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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.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-523, факс: +359 2 8174-535
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България е на почетното трето място в Европа по брой и многообра-
зие на културно-исторически паметници. Развитието на културния 
туризъм би трябвало да е приоритет, за да покажем на света това уни-
кално богатство.
Темата на този брой на списание „БДС Компас” е как стандартите 
помагат за опазването на културното наследство за бъдещите поко-
ления. Поставяме акцент върху стандарта, който определя основни-
те термини, използвани в сферата на консервацията и реставрацията 
на културни ценности. Разказваме как се измерва температурата на 
въздуха и на повърхностите, което е много важно за опазването на 
културните обекти. Запознаваме и със стандарта, който указва как се 
измерва цветът на повърхностите на някои от тях. 
Произведения на изкуството, древни съкровища и ценни предмети 
често са на „турнета”, за да ги видят ценители от различни кътчета 
на света. Но пътуването им е опасно, тъй като неблагоприятни ат-
мосферни условия и замърсявания могат да ги увредят, а крадци – да 
спечелят милиони. Запознаваме със стандарта, който уточнява дей-
ностите, свързани с процеса на опаковане на обекти, които са готови 
за транспортиране. 
В този брой представяме дейността на БИС/ТК 94 „Опазване на кул-
турното наследство”, в който участват водещи специалисти в областта 
на опазването на културното наследство. Един от тях, д-р Красимира 
Франгова, споделя как стандартите дават стабилна основа за добри 
практики. „Стандартите са полезен инструмент, който дава възмож-
ност за синхрон, повторяемост на резултатите и яснота. Разбира се, 
бихме могли да вършим работата си и без тях, но това би ни върнало 
към фазата „проба-грешка“, а подобно необосновано отношение към 
културното наследство не може да бъде толерирано в днешно време”, 
подчертава тя. 
За това как стандартизаторът е модератор на разнолики идеи за уни-
фицирани решения, разказва Камелия Миланова, експерт в БИС.
Всички натискаме копчето на асансьора, понякога със страх от 
скърцащите врати. Как се оценява съответствието на асансьорите 
и техните предпазни устройства – темата представя инж. Светлана 
Гюрджилова, секретар на БИС/ТК 66 „Асансьори и специална подем-
но-транспортна техника”.
Запознаваме и с най-новия технически комитет в БИС – този за устой-
чивото строителство. Прякото участие на българските строителни 
фирми в дейността по стандартизация на новосформирания комитет 
ще им осигурява влияние при разработването на нови стандарти, как-
то и изпреварваща информация за тенденциите в устойчивото строи-
телство. 
Как въздейства новият Регламент за европейска стандартизация върху 
нормативната база на БИС представя председателят на Управителния 
съвет на института Ивелин Буров. Един от акцентите в новата прав-
на рамка е насърчаване и улесняване достъпа на малките и средните 
предприятия до стандартите и дейностите по стандартизация. 
Списание „БДС Компас” продължава ролята си на пътеводител в нео-
бятния свят на стандартите и информира как те улесняват бизнеса на 
малките фирми и тяхната конкурентоспособност на външни пазари.

редакционен коментар



БДС Компас, брой 2/20134

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я термините при опазване на културното 

наследство

Материалното културно наследство обхваща както недви-
жими, така и движими обекти. Специалистите често из-
ползват едни и същи думи и изрази, които са приложими 
за едните, но не и за другите. 
Консервационно-реставрационната практика се различава 
в отделните държави и култури по света. Законите и наред-
бите в някои европейски държави съдържат специфични 
правила, свързани с професионалната квалификация или 
методиката за контрол. Различни международни и нацио-
нални организации също разработват професионални ква-
лификации, стандарти и указания в тази област.
Бдс EN 15898 опазване на културното наследство. ос-
новни термини и определения дефинира основните тер-
мини, използвани в сферата на консервацията и реставра-
цията на културните ценности. Този стандарт е резултат от 
четиригодишна работа на европейски експерти реставра-
тори, но не бива да се разглежда като заместител на профе-
сионалната преценка при вземане на решения, което често 
се прави съвместно с други специалисти, и е подплатено 
с подходящо образование, умения, квалификация и опит.
Термините в този стандарт отразяват основни принципи 
и са разделени в категории, обвързани, от една страна, с 
превантивните мерки, а от друга – с оздравителните и рес-
таврационни намеси. 
„Културно наследство” – това са материални или немате-
риални ценности със значимост за настоящите и бъдещи 
поколения. 

„Стойност” и „значимост” са различни термини. „Значи-
мост” е комбинация от всички стойности, приписани на 
даден обект, докато „стойност” е изражение на значимост-
та, която отделни индивиди или обществото приписват на 
даден обект. Стойността може да бъде различна – худо-
жествена, символна, историческа, обществена, икономи-
ческа, научна, технологична и т.н. Приписаната стойност 
може да се променя в зависимост от обстоятелствата, на-
пример как е направена оценката, какъв е контекстът, вре-
мевият отрязък и др. Видът на стойността винаги трябва 
да е обозначен. 
Стандартът посочва, че „колекция” е група обекти, които 
имат обща или комбинирана значимост. Този термин обик-
новено се използва за движими културни ценности. При 
недвижимите се използват други термини като историче-
ски ансамбъл, исторически обект, археологически или ис-
торически резерват и др.
Стандартът уточнява много термини като дефект, увреж-
дане, повреда, разрушаване, влошаване на състоянието, 
механична и химична стабилност, изменение под действи-
ето на климатични условия, изветряване и др.
Термините, касаещи превантивната и оздравителната кон-
сервация, са разделени и уточнени. Отделно пък са опре-
делени термини, касаещи планирането и документацията. 
В края на стандарта е даден показател на термините съ-
ответно на английски, френски, немски и български език. 
(БДС Компас)
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Как се измерва температурата

Температурата на въздуха и на повърхностите е много ва-
жна за опазването на културните обекти. Бдс EN 15758 
опазване на културното наследство. Методи и средства 
за измерване на температура на въздуха и на повърх-
ности на обекти подпомага осигуряването на приемлива 
среда.
Контролът на нивата и променливостта на температурата 
намалява риска от увреждане и необходимостта от бъдещи 
консервационни интервенции.
Стандартът съдържа процедури за измерване на темпе-
ратурата на въздуха и на повърхностите на обектите на 
открито и закрито, определя също и минималните изиск-
вания относно инструментите за измервания. Дадени са и 
препоръки за точни измервания. Стандартът е предназна-
чен за всеки, който отговаря за околната среда, в която се 
намират обектите, нейната диагностика, за консервацията 
и поддръжката на сгради, колекции или за отделен обект.
Измерванията на температурата на въздуха винаги трябва 
да са част от цялостен план за подобряване на околната 
среда. Необходимо е да се вземат предпазни мерки за на-
маляване на въздействието от топлинното излъчване. По-
казва се как се измерва с термометър с черна сфера и с 
чернолентова контрола. 
Температурата на повърхността може да се измерва чрез 
контактни термометри или инфрачервени термометри – 
дистанционни или квазиконтактни, наричани още термо-
метри за общо топлинно излъчване. Стандартът посочва 
тяхната приложимост, предимствата и недостатъците им.
Външната и вътрешната среда, историческите сгради или 
отделни обекти показват температурни различия, дължа-
щи се на слънчево греене, нагреватели, лампи, топлоиз-
лъчване и топлинни загуби от стени и тавани, течение от 

