
Стандартите на Вашия екран - вече и за 30 дни 
 

  
  
От началото на 2014 г. Българският институт за стандартизация предоставя на своите 
клиенти услуга за дистанционно четене на стандарти онлайн. 
 
Проведено проучване сред потребителите на тази услуга показа, че те биха желали да 
имат възможност за четене на стандарти за по-дълъг период. 
 
В отговор на предпочитанията на своите клиенти БИС предоставя допълнителна 
възможност услугата онлайн четене на стандарти да може да бъде използвана за период 
от 30 дни. 
  
Чрез услугата „Стандартите на Вашия екран” Вие получавате възможност да четете на 
екран избрани от Вас стандарти от собствения си компютър с единственото условие да 
имате достъп до интернет. 
 
Услугата обхваща българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или 
над 90% от всички стандарти. 
 
В рамките на 5 или 30 календарни дни, в зависимост от заявената услуга, от 
активирането на поръчката Ви може да преглеждате текстовете на стандартите 
многократно по всяко време. 
 
Сами избирате колко и кои стандарти да четете, като цената за това е определена в 
зависимост от броя на стандартите, до които ще имате достъп, и заявения период за 
четене, а не в зависимост от цената за продажба на стандартите. 
 
Стандартите могат да се четат само на екран, без да се съхраняват, разпечатват, 
копират, пренасят, включват в мрежа или повторно продават по какъвто и да е начин, 
както изцяло, така и части от тях. 
  
Четенето на стандарти става много по-удобно, а стандартите вече са много по-близо до 
Вас! За да четете стандарти, Вие може да се възползвате от предимството да го 
направите от дома или от офиса си, без да губите време и средства. Необходими са Ви 
само компютър и достъп до интернет. 
 
Може да се запознаете с текстовете на стандарти, преди да извършите покупката им, за 
да сте сигурни, че това са стандартите, които са Ви необходими. 
 
Цената за четене на стандарти онлайн е достъпна за всеки. 
  
Условията за ползване на услугата може да прочетете в сайта на БИС, секция 
„Услуги”. 

http://www.bds-bg.org/bg/button_110.html�

