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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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Училищният звънец скоро ще удари пак. Но дори и необятният свят 
на познанието се изучава с помощта на стандартите. Без тях всеки 
ще пише на различни тетрадки, ще рисува на различни листове и ще 
чертае на различни дъски. 
В този брой на списание „БДС Компас” представяме няколко от 
стандартите за училищни пособия, например, за мебели, столове и 
маси за учебни заведения. Чрез него се гарантира, че училищните 
столове и маси се проектират така, че да осигуряват добро положе-
ние на тялото на подрастващите. 
Малките химици трябва да изучават околния свят в безопасна среда 
и отново на помощ идва стандарт от серията за безопасност на дет-
ски играчки, приложим специално за комплекти за химични опити 
и свързаните с тях дейности. Той обхваща също играчките за про-
веждане на експерименти в областта на минералогията, биологията, 
физиката, микроскопията и околната среда, когато те съдържат хи-
мични вещества или препарати. 
Малките Леонардовци творят уникални сюжети върху хартия. Но 
когато хлапето цапа и лапа, то на помощ идват стандартите, които 
се грижат за неговата безопасност, като БДС EN 71-7 „Безопасност 
на детските играчки. Част 7: Бои за рисуване с пръсти. Изисквания 
и методи за изпитване”.
Представяме и един от най-известните и широкоприложими стан-
дарти – за видовете и форматите на хартията за писане и някои ви-
дове хартия за печат. 
От месеци се рекламира цифровизацията на телевизията. Доц. д-р 
инж. Стефан Попов разказва за предимствата и какво е необходимо, 
за да се приемат безплатните цифрови телевизионни програми. 
Как се оценява съответствието на личните предпазни средства, за да 
осигуряват безопасни условия на труд, разказва д-р инж. Вержиния 
Грозданова.
В рубриката „Професия стандартизатор” инж. Мария Геновска, гла-
вен експерт в сектор „Стандарти в електрониката, електротехниката 
и телекомуникациите” споделя, че стандартизацията изисква време 
и опит.
Инж. Димитър Начев разказва за устойчивото строителство, което е 
един от водещите пазари за Европа. Експертът подчертава, че стан-
дартизацията е ключов фактор и инструмент за постигане на изис-
кванията за устойчиво строителство.
Европейската стандартизация все повече се фокусира и върху услу-
гите, които бяха основна тема на втората обща среща на европей-
ските органи по стандартизация CEN и CENELEC. Разработването 
на стандарти за услуги набира все по-голяма скорост, като вече са 
публикувани над 90 стандарти и спецификации, които се отнасят 
пряко до различни видове услуги. Скоро ще бъдат разработени още 
важни стандарти за различни видове услуги като предоставяне на 
информация на клиентите, процедури за подаване на жалби и разре-
шаване на спорове и др. 
Стандарти, за които „БДС Компас” ще ви разкаже...

Редакционен коментар
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стандартът бДс EN 1729-1 Мебели. столове и маси 
за учебни заведения. част 1: Функционални размери 
гарантира, че училищните столове и маси се проектират 
така, че да осигуряват добро положение на тялото. Не се 
описва проектирането, а са дадени само размерите на ме-
бели с постоянна височина или на регулируеми мебели. 
Стандартът не съдържа изисквания за размерите на подла-
кътници, но тяхното прилагане не е изключено.
Посочените минимални размери се разглеждат като абсо-
лютни минимални стойности, затова се препоръчва те да 
се завишават.
приложение А показва функционалните размери на сто-
лове с наклон на седалката между -5°  и +5° и принадле-
жащите им маси. Размерите, маркировките и цветовото 
кодиране на столовете трябва да съответстват на дадени-
те в таблицата. Предният кант на седалката е закръглен в 
средната равнина. Горният и долният кант на облегалката 
са закръглени също. Трябва да е осигурено пространство-
то за свободно движение на седалището. 
Страничните кантове на стола или на седалката не тряб-
ва да образуват издатини, които да отстоят на повече от  
15 mm над най-ниската точка на площта за седене в на-
пречно направление на седалката.
Стандартът определя височината на седене, широчината и 
дължината на седалката, височината и дължината на об-
легалката и всички останали параметри, които осигуряват 
добра поза на ученика. 
Плотовете на масите може да бъдат хоризонтални, да имат 
постоянен ъгъл на наклона или да се регулират в наклоне-
но положение. Стандартът препоръчва маси с наклонени 
или наклоняеми плотове.

