
ЦЕНОРАЗПИС 
За продажбата на стандарти и стандартизационни документи и за услугите, 

извършвани от Българския институт за стандартизация (БИС) 
(приет с решение № 7/2006 г., изменен и допълнен с решения 336/2014 г., 

375/2015 г., 425/2016 и 432/2016 на Управителния съвет на БИС) 
 

1. Цени за продажба на български стандарти и стандартизационни 
документи в зависимост от броя страници: 

 

Група Подгрупа Брой 
страници 

Цена с ДДС (лв.)   
за стандарти, 
доставяни  
онлайн 

Цена с ДДС (лв.)   
за стандарти, 
доставяни 

на хартия или 
диск 

 

 

 

 

А 

А1 1 - 2 3,90 4,00 

А2 3 - 4 7,80 7,90 

А3 5 - 6 11,70 11,90 

А4 7 - 8 15,60 15,80 

А5 9 - 10 19,40 19,80 

А6 11 - 12 23,30 23,80 

А7 13 - 14 27,20 27,70 

А8 15 - 16 31,10 31,70 

А9 17 - 18 35,00 35,60 

А10 19 - 20 38,90 39,60 

 

 

Б 

Б1 21 - 23 42,80 43,60 

Б2 24 - 26 49,20 50,20 

Б3 27 - 29 54,40 55,40 

Б4 30 - 32 59,60 60,70 

Б5 33 - 35 66,10 67,30 

 

В 

В1 36 - 40 72,60 73,90 

В2 41 - 45 81,60 83,20 

В3 46 - 50 90,70 92,40 

 

Г 

Г1 51 - 60 105,00 106,90 

Г2 61 - 70 123,10 125,40 

Г3 71 - 80 140,00 142,60 
 



Продължение 
 

Група Подгрупа Брой 
страници 

Цена с ДДС (лв.)   
за стандарти 
доставяни  
онлайн 

Цена с ДДС (лв.)  
за стандарти 
доставяни 

на хартия или 
диск 

Д Д1 81 - 100 149,00 151,80 

Д2 101 - 120 178,80 182,20 

 

Е 

Е1 121 - 150 194,40 198,00 

Е2 151 - 180 233,30 237,60 

Е3 181 - 210 272,20 277,20 

Е4 211 - 240 311,00 316,80 

 

Ж 

Ж1 241 - 280 326,60 332,60 

Ж2 281 - 320 373,20 380,20 

Ж3 321 - 360 419,90 427,70 

Ж4 361 - 400 466,60 475,20 
 

За стандарти и стандартизационни документи с обем над 400 страници, 
доставяни онлайн цената е в размер на 466,60 лв. и по 3,90 лв. за всеки 10 следващи 
страници. 

За стандарти и стандартизационни документи с обем над 400 страници 
доставяни на хартия или диск цената е в размер на 475,20 лв. и по 4,00 лв. за всеки 
10 следващи страници. 
 

2. За проекти на стандарти и стандартизационни документи цената е в размер 
на 50% от цената по т.1. 

 
3. Цените за чуждестранни и международни стандарти се определят от 

съответните чуждестранни и международни органи за стандартизация.  
 
4. Цената на годишния абонамент за Каталога на българските стандарти на 

електронен носител е 86,40 лв. 
 
5. Цената на годишния абонамент за Официалния бюлетин на Българския 

институт за стандартизация е 129,60 лв. 
 
6. Цените за предоставяне на справки са, както следва: 
 
6.1. Цена за справка за актуалност на стандарти и стандартизационни 

документи: 



6.1.1. от 5 до 9 бр. стандарти и/или стандартизационни документи – 12 лв. 
6.1.2. от 10 до 30 бр. стандарти и/или стандартизационни документи – 24 лв. 
6.1.3. от 31 до 50 бр. стандарти и/или стандартизационни документи – 48 лв. 
6.1.4. за всеки следващи 10 бр. стандарти и/или стандартизационни 

документи – по 12 лв. 
 
6.2. Цена на библиографска справка за стандарти и стандартизационни 

документи в една област: 
6.2.1. за еднократна справка – 18 лв. 
6.2.2. за годишен абонамент за месечна справка за актуализация за 

чуждестранни и международни стандарти в една област – 72 лв. 
 
6.3. Цени на услугата „Абонамент за актуалност на стандарти” за една година 
 

Брой 
стандарти 

Цена за 
първоначална 
справка за 
актуалност 

Цена за текуща 
справка за 
актуалност в 
продължение 
на една година

Обща цена на 
услугата за 
година 

От 1 до 10  12 24 36 
От 11 до 30  24 48 72 
От 31 до 60  48 96 144 
От 61 до 100 60 120 180 
Над 100 по договаряне 

Цените са в лв. с ДДС. 
 
7. Цената за услугата за доставка на чуждестранни и международни стандарти 

и документи, за които БИС няма подписани договори и споразумения за 
разпространение, е 162 лв. с ДДС, което включва банкови разходи и разходи за 
доставка  

 
8. Цената на услугата “Стандартите на Вашия екран - предоставяне на достъп 

за четене на стандарти онлайн” за 3 стандарта с достъп за 2 календарни дни е 18 лв.  
 
9. За извършването на експертни услуги, в т.ч. анализи, справки, 

консултации, както и за всички останали услуги, извършвани от БИС, цената се 
определя по договаряне. 
 

10. Разходите за пощенските и спедиторските услуги са за сметка на клиента. 
 
11. Заплащането може да се извърши по банков път чрез платежно нареждане, 

системата за електронно разплащане e-Pay, с банкова карта чрез системата Борика, 
на каса на Изипей, плащане на банкомат или в брой в касата на Българския институт 
за стандартизация. 

 



 
12. За други издания на БИС извън този ценоразпис цените се определят на 

базата на извършена калкулация. 
 
 
 
Председател на Управителния съвет: 
 
Ивелин Буров 

 
 
 
 
 