отворени врати. Може да се наложи мониторинг на тем-
пературата на средата, на повърхността на сградата или 
обекта, или във вътрешни кухини или пространства в сгра-
дата или обекта.
Когато околната среда е термично хетерогенна, температу-
рата се измерва в едно или няколко места съгласно подро-
бен план, който отчита местоположението на обектите, из-
ложени на топлинни рискове, както и на локални топлинни 
и въздушни потоци. Сложните хетерогенни пространства 
могат да се разделят на зони, за всяка от които се разработ-
ва специфичен план за измервания. Когато мониторингът 
изисква измерване в няколко точки, сензорите трябва да 
бъдат от един и същи тип.
Промените в температурата могат да се характеризират с 
цикличност и нерегулярност в краткотраен, средносрочен 
и дългосрочен план. Цикличността може да бъде сезонна 
и денонощна или комбинация от двете. Променливост-
та може да се дължи на времето и да бъде усложнена от 
начина на използване на обекта, например от влизане на 
посетители, включване и изключване на осветлението. 
Най-приемливи са целогодишните измервания, но в зави-
симост от изследваните проблеми са възможни и по-крат-
ки периоди. Обхватите на измерване, неопределеността, 
повторяемостта, разделителната способност, времето за 
реакция и стабилността на сензорите за измерване на тем-
ператури на въздуха и на повърхностите са показани в спе-
циална таблица. 
Измерванията се извършват с инструменти, които се 
калибрират периодично съгласно EN ISO 7726. Изис-
ква се най-малко един контролен инструмент, просле-
дим до национални еталони. Останалите се калибри-
рат и поддържат в съответствие с EN ISO/IEC 17025.   
(БДС Компас)
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Бдс EN 15886 опазване на културното наследство. 
Методи за изпитване. Измерване на цвета на повърх-
ности описва метод за измерване цвета на повърхности 
на порьозни неорганични материали и техните възможни 
хроматични изменения. Той обаче не се отнася за външния 
вид на гланцови повърхности. 
Този стандарт е основан на определяне на цвета на повърх-
ността чрез инструментално остойностяване, изразено 
чрез числа, съгласно международните методи, възприети 
от Международната комисия по осветление (CIE). Цвето-
вете се представят в „цветово пространство“, където всеки 
цвят от видимата област е дефиниран от три координати.
Стандартът посочва каква е апаратурата за измерване – 
тристимулни колориметри или отражателни спектрофото-
метри, дадени са и техните характеристики.
Когато се измерва цветът на образци, полетата от повърх-
ността трябва да бъдат представителни за цвета на изслед-
вания материал. При нехомогенни материали броят на точ-
ките за измерване е съобразен с образеца, така че да се 
получат статистически представителни резултати. За дос-
татъчни се считат най-малко пет представителни образци. 
Ако обаче е наличен само ограничен брой, се използват 
най-представителните.
При измерване на цвета на обекти, разположени на закри-
то и на открито, повърхността за измерване трябва да бъде 
гладка, доколкото е възможно. Върху измервателното поле 
не трябва да попада външна светлина. Ако повърхността 
не е гладка, а само плоска, този факт се отбелязва в про-
токола. За заглаждане на повърхността не трябва да се из-
ползва абразивна хартия. 

Измерванията на цвета преди и след обработване и всяко 
следващо измерване трябва да се извършват при едни и 
същи условия на околната среда.
Повърхността за измерване трябва да бъде представител-
на за образеца и за целия обект. Диаметърът на областта 
на измерване и уредът трябва да са подходящи за вида на 
изследвания материал. Хетерогенни повърхности могат да 
се измерват с възможно най-голям диаметър на областта, 
за да се компенсират разликите в цвета и текстурата. 
Еднакви образци или обекти с недобре оформени повърх-
ности с различен външен вид (например тъмни жилки 
върху бял мрамор) могат да се измерват с много по-малък 
диаметър (1 mm) на измервателното поле, за да се избегнат 
или да се определят всякакви области на нехомогенност.
Необходимият брой измервания варира според хомоген-
ността на средата на измерване, но трябва да бъде най-
малко пет, за да се получи достоверна средна стойност. 
Измерванията се извършват върху произволно избрани 
места върху повърхността. За да бъдат точни повторните 
измервания, избраните точки за измерване се разполагат 
или чрез посочени пространствени координати, или чрез 
изобразяване с разяснение.  Сложни формули показват как 
се изчисляват и тълкуват резултатите.
Протоколът от изпитване съдържа целта на измерванията, 
описание и брой на образците, описание на обекта и на 
изследваните детайли, брой на измерванията, технически 
характеристики на инструмента, резултати от възпроиз-
водимостта на измерванията, разликата в цвета при две 
последователни измервания, относителната влажност на 
въздуха и температурата по време на измерванията и др. 
(БДС Компас)
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Как се опаковат културни ценности при 
транспортиране

Произведения на изкуството, древни съкровища и ценни 
предмети често са на „турнета”, за да ги видят ценители 
от различни кътчета на света. Но пътуването им е опасно, 
тъй като атмосферни условия и замърсявания могат да ги 
увредят, а крадци – да спечелят милиони. 
Бдс EN 15946 опазване на културното наследство. 
Методи за опаковане при транспортиране уточнява дей-
ностите, свързани с процеса на опаковане на обекти, които 
са готови за транспортиране. Опаковането, материалите и 
транспортът се избират след извършена оценка на риска.

При избора на опаковка се вземат под 
внимание: 

• международните изисквания за работа и рискове-
те за сигурността;

• наличието на професионални опаковащи и транс-
портни организации с опит в работата с културни 
ценности;

• ситуацията и достъпността в пунктовете на при-
емане и доставяне (подходи за достъп, тип на пътеки-
те, етаж; товарен асансьор, осветление, сигурност 
и т.н.) според техническия доклад на крайния получа-
тел;

• манипулиране на обектите (ръчно или  
механизирано);

• транспортни средства (камион, самолет, кораб 
или влак; извънреден или редовен транспорт; ръчно 
пренасяне или товарен превоз; пряк или непряк транс-
порт; транспорт със или без претоварване);

• техническо обезпечение, времетраене на пътуване-
то;

• условия по време на транспортиране (пътища, ме-
теорологични условия и т.н.);

• наличие или липса на куриер.

