стандарт описва универсална сис-
тема за безопасност на хлапетата. Целта й е подобряване 
на общите характеристики на безопасността на задържа-
щите устройства за деца, в частност чрез подобряване на 
удобството при поставяне и намаляване на риска от непра-
вилно използване.
Стандартът определя размерите, общите изисквания и 
изискванията за якост при статично натоварване на неде-
формируемите устройства за закрепване на системата за 

обезопасяване. Тя е подходяща за деца с тегло до 22 kg, с 
помощта на две недеформируеми устройства за закрепва-
не, разположени близо до дъното на седалката.
За да се осигури съвместимост с устройствата за закрепва-
не, тази част на ISO 13216 определя също съществените 
характеристики на системите за обезопасяване на деца, 
съоръжени с недеформируеми закрепващи елементи, като 
критичните размери на закрепващите елементи и общите 
изисквания при манипулиране с тях. Допълнителните ус-
тройства, като колани и пръти за закрепване, които може 
да са необходими за специални конфигурации на превоз-
ното средство, или за да се отговори на критерии за харак-
теристиките, изисквани от национални или международни 
стандарти или правила, не се разглеждат в тази част на 
стандарта.
Разположението на устройствата за закрепване е определе-
но от монтажния макет на системата за обезопасяване на 
деца и е показано с много скици и фигури. Устройствата 
за закрепване например трябва да бъдат два кръгли хори-
зонтални пръта с диаметър 6 mm ± 0,1 mm с минимална 
работна дължина 25 mm. Разположението на прътите за 
закрепване зависи от характеристиките на възглавниците 
и облегалките на седалките и трябва да бъде определено, 
като се отчита диапазонът на масите на системите за обез-
опасяване на деца (около 5 kg до 8 kg).
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Възглавницата или облегалката на седалката имат марки-
ровки или устройства за облекчаване на правилното стра-
нично поставяне на системата за обезопасяване, когато тя 
се придвижва назад за свързване с устройствата за закре-
пване. Ако производителят например препоръчва устрой-
ство за облекчаване на достъпа до прътите за закрепване, 
то трябва да се предостави и монтира. Ако тези устройства 
трябва да бъдат монтирани от собственика на превозното 
средство, прътите за закрепване могат да се използват без 
предварително монтиране на устройствата за насочване.

Макет на седалка за превозно средство, аксонометрична проекция

Стандартът е илюстриран с графики и скици за максимал-
ни размери на страничните стени, пода и гърба на система-
та, както и разположението на устройствата за закрепване, 
към които се присъединяват закрепващите елементи, за да 
бъдат децата в безопасност.
(БДС Компас)
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стандартите показват равнището,  
до което е достигнало обществото

Емил Качаров е завършил 
„Двигатели с вътрешно го-
рене и автомобили“ във Вис-
шия машинно-електротехни-
чески институт, София. От  
1974 г. притежава научна 
степен „кандидат на техни-
ческите науки“, защитена в 
Ленинградския политехниче-
ски институт, а от 1977 г. 
e старши научен сътрудник 
втора степен, присъдено му 
от Българската висша атес-
тационна комисия. Голяма 
част от кариерата му е в 
научно-изследователското 
звено, работещо в областта 
на двигателите с вътрешно 
горене и пътните превозни 
средства, сега „Технотест“ 
АД. Бил е асистент и препода-
вател в Техническия универси-
тет – София по „Теоретична 
механика“, „Теория на меха-
низмите и машините“, „Дви-
гатели с вътрешно горене“ и 
„Стандарти в автомобило-
строенето“.
Автор на публикации в наши 
списания и съавтор на „Спра-
вочник стандартизационни 
документи по пътни превоз-
ни средства, електрокари и 
мотокари, трактори и дви-
гатели с вътрешно горене“  
(1995 г.) и на учебник за тех-
никумите „Теория и кон-
струкция на двигателите с 
вътрешно горене“, преизда-
ван многократно.

Визитка
– Инж. Качаров, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Със стандарти ми се наложи да се зани-
мавам още от първия ми работен ден като 
инженер. Изведнъж трябваше да се спра-
вям със стотици стандарти, касаещи оф-
ормянето на чертежите, изискванията за 
материалите, допустимите отклонения на 
размерите, гладкостта на повърхностите 
и т.н. А аз, меко казано, не бях достъчно 
подготвен, защото за съжаление тогава, а 
предполагам и сега, тези въпроси се под-
ценяват в университетите. А по-конкрет-
но със стандартизация се занимавам от 
около половин век. Тогава към Съвета 
за икономическа взаимопомощ (СИВ) 
съществуваше секция „Автомобилно ма-
шиностроене“, в която се разработваха 
тъй наречените стандарти на СИВ в тази 
област. Тези стандарти бяха задължител-
ни за прилагане от страните-членки на 
СИВ. В качеството си на представител на 
института, в който работех („Технотест“), 
взимах участие в разработването им, а 
след това и във въвеждането им в качест-
вото на български държавни стандарти. 
Тази дейност продължи до разпадането 
на СИВ.
След реорганизацията на Българския 
институт по стандартизация, като пред-
ставител на „Технотест,“ участвах в ра-
ботата на техническите комитети на БИС 
„Пътни превозни средства и двигатели с 
вътрешно горене“, „Кари“ и „Управле-
ние на качеството“, като продължавам 
да сътруднича на първия в качеството на 
експерт. Имах честта да бъда избран и 
да участвам в работата на Управителния  
съвет на БИС.

