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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА  
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Ф 5-11 
Издание 2 

 
Дата на разпространение 
29.03.2017 г. 

Номер на документа  
БИС/ТK 32 № 892 

Предложител 
„ОМК” АД; „Димитър Маджаров – 2” ЕООД; „Полидей – 2” ООД 
(попълва се от секретариата на БИС/ТK) 
 

 
 При подготовката на предложението за нова работна тема предложителят е взел под внимание указанията в 

приложения 1 и 2. 
 

(попълва се от предложителя и, при необходимост, с консултация от БИС) 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Заглавие на предлагания документ 
(в случай на изменение, преработване или нова част на съществуващ документ, да се посочи номера и 
сегашното заглавие )* 
БДС 12:2010 Българско кисело мляко/Изменение 1. 

Обект и област на приложение на предложения документ  
Стандартът се отнася за кисело мляко, произведено от краве, овче, биволско, козе мляко или смесено мляко чрез 
заквасване със симбиотични култури, произведени в България от щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus и 
Streptococcus thermophilus, изолирани в България и неподлагани на генетична модификация, предназначено за 
консумация. 
Цел и обосновка на предложението 
Да се направи изменение на стандарта, като в него се включат всички опаковки, произведени от материали, 
предназначени за контакт с храни, съгласно българското и европейско законодателство. 

Връзка на предложението с националното законодателство/установени политики в обществения 
сектор 

 Да  Не  
 

Предпочитан вид на документа, който да бъде разработен в резултат на предложението 

 Стандарт    Техническа спецификация    Технически доклад 

Подготвителна работа 
(Препоръчва се като минимум предложението да включва структура на документа) 

    Приложен е проект на документа 
    Приложена е структура на документа (съдържание, части) 
    Посочен/приложен е съществуващ документ, който да служи за основа(изходен документ)  

Предложителят е готов да извърши изискваната подготвителна работа 
 Да             Не 

Ако към предложението е приложен проект на документа: 
Моля изберете една от следните възможности (ако не е избрано нищо, по подразбиране се прилага втората 
възможност) 

    Проектът за документ да бъде регистриран като предварителен проект в работната програма на 
техническия комитет (етап 00.60) 

    Проектът за документ да бъде регистриран като нов проект в работната програма на техническия 
комитет (етап 20.00) 

    Проектът за документ да бъде подложен на гласуване за приемане в техническия комитет (етап 50.20) 
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(в случаи на минимални изменения, или готов изходен документ) 

Известни патенти 

 Да  Не  

Ако „Да”  - Да се посочат  
(CEN-CENELEC Guide 8) 

Изявление на предложителя за това как предложения документ може да бъде свързан или да повлияе 
на съществуващи национални стандарти и стандартизационни документи.  
Не следва да повлияе на съществуващи национални стандарти и стандартизационни документи. 

Кратко описание, в което се посочват и описват съответните категории заинтересовани, които ще 
бъдат непосредствено засегнати/повлияни (включително малки средни предприятия) и каква ще бъде 
ползата/влиянието от предложения документ за всеки един от тях. (виж приложения 1 и 2) 
Предстоящото изменение ще даде възможност на много предприятия да осъществят информиран избор по 
отношение на опаковките, които използват. Предложението ще допринесе за стриктното спазване на всички 
изисквания на стандарта от по-голям брой производители. 
Връзка с други технически комитети: БИС/ТК 81 „Пластмаси” 
Списък на организации, за които е известно, че подкрепят проекта и желаят да участват с експерти в 
разработването на проекта  
(Предложението, обикновено не може да бъде одобрено, ако не се поддържа най-малко от 3 
заинтересовани) 
„ОМК” АД; „Димитър Маджаров – 2” ЕООД; „Полидей – 2” ООД; „Трейс Ипома” АД 
Име на предложителя/организацията 
(да се включат данни за контакт)  

„ОМК” АД 
Подпис на предложителя 

Предложение за ръководител на проекта 
(да се включат данни за контакт) 
Д-р Диана Радева 
Е-mail: diana.radeva@umc.bg 

Приложение(я), включени в това предложение (да се опишат) 
 Писмо, вх. № 26-00-230/29.03.2017 г. 
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