Искането за извършване на услугата трябва да пристигне 
от 2 до 4 месеца преди планираната дата за опаковане в 
съответствие с обема и сложността на тази услуга. Необ-
ходимо е да се предостави цялата важна информация за 
обекта, като подробности за мястото на приемане, мястото 
на доставка и мястото на връщане, характеристики и раз-
мери, специални условия за съхранение и транспортиране, 
цветни фотографии, застраховки, лицензи и т.н. Трябва да 
се вземе под внимание поверителността на информацията.
Опаковката осигурява подходяща защита в съответствие с 
оценката на риска. Необходимо да се извърши защита на 
повърхността на обекта, за да се предпази от замърсявания 
и надраскване. Но пък има и случаи, когато повърхността 
на обекта не трябва да бъде в пряк контакт с каквато и да е 
опаковка, за да се избегне увреждане. Уплътняващите ма-
териали се избират с оглед тяхната способност да поемат 
удари и да поглъщат вибрации. 
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придружаващ констативен протокол 
за състоянието, за да се отбележат 
всички възможни промени, който да 
съдържа: 

• информация, свързана с обекта – наименование, 
име на автора, инвентарен или друг идентификацио-
нен номер, размери и тегло, материали, техники на 
изработване, брой на съставящите го части, условия 
на околната среда, при които обектът се съхранява 
по принцип;

• информация, свързана с транспортирането – наи-
менование на колекцията, от която произхожда, на-
именование на местата за получаване и на връщане, 
дати на предвидените изложби или други събития;

• регистриране на промените в състоянието на 
обекта – общо състояние на обекта, състояние на 
структурата, състояние на повърхността и на по-
ставката, датирани изображения с идентификацио-
нен номер, изображения, които документират всички 
промени, всяко необичайно събитие, което може да 
доведе до промяна в състоянието на обекта;

• изисквания за манипулиране, сглобяване и монтаж, 
условия на околната среда, вид и описание на опаковка-
та и препоръки за съхранение и разопаковане;

• дата и подписи: преди опаковане и на всеки етап 
от движението на обекта.

Опаковането се осъществява в присъствието и под наблю-
дението на представител на собственика. То трябва да се 
извърши веднага след изготвянето на придружаващия кон-
стативен протокол за състоянието и от достатъчно голям 
екип от обучени специалисти. Извършва се съгласно пред-
варително одобрена методика. Ако има куриер, той трябва 
да присъства по време на опаковането.

Документите, които трябва да 
придружават предметите по време на 
транспортиране, са: 

• оригинален екземпляр от придружаващия конста-
тивен протокол за състоянието, изготвен при напус-
кане на мястото на приемане. Той трябва да се прове-
рява на всеки етап от пътуването;

• списък на опаковките/контейнерите;

• разрешение за износ, т.е. документ, издаден от ор-
ган, оправомощен да разрешава износ на обект(и), ако 
има такъв;

• митническа декларация, ако има такава.

Трябва да бъдат включени и специфични инструкции за 
разопаковане. Маркировката се извършва, без да се ком-
прометира сигурността. 
Разтоварването и приемането се планират предварително, 
като е необходимо да се осигурят специалисти. Всички от-
крити промени или нередности се отбелязват незабавно в 
съответния документ (документ за доставка, придружаващ 
констативен протокол за състоянието и т.н.). Разопакова-
нето се извършва под наблюдението и контрола на получа-
теля и, ако е необходимо, от представител на собственика. 
Всички спецификации, отнасящи се до опаковането, се 
прилагат и към преопаковането.
Приложение А на стандарта предлага решения за опако-
ване в зависимост от риска. Те са обобщени в таблица по 
честота на възникване. Така например, при неподходяща 
температура се препоръчва термоизолиране и защита на 
периметъра на обекта. При риск от падане се използват 
подходящи опаковъчни материали като двойни каси, при 
голяма влажност се препоръчва парна бариера, а буфери-
рани материали и аклиматизация – преди отваряне на опа-
ковката. Препоръчва се срещу замърсявания да се изпол-
зва паронепропускливо покритие, а водоустойчиво – при 
наличие на течности.
В допълнение стандартът съдържа примерни формуляри, 
както и указания за избор на ръкавици за различните видо-
ве предмети. (БДС Компас)
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техническият комитет за опазване на 
културното наследство

БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство” е съз-
даден през 2008 г. след преценка на необходимостта Бъл-
гария, отичайки нейното богато културно наследство, 
да участва в разработването на европейски стандарти за 
принципи и методи за съхраняване, терминология, консер-
вация/реставрация на културни ценности, методи и анализ 
в сферата на опазване на културно-историческо наслед-
ство. 

БИС/ТК 94 участва активно в 
разработването на стандарти, свързани 
със следните аспекти:

• ръководства и терминологии (терминология за 
опазване на движими и недвижими културни обекти 
и за състава на материалите, ръководства за мето-
дологично проучване на познанията за произведенията 
на изкуството, за състава на материалите, за разру-
шаващите процеси и условията за оптимално дълъг 
срок за запазване на защитните работи),

• материали в състава на културните обекти (ха-
рактеристика и оценка на състоянието им),

• оценка на методите и продуктите за консерва-
ционни дейности (методи за изпитване и анализ, за 
оценяване на качеството на използваните продукти и 
методологии), 

• околна среда (методи за изпитване и анализ на ди-
агностиката и характеристика на произведенията на 
изкуството, тяхното състояние на запазване на от-
крито и закрито),

• методи за опаковане и транспорт (за изпитване 
и анализ на защитните условия, за транспорт и опа-
коване на пътуващи изложби, обмяна на творби на 
изкуството при постоянни условия в музеи, галерии, 
библиотеки и архиви),

• осветление на изложби с културни ценности (ръко-
водства за управление на условията на околната сре-
да, препоръки за витрините, използвани за изложбата 
и защита на културните ценности),

В работата на БИС/ТК 94 участват едни от най-добрите професионалисти в опазване на културното наследство



БДС Компас, брой 2/201310

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я • определяне и измерване на вътрешния и външен 

климат (указания за отопление на църкви, параклиси и 
други места за богослужение; вентилация),

• енергийна ефективност на историческите сгради 
(ръководства за подобряване енергийната ефектив-
ност на архитектурни, културни или исторически 
стойностни сгради),

• водоустойчива дървесина,

• историческа структура на сградите,

• консервационни процеси.

В работата на БИС/ТК 94 участват едни от най-добрите 
професионалисти в сферата на опазване на културното на-
следство. Така например, проф. Валентин Тодоров e кон-
серватор/реставратор в Националната художествена акаде-
мия и  ръководител на Работна група 3 „Методи и средства 
за оценка на консервационните работи” към БИС/ТК 94. 
Той участва при въвеждането с превод на български език 
на важни стандарти в тази област – за методи за определя-
не на температурата и относителната влажност, за опреде-
ляне на поглъщането чрез капиляри, за измерване на тем-
пературата на въздуха и на повърхностите, за измерване 
ъгъла на омокряне, цвета на повърхностите и др.
Проф. Христо Етрополски е физик, водещ специалист по 
климатични влияния върху културното наследство от На-
ционалната художествена академия. Той е ръководител на 
Работна група 4 „Околна среда и влияние на климатичните 
условия върху културните обекти” към БИС/ТК 94. Заедно 
с д-р Петя Пенкова, археолог в Археологическия институт, 
взеха участие в превода на български език на европейския 
стандарт за отопление на църкви, параклиси и други мес-
та за богослужение. Д-р Пенкова е изтъкнат специалист в 
методите за опаковане и транспортиране на обекти от кул-
турното наследство. 