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Производството на пътните превозни 
средства е една от най-силно регламен-
тираните области. В Икономическата 
комисия за Европа (ИКЕ) към ООН са 
разработени стотина документа, позна-
ти като Правила на ИКЕ, основно в две 
направления: за безопасност на пътните 
превозни средства (активна и пасивна) 
и за екологичните им характеристики 
(токсичност на отработилите газове от 
двигателите с вътрешно горене и шум 
– външен и вътрешен). Самите Правила 
нямат задължителен характер, но те се 
транспонират в Европейския съюз като 
директиви и регламенти, които са задъл-
жителни както за пътните превозни сред-
ства, произвеждани в страните-членки на 
Европейския съюз, така и за тези, които 
се внасят в Европейския съюз. Същите 
документи, оформени като наредби на 
Министерството на транспорта и съоб-
щенията, представляват де факто задъл-
жителни български стандарти. Такива са, 
например, изискванията за съдържанието 
на токсични компоненти в отработилите 
газове от двигателите с вътрешно горене, 
по-известни на обществеността като нор-
ми Евро 4, Евро 5 и т.н., като цифрите в 
означенията им показват все по-строгите 
с годините на производство изисквания за 
количеството на тези токсични компонен-
ти. Контролът в нашата страна на съот-
ветствието на пътните превозни средства 
с изискванията на Правилата на ИКЕ и 
произтичащите от тях документи се из-
вършва от „Технотест“.
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– Това, че стандартите са доброволни, 
означава ли че може и без тях?
– Разбира се, че не. Това, че отляво на първата страница на 
стандарта липсва вертикалният заплашителен текст „Не-
спазването на стандарта се преследва от закона!“ (какъвто 
имаше преди известно време), не означава, че иматe рабо-
та с един безполезен документ. Стандартите, като правило, 
показват равнището, до което е достигнало обществото 
по даден въпрос, и е недопустимо да не се съобразяваме 
с него. Представете си само за миг, че изчезнат стандарти-
те за търкалящи лагери и скрепителни елементи (болтове, 
винтове, гайки и т.н.) – какъв хаос би настъпил в машино-
строенето. Такива примери могат да се посочат почти за 
всеки стандарт. Да не говорим за това, че използването на 
стандартите чрез позоваване в наредбите на държавните 
институции, в договорите между отделни контрагенти, в 

изискванията за техническите условия при обществените 
поръчки и т.н. ги прави документи със задължителен ха-
рактер. Но в случая не е важно моето мнение по въпроса. 
Важно е доколко обществото осъзнава ролята на стандар-
тизацията в отделните области, доколко и как използва 
българските стандарти (както и въведените европейски и 
международни стандарти) за своето развитие. Българския 
институт за стандартизация полага усилия за популяри-
зиране на ролята и значението на стандартите, но може и 
трябва да направи още. Според мен тази разяснителна ра-
бота трябва да се развие още повече в различните средства 
за масова информация и, което е още по-важно, БИС да 
осигури участието на компетентни специалисти на всички 
форуми, обсъждащи пряко или косвено проблеми, свърза-
ни с използването на стандарти, за да се гарантира правил-
ното и ефективното им прилагане. В това число и когато е 
„пропуснато“ БИС да бъде поканен за участие.
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С електронните фактури спестяват 

милиарди

Масовото приемане на електронното фактуриране в  
Европейския съюз би довело до значителни икономиче-
ски ползи, а преминаването от хартиени към електронни 
фактури ще доведе до икономии от около 240 милиарда 
евро за шестгодишен период, сочат проучвания на Евро-
пейската комисия. директива 2014/55/ес относно елек-
тронното фактуриране при обществените поръчки цели 
да подпомогне използването на електронни фактури при 
доставка на стоки, при дейности и услуги, извършвани в 
публичната администрация.
Използването на стандарти осигурява оперативна съвмес-
тимост на електронните фактури, за да се премахнат па-
зарните пречки и препятствия, произтичащи от съществу-
ването на различни национални правила.
Българският институт за стандартизация предоставя без-
платен достъп до следните два документа на CEN за елек-
тронно фактуриране:

• стандарта БДС EN 16931-1:2017 Електрон-
но фактуриране. Част 1: Семантичен модел на  
данните на основните елементи на електронната 
фактура

• техническата спецификация СД CEN/TS 16931-
2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на 
синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1.

Безплатният достъп е спонсориран от Европейската коми-
сия въз основа на споразумение със CEN.