Пространството за краката трябва да се предвиди за всяка 
размерна маркировка в съответствие с минималните раз-
мери, посочени в таблица.
Регулируемите устройства са леснодостъпни и се обслуж-
ват лесно, без прекомерна сила или специални инструмен-
ти.
приложение В показва функционалните размери на ви-
соки столове с двустранно наклоняема седалка и принад-
лежащите им маси. Така например широчината на задната 
част на седалката не трябва да е по-малка от 50 % от ши-
рочината на седалката. Когато седалката или облегалката 
е регулируема или наклоняема, седалката се нагласява в 
хоризонтална позиция или възможно най-близо до нея, а 
облегалката – във вертикална позиция или възможно най-
близо до това положение. 
Плотовете на масите отново може да бъдат хоризонтални, 
да имат постоянен ъгъл на наклона или да се регулират в 
наклонено положение. 
Шаблонът за измерване на пространството за краката 
трябва да се постави така, че по-високият му кант да се 
намира на една линия с предния кант на масата.
приложение с показва функционалните размери на ра-
ботни маси за правостоящи. Като ергономичен критерий 
за височината им е подходяща височината на сгънатия ла-
кът при стоене, като се вземат предвид и обувките. При 
масите с постоянна височина по-ниските ученици трябва 
да си повдигат рамената и лактите, а по-високите – да се 
навеждат напред, което предизвиква болки в гърба. Даде-
ните в таблица размери се използват като компромисно 
решение, за да се ограничи колкото е възможно огъването 
на гърба и да се попречи на по-ниските да повдигат преко-
мерно прегънатите си лакти. (БДС Компас)
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За опитите на малките химици
стандартът бДс EN 71-4 безопасност на детски играч-
ки. част 4: комплекти за химични опити и свързани 
с тях дейности определя изисквания за максималното ко-
личество и в някои случаи максималната концентрация на 
определени вещества и смеси, използвани в комплектите 
за химични опити, и свързаните с тях дейности. Той об-
хваща също играчките, използвани за опити в областта на 
минералогията, биологията, физиката, микроскопията и 
околната среда, когато те съдържат химични вещества или 
смеси. 
В комплектите се включват химични вещества, препарати 
и индикатори в количества, посочени в специални табли-
ци. Когато са опасни, необходимо е съдовете да бъдат оз-
начени с подходяща маркировка: 

Комплектите трябва да съдържат инструкции за използ-
ване, списък с предупреждения и информация за оказва-
не на първа помощ, необходими съдове за извършване на 
опитите, предпазно средство за очите и ако е необходимо 
– статив за епруветки. Всички описани опити трябва да 
бъдат оценени от производителя. Опасностите се описват 
(например работа с химикали, работа с лабораторна стъ-
клария, забавяне на точката на кипене, обратно преминава-
не на охлаждаща вода в прегрята лабораторна стъклария, 
отделяне на газове и боравене с горелка и други източници 
на топлина).
Стандартът посочва, че стъклените епруветки, предназна-
чени за нагряване, трябва да бъдат с размери, по-големи 
от 110 mm дължина и 15 mm вътрешен диаметър. Задъл-
жително е лабораторната стъклария да е от боросиликатно 
стъкло, когато се нагрява. Когато не са предназначени за 
нагряване, епруветките трябва да бъдат не по-големи от  
90 mm на дължина и с вътрешен диаметър 12 mm. Стан-
дартът посочва какви да са съдовете за реагенти, затваря-
щите устройства, празните съдове. Пренасянето на теч-
ност не трябва да става с пипети чрез засмукване с уста. 
Необходимо е предпазно средство за очи. 
Маркировката трябва да е видима, четлива, да не се изтри-
ва и да бъде изписана на националния език на страната, къ-
дето се продава продуктът. Думата „Внимание” се изписва 
с букви с минимална височина 7 mm. След нея буквите са 
високи поне 3 mm. 
Необходимо е отделните съдове да имат маркировка за 
химичното вещество, както е посочено в таблиците на 
стандарта, а също и подходящи символи за опасност. На 
стъклени съдове, които не са предназначени за нагряване, 
да пише „Да не се нагряват”. Върху външната опаковка 
се отбелязват наименование, адрес и телефонен номер на 
производител, упълномощен представител или вносител.
Стандартът посочва задължителните предупреждения, 
като например да се използва само от деца над 10 години, 
под наблюдението на възрастни. При комплектите, съдър-
жащи калиев перманганат, възрастта е над 12 години. 