Д-р Красимира Франгова е консерватор/реставратор в На-
ционалната художествена академия и участва в редица 
важни съвещания на Работна група 1 към СЕN/ТС 346, 
където убедително защити българската позиция по проек-
тостандарта ЕN 15898:2012 „Опазване на културното на-
следство. Основни термини и определения”. Тя извърши 
професионален превод на стандарта на български език.

Д-р Елица Цветкова е консерватор/реставратор в Нацио-
налната галерия за чуждестранно изкуство и ръководител 
на Работна група 1 „Основни ръководства и терминология” 
към БИС/ТК 94 и участва в изготвянето на компетентни 
становища по основополагащи стандарти за основни тер-
мини и определения, преглед на движимото и недвижимо-
то културно наследство. Тя е член на европейска работна 
група за изготвяне на проектостандарт за речник на техни-
ческите повреди върху културните ценности с авторство за 
70 термина в тази област.
Д-р инж. Румяна Захариева е водещ специалист в УАСГ 
по анализ и оценка на състава на културните ценности. Тя 
е ръководител на Работна група „Оценка на материалите 
в състава на културните ценности” и участва в разработ-
ването на основополагащи стандарти относно характерис-
тики и материали за сгради, общи правила за вземане на 
проби от материали на културното наследство. 

Сред другите изтъкнати експерти в техническия комитет 
са и д-р Стефан Белишки – консерватор/реставратор, пред-
седател на БНК на ИКОМОС, арх. Валентина Върбанова, 
главен експерт в Общинско предприятие „Стара София”, 
Валерия Димитрова, главен експерт в отдел „Културно на-
следство” към Министерството на културата, Красимир 
Кръстев, консерватор/реставратор в Националния исто-
рически музей, Йоана Кънчева, консерватор/реставратор 
в Националната галерия за чуждестранно изкуство, арх. 
Доника Георгиева, главен експерт в БНК на ИКОМОС.
В процеса на разработване на европейските стандарти с 
финансовата подкрепа на Българския институт за стандар-
тизация и Министерството на културата експертите участ-
ват в работните съвещания на огледалния европейски ко-
митет СЕN/ТС 346.
Експертите в БИС/ТК 94 разглеждат задълбочено всеки 
един европейски проект на стандарт и винаги имат свое 
становище, с което защитават националните интереси на 
всеки етап от разработването на стандартите.

доли андонова, секретар на БИс/тК 94 „опазване на 
културното наследство”
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стандартите са стабилна основа за добри 
практики

Интервю

Красимира Франгова завършва 
Националната художествена 
академия през 2001 г., кате-
дра „Реставрация“. Защи-
тава докторска дисертация 
на тема „Възстановяване на 
керамика от археологически 
контекст. Проблеми на съвре-
менната теория и практика“ 
през 2006 г. От края на 2005 
г. работи в катедра „Рестав-
рация“, от 2008 e главен асис-
тент. Участва в археологиче-
ски проучвания от 1996 г., след 
2001 г. и като реставратор. 
Основните й интереси са свър-
зани с полевата консервация 
на археологически находки и 
структури от слабо изпечена 
глина и камък, както и с изгот-
вянето на съответната доку-
ментация. Специализирала е в 
Сърбия, Албания и Германия. 

– Д-р Франгова, доколко са 
важни стандартите във 
Вашата област?
–  В началото на 2009 г. бях поканена като 
експерт към технически комитет 94 към 
БИС. Опазването на културното наслед-
ство е сфера на дейност, в която са анга-
жирани много професионални области, 
всяка от които има своя методология и 
изисквания. За да бъде постигнат добър 
краен резултат от съвместната работа на 
всеки интердисциплинарен екип, е не-
обходимо специалистите да говорят на 
един език, който да разбират еднозначно, 
да работят в синхрон независимо от раз-
личните си професионални направления 
и т.н. В тази посока стандартите дават 
стабилна основа за добри практики. 
Всеки един обект, подлежащ на рестав-
рация, е със специфични характеристики 
и проблеми и е невъзможно да се даде 
рецепта за „правилно“ третиране. В този 
смисъл няма как процедурата да бъде по-
ставена в точна рамка от последователни 
дейности. Но е важно проучванията да 
бъдат правени по стандартизирана про-
цедура, за да може получените резултати 
да бъдат съпоставими и да послужат за 
база за сравнение. 
Условията на съхранение също до голяма 
степен зависят от спецификата на обек-
тите, но за всички тях е възможно да се 
въведе един стандартен минимум, без на-
личието на който опазването им би било 
подложено на риск.

Стандартизирането на процедурите по 
опазване на културното наследство в 
европейски мащаб до голяма степен би 
улеснило комуникацията ни не само със 
специалисти в други области, но и тази с 
колеги от чужбина. 

– Това, че по дефиниция са 
доброволни, означава ли, че 
може и без тях?
– Стандартите са полезен инструмент, 
който дава възможност за синхрон, пов-
торяемост на резултатите и яснота. Раз-
бира се, бихме могли да вършим работата 
си и без тях, но това би ни върнало към 
фазата „проба-грешка“, а подобно нео-
босновано отношение към културното 
наследство не може да бъде толерирано 
в днешно време. 

– Могат ли стандартите да 
съдействат за опазване на 
културното наследство за 
бъдещите поколения и как?
– Стандартите са инструмент, който, по-
ставен в ръцете на добре подготвен про-
фесионалист, би могъл да допринесе за 
опазването на културното наследство. 
По-важни са качественото образование, 
обективността и аналитичното мислене. 
Те, подпомогнати от стандартите, могат 
да дадат основа за устойчиви добри прак-
тики в сферата на опазване на културното 
наследство.
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Камелия Миланова, експерт в БИс:

стандартизаторът е модератор на 
разнолики идеи за унифицирани 

решения

Да работя в БИС е едновременно шанс и осъзнат избор. 
Обичам работата си, защото я познавам, защото ме про-
вокира да търся по-добрата страна на нещата, защото ми 
дава възможност за среща със знанието, с онези специа-
листи, носители на новаторски идеи, които вярват, че чрез 
стандартите могат да допринесат за положителните про-
мени в обществото. 
Основната функция на БИС е определена от Закона за 
национална стандартизация като единствен официален 
национален орган за стандартизация, натоварен с отго-
ворността да защитава националните интереси в европей-
ските и международните организации за стандартизация 
(CEN, CENELEC, ISO и IEC). Това не е просто декларация. 
Това е мисия, с която са ангажирани всички, които работят 
в БИС. Но за да може гласът на националната стандарти-
зация да получи своята заслужена тежест в създаването 
на европейски и международни стандарти, е необходимо 
активното участие на всички заинтересовани страни в ра-
ботата на техническите комитети на БИС. И тук идва роля-
та на стандартизатора, който търси позицията и насърчава 
участието на различните заинтересовани групи в процеса 
на разработване на национални, европейски и междуна-
родни стандарти и подпомага този процес чрез админи-
стративно управление на техническите комитети и добро 

познаване на националните, европейските и международ-
ните правила за работа по стандартизация. 
Често срещам разбирането, че стандартизацията е далеч-
на и сложна материя, която е най-добре да бъде оставена 
на техническите експерти. Това донякъде е така. Не всеки 
разбира езика на стандартите и именно в това е ролята на 
стандартизатора – да популяризира дейността по стандар-
тизация, да обяснява езика на стандартите чрез колкото се 
може повече срещи с представители на малкия и средния 
бизнес и различни заинтересовани обществени групи, като 
организации, защитаващи екологични и социални интере-
си, както и интересите на потребителите.