Бдс EN 16931-1 електронно фактуриране. Част 1: се-
мантичен модел на данните на основните елементи на 
електронната фактура установява семантичен модел на 
данните на основните елементи на електронната фактура.
Той може да се използва от организации в частния и пуб-
личния сектор за фактуриране на обществени поръчки.
Основният модел на фактурата се формира от следните 
принципи:

• подготвянето и изпращането, както и получаване-
то и обработването на електронни фактури да бъде 
по-лесно в сравнение с хартиените

• използването на стандартизирани информационни 
елементи прави обработката на електронни фактури 
по-ефективна от тази на хартиените

• спазването на основния модел на фактурата озна-
чава, че бизнес партньорите трябва да са способни да 
тълкуват и разбират съдържанието й без предвари-
телни консултации или двустранни споразумения

• фактурите да са съставени от структурирани 
информационни елементи, които да позволяват ефек-
тивна и автоматична обработка

• софтуерът за обработка на фактури да поддържа 
възможност за представяне на всички информационни 
елементи в основния модел и автоматично да обра-
ботва всички структурирани данни

БИС предоставя безплатен достъп до документи на CEN за електронно фактуриране
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• използването на структурирани данни да води до 
оптимизиране на бизнес процесите

• основният модел на фактурата не установява 
метода, по който фактурата се създава, доставя и 
обработва; тя трябва да може да бъде обменяна ди-
ректно между бизнес партньорите или чрез посредник 
доставчик на услуги

• основният модел на фактурата не установява син-
таксиса или използваната технология за предаване; 
изпращачите и получателите трябва да подсигурят 
автентичност и цялост на фактурата съгласно съ-
ответните нормативни актове.

• П5: Плащане на място

• П6: Плащане преди доставката

• П7: Фактури с референция на авизо за изпращане

• П8: Фактури с референция на авизо за изпращане и 
авизо за получаване

• П9: Кредитни известия или фактури с отрицател-
ни суми, издадени по различни причини, включително 
връщане на празни опаковки

• П10: Корективно фактуриране (анулиране/ 
корекция на фактура)

• П11: Частично или окончателно фактуриране

• П12: Самотаксуване.

сд CEN/TS 16931-2 електронно фактуриране.  
Част 2: списък на синтаксиси, които са в съответствие с  
EN 16931-1 представя заключенията в резултат от  
оценяването на следните четири синтаксиса:

• UN/CEFACT XML съобщение за междуотрас-
лова фактура, както е посочено в XML Schemas  
16B (SCRDM - CII)

• UN/EDIFACT INVOIC съобщение, което се съдър-
жа в правилата на Обединените нации за Обмен на 
електронни данни за администрацията, търговия-
та и транспорта (UN/EDIFACT) справочник, версия  
D.14B [10]

• Съобщения за UBL фактури и кредитни известия, 
както са определени в ISO/IEC 19845:2015

• Съобщение за финансова фактура 
(FinancialInvoiceV01) въз основа на ISO 20022.

Важно е да се отбележи, че Директива 2014/55/ЕС не по-
сочва кой синтаксис трябва да се използва за електронно 
фактуриране при възлагане на обществени поръчки. Тя 
посочва само кои синтаксиси трябва да приемат възлага-
щите органи. Напълно възможно и съвсем вероятно е да 
продължат да се използват и други синтаксиси, които не 
са включени в списъка по-горе, а също и трансгранични 
обмени, особено когато вече съществува широко разпрос-
транена национална или местна практика.
(БДС Компас)

Основният модел на фактурата се основава на твърдение-
то, че ограничен, но все пак достатъчен набор от информа-
ционни елементи може да бъде определен и да поддържа 
общоприложимите функционалности, свързани с факту-
рите. Тези функционалности включват издаване и достав-
ка на фактури, валидиране на фактури, осчетоводяване, 
отчитане на ДДС, плащане и одит. Основният модел на 
фактурата съдържа информационни елементи, които обик-
новено се използват и приемат, включително тези, които са 
законово необходими.
Ако всички организации в Европа прилагат този модел в 
техните бизнес информационни системи, като използват 
посочените информационни елементи, тогава би било 
възможно изпращането, получаването и обработването на 
фактури по електронен път без човешка намеса. Няма да 
има нужда от обременяващи предварително договорени 
двустранни споразумения относно действителното семан-
тично съдържание на фактурата и нейния обмен. Един-
ственото изискване е съществуването на договор или спо-
разумение.
Основният модел на фактурата трябва да включва елемен-
ти, които позволяват на търговските страни да представят 
всяка сделка по фактура съгласно директивите на ЕС за 
ДДС и трябва да поддържа следните бизнес процеси:

• П1: Фактуриране на доставки на стоки и услуги 
срещу поръчки за покупка въз основа на договор

• П2: Фактуриране на доставки на стоки и услуги 
въз основа на договор

• П3: Фактуриране на доставката срещу еднократ-
на поръчка за покупка

• П4: Предплащане