Личните ми уроци от практиката 
могат да се сведат до следните мои 
убеждения, свързани с процеса на разра-
ботване на стандарти както на евро-
пейско, така и на международно ниво:

• Заради широкия спектър от участници, очаквани-
ята от процеса на стандартизация могат да бъдат 
най-различни и въпреки необходимостта от постига-
нето на консенсус, това, което от едни се възприема 
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за успешен резултат от стандартизационните уси-
лия, за други крайният резултат може да е напълно 
неудовлетворителен и неприложим в практиката. За-
това и въпросът, който всеки стандартизатор си за-
дава, е „Заинтересованите страни, които участват в 
процеса на създаване на определен стандарт, пости-
гат ли своите цели?”.
• Стандартизацията е продукт на лично убеждение 
на всеки участник, че пазарът има способността да 
разбира и начертава логична бъдеща посока на иконо-
мическо развитие чрез използването на колективната 
мъдрост, т.е. използването на стандарти, които са 
израз на знанията на всички участващи. В този смисъл 
стандартът представлява декларация от тези, кои-
то са го създали, че резултатът от тяхната работа 
ще бъде разбран, приет и прилаган от пазара. Това 
убеждение е смекчено от разбирането, че пазарът 
функционира, преследвайки своите най-добри интере-
си, дори ако те не съвпадат със стандарта. Управле-
нието на този процес, който често включва съвмес-
тяването на напълно противоположни гледни точки 
и въвеждането на консенсус на доброволни начала, е 
истинско предизвикателство за стандартизатора. 
Понякога защитата на интересите на някои заинте-
ресовани групи не е възможна без съгласието и под-
крепата на другите участници в стандартизацията.
• Когато се споменат думите „стандартизация” и 
„стандарти”, неизменно като еталон за достижения 
в тази област се появяват Германия, Великобритания 
и Франция. Стандартите са един от отличителните 
белези на индустриалното общество. Колкото по-раз-
вито е едно общество, толкова повече то се нуждае 
от стандарти. С това си обяснявам и недостатъчно 
активното участие на България в работата на евро-

пейските и международните органи за стандартиза-
ция, което допълнително се затруднява от липсата 
на финансови и човешки ресурси (липса на осъзната, 
активно проявена заинтересованост от доброволно 
участие в процеса на стандартизация, владеене на  
английски език). Това води до създаването на европей-
ски и международни стандарти, които не отразяват 
напълно националните „неизказани” потребности. 
Поради тази причина БИС е преди всичко „ползвател, 
а не създател на стандарти” и основната дейност 
на стандартизатора се свежда до администриране 
на техническата работа по стандартизация, което 
е важно, но недостатъчно за успешното развитие на 
тази професия.

• Едно от основните задължения на БИС, произтича-
що от пълноправното членство в CEN и CENELEC, е 
въвеждането на всеки нов европейски стандарт като 
национален чрез превод или т.нар. потвърждаване (из-
даване на стандарта на английски език). Съществена 
част от работата на стандартизатора е посветена 
именно на тази дейност, свързана със способността 
на техническия секретар да планира и представи за 
издаване качествен превод на европейския стандарт, 
който допълнително улеснява потребителите на 
стандарти успешно да прилагат изискванията и до-
брите практики, съдържащи се в стандартите.

Аз вярвам в бъдещото на тази професия у нас, която те-
първа ще разгръща своя потенциал от възможности и все-
ки млад специалист, който я приеме в сърцето си и с раз-
ума си, може да бъде сигурен в смислеността на своята 
ежедневна работа, което според мен е едно от условията 
да се чувстваш удовлетворен и щастлив от избора си на  
професия.
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Строежите са най-големият енергиен консуматор в Евро-
па, потребявайки почти половината от използваната енер-
гия. Строителството генерира и около 40% от емисиите на 
парникови газове, а отпадъците от изграждането и разру-
шаването на сгради и съоръжения формират 25% от всич-
ки отпадъци в Европа. 
Европейската комисия посочи стандартизацията като клю-
чов елемент за осъществяване на инициативата за водещи 
пазари, един от които е устойчивото строителство.
Новият Европейски регламент (ЕС) №305 въвежда ново 
основно изискване по отношение на строежите – устой-
чиво използване на природните ресурси. Тук се включват 
повторно използване или рециклиране на строежите, тех-
ните материали и части след разрушаване, дълготрайност 
на строежите, използване на екологично съвместими при-
родни суровини и вторични материали. За оценяване на 
устойчивото използване на ресурсите и въздействието на 
строежите върху околната среда се използват екологични 
декларации за продуктите. Ключови аспекти от европей-
ския регламент за устойчиво строителство влизат в сила от 
1 юли тази година.
Прякото участие на българските фирми в дейността по 
стандартизация им осигурява влияние при разработва-
нето на нови стандарти и технически спецификации, из-
преварваща информация за тенденциите в устойчивото 
строителство, по-голяма конкурентоспособност. Ето защо 

в Българския институт за стандартизация в началото на 
март се учреди нов технически комитет, който ще участва 
в разработването на европейските стандарти за устойчиво 
строителство и въвеждането им в България. 
Новият технически комитет с наименование „Устойчи-
во строителство” ще е огледален на европейския коми-
тет CEN/TС 350 „Устойчиво строителство”, ще участва 
и като наблюдател в международния комитет ISO/ТС 59 
“Buildings and civil engineering works”. 
Сред учредителите са представители на всички заинте-
ресовани – Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, браншовите организации КИИП, КАБ и 
САБ, университетите УАСГ, Варненски свободен универ-
ситет, ВСУ „Черноризец Храбър”, ВСУ „Любен Караве-
лов”, както и водещи строителни фирми като „Кнауф” и 
„Винербергер”. 
Сред предложенията за работа на комитета бяха да се рабо-
ти върху въвеждане с превод на публикуваните европейски 
стандарти, да се адаптират европейските стандарти чрез 
разработване на национални приложения към тях, а също 
и да се вземе участие в работата на европейските коми-
тети, както и да се изясни терминологията в областта на 
устойчивото строителство с разработването на терминоло-
гичен речник. 
Председател на новоучредения комитет е инж. Димитър 
Начев, а секретар – Владимир Димов. (БДС Компас)
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асансьорите и техните предпазни 
устройства

Инж. Светлана Гюрджи-
лова, ръководител-сектор 
„Машиностроене и транс-
порт” и секретар на БИС/
ТК 66 „Асансьори и специ-
ална подемно-транспортна 
техника”

продукти, въжените линии и др. Те се въ-
веждат поотделно в законодателството на 
всяка страна - член на ЕС чрез нормативни 
актове, в т.ч. закони, укази, правилници, 
наредби и др. и започват да се прилагат 
едновременно. България като член на ЕС 
въведе тези директиви в нашето законода-
телство. Законодателна основа за въвеж-
дане на директивите се дава с приетия от 
Народното събрание през 1999 г. Закон за 
техническите изисквания към продуктите 
и по-специално чл. 6 и 7 от този закон.
По отношение на асансьорите в сила е 
Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на асансьорите 
и техните предпазни устройства, приета 
с ПМС № 242 от 24.10.2001 г., обн., ДВ, 
бр. 94 от 2.11.2001 г., в сила от 3.08.2002 г., 
изм. и доп., бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила 
от 3.08.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 
г., изм. и доп., бр. 100 от 14.11.2003 г., в 
сила от 14.11.2003 г., бр. 24 от 21.03.2006 

г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 
16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., доп., 
бр. 37 от 8.05.2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 
8.07.2008 г., в сила от 29.12.2009. Наред-
бата въвежда разпоредбите на Директива 
95/16/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно асансьорите, последно изменена 
с Директива 2006/42/ЕO на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
относно машините и за изменение на Ди-
ректива 95/16/ЕО (ОВ, специално издание, 
2007 г.). С наредбата се определят: 

• съществените изисквания към 
асансьорите и техните предпазни ус-
тройства; 

• процедурите за оценяване и начи-
ните за удостоверяване съответстви-
ето на асансьорите и предпазните им 
устройства със съществените изиск-
вания; 

• реда за издаване на разрешения на 
лицата за извършване оценяване на съ-
ответствието и проверки за спазване 
на условията, при които е издадено 
разрешението.

Отговорността за въвеждането в действие 
на асансьорите е изцяло на този, който ги 
е монтирал, а пускането на пазара на пред-
пазните устройства – на този, който ги е 

С цел създаване на условия за свободно движение на хора, стоки, услуги 
и капитали в рамките на Европейския съюз бяха приети голям брой ди-
рективи от така наречения „Нов подход”. Голяма част от тях са свързани с 
безопасността на продуктите, включително на машини и съоръжения. Тези 
директиви съдържат препоръки за въвеждане в законодателството на стра-
ните - членки на ЕС на единни правила, норми и общоприети изисквания 
(наричани по-нататък „съществени изисквания”) към устройството на тези 
машини и съоръжения, единни критерии за изпълнението на изискванията 
и единни критерии за оценяване на съответствието на продуктите с тези 
изисквания. Това са директиви, които се отнасят до осигуряване на безо-
пасността на машините, съдовете под налягане, асансьорите, строителните 
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О произвел или на техните упълномощени представители. 
Съгласно наредбата в действие могат да се пускат асан-
сьори и/или да се пускат на пазара само такива предпазни 
устройства за тях, чието съответствие е оценено спрямо 
съществените изисквания за безопасност и те изпълняват 
тези изисквания.
Съществените изисквания за безопасност, включени в гла-
ва втора, в най-голяма степен гарантират безопасността на 
асансьорите, като при тяхното изпълнение в значителна 
степен се отстранява или намалява рискът за ползватели-
те и поддържащия персонал при експлоатацията на асан-
сьорите. Наредбата посочва кои са основните изисквания 
за безопасност и към нея са позовани хармонизирани евро-
пейски стандарти (въведени като български) – стандартите 
от серията EN 81 за асансьори: 

EN 81-1:1998+A3:2009
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Част 1: Електрически асансьори

EN 81-2:1998+A3:2009
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори

EN 81-21:2009+A1:2012
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. 
Част 21: Нови пътнически и товарни асансьори в същест-
вуващи сгради

EN 81-28:2003
Правила за безопасност при конструиране и монтиране на 
асансьори. Асансьори за транспортиране на хора и товари. 
Част 28: Сигнал за авария на пътнически и товарни асан-
сьори, на далечно разстояние

EN 81-58:2003
Правила за безопасност при конструиране и монтиране на 
асансьори. Изследване и изпитване. Част 58: Изпитване за 
устойчивост на огън на шахтни врати

EN 81-70:2003
Правила за безопасност при конструиране и монтиране на 
асансьори. Специално приложение за пътнически и товар-
ни асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за пътни-
ци, включително за инвалиди

EN 81-71:2005+A1:2006
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Специално приложение на пътнически и товар-
ни асансьори. Част 71: Устойчивост на злонамерено раз-
рушаване

EN 81-72:2003
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Специални приложения за пътнически и товар-
ни асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари

EN 81-73:2005
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Специално приложение на пътнически и товар-
ни асансьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай 
на пожар

EN 13015:2001+A1:2008
Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за ин-
струкции за поддържане

EN 12016:2004+A1:2008
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група проду-
кти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчи-
вост и стандартите за въжета

EN 12385-3:2004+A1:2008
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информа-
ция за използването и поддържането

EN 12385-5:2002
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от 
усукани снопчета (дилки) за асансьори

EN 13411-7:2006+A1:2008
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. 
Част 6: Съединителна скоба със симетричен клин посочват 
начини за реализиране на тези изисквания. 
Посочените по-горе стандарти нямат задължителен харак-
тер, но съгласно наредбата, ако даден асансьор е изработен 
в съответствие с такъв хармонизиран стандарт, съществу-
ва презумпцията, че съоръжението отговаря на съществе-
ните изисквания. 
Последното съждение не отменя задължителните про-
цедури по оценяване на съответствието. Наредбата дава 
възможност асансьорите да се проектират и по други 
стандарти или технически спецификации. В този случай 
съответствието със съществените изисквания трябва да се 
докаже задължително чрез изследване на проекта от неза-
висим нотифициран орган (лице, получило разрешение за 
оценяване на съответствието).
Оценяването на съответствието на асансьорите и техните 
предпазни устройства се извършва по процедурите, посо-
чени в глава ІІІ на наредбата. Оценяването на съответстви-
ето включва една процедура или комбинация от две проце-
дури (модули). Съответствието на предпазните устройства 
със съществените изисквания се оценява преди пускането 
им на пазара. Това оценяване може да се извършва както 
от независим орган – лице, получило разрешение за оце-
няване на съответствието, така и от самия производител 
в рамките на внедрената от него система за осигуряване 
на качеството. Тази система по качество трябва да е била 
подложена на оценяване (одит) и надзор от лице, получило 
разрешение за оценяване на съответствието. И в двата слу-
чая целите и методите за оценяване са едни и същи. Задъл-
женията за оценяване на съответствието, както и изборът 
каква процедура да се приложи, са изцяло на този, който 
пуска на пазара предпазното устройство, а това може да 
е производителят или негов упълномощен представител. 
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Изборът се разпростира върху една от 
следните възможности:

• да се приложи процедурата „ЕО изследване на 
типа” (приложение № 2) от лице, получило разреше-
ние за оценяване на съответствието на представи-
телен образец на предпазно устройство, в съчетание 
с процедурата „Съответствие с типа чрез случайни 
проверки” (приложение № 8) за предпазните устрой-
ства от редовното производство;

• да се приложи процедурата „ЕО изследване на 
типа” (приложение № 2) от лице, получило разрешение 
за оценяване на съответствието на представителен 
образец на предпазно устройство, в съчетание с проце-
дурата „Осигуряване качеството на продукта” (при-
ложение № 5) при крайния контрол и изпитванията;

• производителят да прилага процедурата „Пълно 
осигуряване на качеството” при проектирането, из-
работването, монтирането, крайния контрол и из-
питванията (приложение № 6).

наредбата разглежда оценяването на съответствието 
на асансьорите на етап монтиране и пускането им в 
експлоатация.

То се извършва по една от петте 
процедури:

• Краен контрол (приложение № 4);

• Осигуряване качеството на продукта  
(приложение № 9);

• Осигуряване качеството на производството  
(приложение № 11);

• Проверка на единичен продукт (приложение № 7);

• Пълно осигуряване на качеството  
(приложение № 10).

Коя процедура да се прилага, избира лицето, което е мон-
тирало асансьора в съответствие с обхвата на неговата 
дейност и дали то прилага един или друг вариант на сис-
тема по качеството. 
При три от процедурите се изисква на етап проектиране 
да е била извършена оценка на проекта от нотифициран 
орган чрез процедурата „ЕО изследване на типа”, която е 
включвала и изпитвания на тип асансьор или модел асан-
сьор, или при проектирането да е била прилагана система 
за пълно осигуряване на качеството. Във всички случаи 
устройството на новомонтирания асансьор трябва напъл-
но да съответства на техническото досие на изследвания 
асансьор-модел или тип асансьор или на асансьора, при 
проектирането на който е прилагана система за пълно оси-
гуряване на качеството.
Оценяването на проекта може да се извърши от произво-
дителя или лицето, което монтира асансьора, ако той при-
лага система за пълно осигуряване на качеството, и асан-
сьорът е изработен и монтиран съгласно изискванията на 
хармонизираните стандарти.

В тези случаи след приключване на монтажа на всеки 
асансьор, който е изработен и монтиран в съотвествие с 
асансьор-модел или тип, който е преминал през „ЕО из-
следване на типа”, или всеки асансьор, чиято конструкция 
съответства на асансьор, при проектирането на който е 
прилагана система за пълно осигуряване на качеството, се 
оценява:

• от нотифициран орган чрез процедурата краен 
контрол (приложение № 4);

• или от лицето, което го монтира, ако прилага сис-
тема за осигуряване на качеството на производство-
то (приложение № 11), или система за осигуряване на 
качеството на продукта (приложение № 9).

Всеки асансьор, чийто проект за изработване и монтиране 
не е бил подложен на оценяване на етап проектиране по 
процедурата „ЕО изследване на типа” или по процедурата 
„Пълно осигуряване на качеството”, се пуска в действие 
след оценяване от нотифициран орган чрез процедурата 
„Проверка на единичен продукт” (приложение 7).
Лицето, което монтира асансьора, може самò да извър-
ши оценяване на съответствието на асансьора в рамките 
на прилаганата от него система за пълно осигуряване на 
качеството (приложение № 10), в случай че проектът е в 
пълно съответствие с българските стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти. В противен случай 
се налага допълнително да се възложи оценяване на проек-
та от нотифицирано лице.
Всяка прилагана система за качеството трябва да е била 
оценена и да се наблюдава от нотифицирано лице, получи-
ло разрешение от ДАМТН. 
Когато съществуват рискове относно асансьори и предпаз-
ни устройства, предмет на други наредби по чл. 7 от Зако-
на за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), се 
прилагат съществените изисквания и на другите наредби. 
Такива например са: Наредбата за съществените изисква-
ния и оценяване съответствието на машините, Наредбата 
за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието 
за електромагнитна съвместимост, Наредбата за същест-
вените изисквания и оценяване на съответствието на елек-
трически съоръжения, предназначени за използване в оп-
ределени граници на напрежението и др.
Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието 
на продукта, той издава сертификат за съответствие в по-
твърждение на това. След това лицето, което монтира асан-
сьора, или производителят на предпазните устройства за 
асансьори съставя ЕО декларация за съответствие, с която 
заявява, че единствено той е отговорен за гарантиране на 
съответствието с приложимата директива. Съставянето на 
ЕО декларацията за съответствие е правно задължение.
Съответствието на асансьорите и на предпазните устрой-
ства със съществените изисквания се удостоверява от ли-
цето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, 
чрез маркировка за съответствие и с ЕО декларация за съ-
ответствие.
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регламент за европейска 
стандартизация върху 

нормативната база на БИс
Ивелин Буров, председател на 
Управителния съвет на БИС

Европейската стандартизация до края на 2012 г. се регули-
раше от определена правна рамка, която включва три прав-
ни акта – Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за 
предоставянето на информация в сферата на технически-
те стандарти и регламенти и правила относно услугите на 
информационното общество, Решение № 1673/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 
г. за финансиране на европейската стандартизация и Реше-
ние 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. относно 
стандартизацията в сферата на информационните техноло-
гии и телекомуникациите. Тази правна уредба обаче вече 
не беше актуална, като се има предвид развитието на ев-
ропейската стандартизация през последните десетилетия. 
С новия Eвропейски регламент № 1025/2012 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. тази 
правна рамка се осъвременява, така че да обхване нови 
аспекти и по този начин да отрази последните новости в 
развитието и да очертае бъдещите предизвикателства пред 
европейската стандартизация. Това е свързано по-специ-

ално с усиленото разработване на стандарти в сферата на 
услугите и развитието на стандартизационни документи, 
различни от официалните стандарти. 
В регламента се съдържат и изисквания за работните про-
грами на националните органи по стандартизация.
Работната програма на БИС се състои от темите от работ-
ните програми на БИС/ТК и темите, които се разработват 
под отговорността на БИС/ТС.

Работната програма трябва да 
включва:

• теми за разработване, преработване или изменение 
на български стандарти на национално ниво;

• теми за разработване на европейските стандарти 
по програмите на CEN/CENELEC;

• теми за въвеждане на международни и европейски 
стандарти чрез превод на български език;
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• теми за разработване на международни стандар-
ти от програмите на Техническите комитети на  
ISO/IEC. 

Работната програма трябва да съдържа най-малко рабо-
тен номер и наименование на темата и номер на проекта 
на стандарта, както и срокове за изпълнение на отделните 
етапи. Работната програма се приема от съответния БИС/
ТК. Тя е отворена и може да се включват нови работни 
теми след оценяване и одобряване от съответния Техни-
чески съвет. Програмата се публикува на интернет стра-
ницата на БИС.
Българският институт за стандартизация информира  
Европейската комисия, европейските организации по 
стандартизация и националните органи по стандартизация 
на държавите - членки на Европейския съюз, и при поиск-
ване предоставя частта от програмата си по стандартиза-
ция, която се отнася за приемане и изменение на национал-
ни стандарти или на международни стандарти, които не се 
въвеждат еквивалентно.
Съобщението за започване на работата по нова работна 
тема или за преработване на съществуващ национален 
стандарт се нотифицира съгласно Споразумението за тех-
нически пречки в търговията на Световната търговска 
организация (WTO/TBT) и в CEN в съответствие с из-
искванията на Директива 98/34/ЕЕС. Нова работна тема 
в електротехническата област трябва допълнително да 
бъде нотифицирана в CENELEC съгласно процедурата 
Vilamoura.
Новият регламент посочва, че националните органи за 
стандартизация не могат да възразят срещу това, обект на 
стандартизация, включен в тяхната работна програма, да 
бъде обсъждан на европейско ниво в съответствие с прави-
лата, установени от европейските организации за стандар-
тизация, нито да предприемат каквито и да било действия, 
които биха могли да засегнат решенията в това отношение. 
Сега няма документ, регламентиращ това. Необходими са 
промени в правилата и процедурата в частта, отнасяща се 
за нотификациите по Директива 98/34/ЕС.
Необходимо е изменение и допълнение на правилата и 
процедурата за осигуряване на информация в съответ-
ствие с член 4 на Регламента, който описва прозрачността 
по отношение на стандартите. 
Чл. 6 от новия регламент показва как се осигурява достъ-
път на малките и средните предприятия (МСП) до стандар-
ти. Тъй като БИС няма документ, който регламентира този 
достъп, са необходими промени в Устава, съгласно които 
на представителите на микро-, малките и средните пред-
приятия се осигурява достъп до работата на техническите 
комитети, включително достъп до проектите на стандарти, 
без задължението да бъдат членове на БИС. За участието 
си в работата на техническите комитети МСП заплащат 
преференциални такси, които се определят с решение на 
Общото събрание на БИС. Затова са необходими промени 
в Правилата за работа по националната стандартизация, 
част 2: Организация на дейността по стандартизация. 
Необходимо е да се приеме решение на УС на БИС за раз-
работване на годишна програма за насърчаване и улесня-

ване достъпа на МСП до стандартите и за обмен на най-
добри практики, имащ за цел повишаване на участието на 
МСП в дейностите по стандартизация. Годишният доклад 
за изпълнението на програмата се изпраща до европейски-
те организации за стандартизация.
Трябва да се промени нормативната база на БИС и където 
има позоваване на Директива 98/34/ЕО, да се замени с Ре-
гламент 1025/2012.
Този анализ е на базата на текстове от регламента, чий-
то адресат са националните органи за стандартизация. Не 
са взети предвид текстове на регламента, чийто адресат е 
държавата членка, в случая България.
Взета е предвид разпоредбата на чл.15, ал.2 от Закона за 
нормативните актове, съгласно която ако български нор-
мативен акт противоречи на европейски регламент, се при-
лага регламентът. В случая тази разпоредба е приложима 
единствено за чл.2 от регламента, според който термините 
и определенията се прилагат по смисъла на настоящия ре-
гламент.

Необходимостта от промени в 
основните документи на БИС се свежда 
най-общо до:

• изменение и допълнение на Устава на БИС по отно-
шение на позоваването на Директива 98/34/ЕС и осигу-
ряването на достъпа на МСП до стандартизационния 
процес в техническите комитети по стандартизация, 
без да се задължават да са членове на БИС;

• изменение и допълнение на Правилата за работа 
по националната стандартизация, част 1 и част 2 
по отношение на прозрачността на работната про-
грама, прозрачността при разработването на стан-
дарти и  осигуряването на достъпа на МСП до стан-
дартизационния процес в техническите комитети по 
стандартизация;

• изменение и допълнение на Процедурата за осигуря-
ване на информация в областта на стандартизация-
та по отношение на нотификациите на проекти на 
стандарти, разработвани на национално ниво;

• изменение на процедурите на сертифицираната сис-
тема за управление на качеството вследствие на по-
сочените по-горе промени.

Извън промените в нормативната база е необходимо да се 
разработи и приеме от Управителния съвет програма за на-
сърчаване и улесняване достъпа на МСП до стандартите 
и за обмен на най-добри практики, целящ повишаване на 
участието на МСП в дейностите по стандартизация. Го-
дишният доклад за изпълнението на програмата се изпра-
ща до европейските организации за стандартизация и се 
публикува на интернет страницата на БИС.
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Нов технически комитет за биотехнологии
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов технически комитет ISO/PC 276 Биотехно-
логии (Biotechnology) с обхват на дейност стандартизация 
на биотехнологични продукти, методи и процеси; разра-
ботване на международно признати и приети термини и 
определения; аналитични и диагностични методи; инстру-
менти за определяне на международната съпоставимост 
на данни. В обхвата на комитета не попада стандартизация 
за разработване на приложения за селскостопанската, хра-
нително-вкусовата и медицинската индустрия. При проя-
вен интерес БИС може да придобие членство в комитета.

Нов проектен комитет за устойчивост при 
закупуване
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет ISO/PC 277 устойчивост 
при процесите на закупуване. Целта е да се разработи 
стандарт, подпомагащ организациите в интегрирането на 
социалната отговорност в процеса на закупуване на сто-
ки и услуги. При проявен интерес БИС може да придобие 
членство в комитета.

Предложение за нова област на дейност
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за стан-
дартизация на Китай (SAC) за откриване на нова област на 
техническа дейност: „услуги, свързани с данни за одит“ 
(Audit data services). 
Обхват на предложения технически комитет ще бъде стан-
дартизация на следните аспекти: термини и определения, 
класификация на данните за одит: счетоводни данни, биз-
нес данни, данни от извършване на одит (план за одит, 
програма на одит, доклад от одит), управление на процеса 
и др. При проявен интерес от страна на заинтересованите 
страни БИС може да подкрепи създаването на технически 
комитет в областта. Крайният срок за представяне на ко-
ментари е 04.06.2013 г. 

Предложение за разработване на стандарт за 
безопасност при работа
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Великобритания за разрабо-
тване на международен стандарт „Системи за управление 
на здравето и безопасността при работа. Изисквания” на 
базата на OHSAS 18001.
При проявен интерес от страна на заинтересованите стра-
ни БИС може да подкрепи създаването на технически ко-
митет в тази област. При одобряване на предложението от 
националните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие 
в работата на комитета или като наблюдатели. Крайният 
срок за представяне на коментари е 11.06.2013 г. 

Нов проектен комитет за антикорупционни 
мерки
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет ISO/PC 278 система за 
управление на антикорупционни мерки. Изисквания, 
който да разработи стандарт, помагащ на всяка организа-
ция да разработи и внедри ефективни и ефикасни мерки за 
противодействие на корупционните практики. Единадесет 
страни  са заявили желание да участват активно в работа-
та на комитета (Аржентина, Финландия, Великобритания, 
Белгия, Норвегия, Сърбия, Испания, Чехия, Швейцария, 
Колумбия и Еквадор), а 16 страни са със статут на наблю-
датели. При проявен интерес БИС може да придобие член-
ство в комитета. (БДС Компас)