Оксидиращо 

Лесно запалимо 

КорозивноВредно

Дразнещо

Токсично

Опасно за околната среда
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първа помощ съдържа:
• описание на доставените химични вещества;

• празно поле, в което да се постави телефонният 
номер на местния център по токсикология (център за 
информация за оказване на първа помощ) или болница, 
в случай че възникне инцидент с поглъщане на опасни 
вещества;

• обща информация за оказване на първа помощ, 
включително предупреждения в следните случаи:

 » При контакт с очите: „Да се изплакнат обил-
но очите с вода, ако е необходимо очите да се дър-
жат отворени. Да се потърси незабавно медицин-
ска помощ”.

 » При поглъщане: „Да се изплакне обилно уста-
та с вода, да се пие прясна вода. Да не се предизвик-
ва повръщане. Да се потърси незабавно медицинска 
помощ.”

 » В случай на вдишване: „Да се изведе пострада-
лият на чист въздух”.

 » В случай на контакт с кожата и изгаряне: 
„Да се измие обилно с вода засегнатото място за 
5 минути”.

Препоръчва се в случай на съмнение или на нараняване 
незабавно да се потърси медицинска помощ и да се вземе 
химикалът заедно със съда, в който се намира.
Трябва да бъде дадена подробна информация за провежда-
нето на всеки един експеримент, както и за изхвърлянето 
на използваните химични вещества и препарати.

Стандартът дава и препоръки към възрастните, които ще 
наблюдават децата. Задължителни са следните правила за 
безопасност:

• Преди използване да се прочетат инструкциите, да 
се спазват и да се пазят за справка.

• Да се пазят далече от мястото за провеждане на 
опити малките деца, животните и тези, които ня-
мат предпазно средство за очи.

• Да се носи винаги предпазно средство за очи. 

• Комплектът за химични опити да се съхранява из-
вън обсега на малки деца.

• Всички принадлежности да се почистват след из-
ползване.

• Да се провери дали всички съдове са плътно затво-
рени и се съхраняват правилно след използването им.

• Да се измиват ръцете след приключване на експе-
риментите.

• Да не се използват други принадлежности, освен 
включените в комплекта.

• Да не се яде, пие или пуши на мястото на провеж-
дане на експериментите.

• Да се избягва контакт на химикали с очите и ус-
тата.

• Ако в инструкциите за използване са описани хра-
нителни продукти: Да не се връщат използваните хра-
нителни продукти в първоначалния съд. Да се изхвър-
лят незабавно. (БДС Компас)
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За детските рисунки с пръсти

Малките Леонардовци творят уникални сюжети върху 
хартия. Но когато хлапето цапа и лапа, то на помощ идват 
стандартите, които се грижат за неговата безопасност. 
бДс EN 71-7 безопасност на детските играчки. част 7: 
бои за рисуване с пръсти. изисквания и методи за из-
питване определя съставки, които могат да се използват 
при производството на бои за рисуване с пръсти. Опреде-
лят се и някои граници за примеси, консерванти, мигра-
ция на определени елементи и други. Боите не трябва да 
съдържат опасни вещества или препарати в количества, 
които могат да навредят на здравето.
Стандартът посочва кои оцветители могат да се използват 
в детските боички. В тях не бива да попадат канцероген-
ни, мутагенни, токсични, вредни, корозивни, дразнещи 
или сенсибилизиращи вещества. Не трябва да съдържат 
азооцветители, които чрез разцепване на една или няколко 
азогрупи, могат да образуват изброени в съответните таб-
лици първични амини. Съхраняват се само чрез използва-
нето на посочените консерванти. 
Боите за рисуване с пръсти не трябва да бъдат подсладени, 
овкусени или ароматизирани. Необходимо е да се добави 
вещество, придаващо горчив вкус, и се посочва какво и 
как.
Стандартът посочва методи за изпитване за оцветители, 
консерванти, миграция на определени елементи, първич-
ни ароматни амини, етанол, стойност на pH и други важни 
елементи за безопасността на малкия художник.
Маркировките трябва да са видими, да се четат лесно, 
да не могат да се заличават и да са написани на нацио-
налния език на страната, където се продават продуктите.  

Необходимо е опаковката да съдържа наименованието 
и адреса, търговската марка на производителя, неговия 
упълномощен представител или вносителя. Необходима 
е информация за използваните консерванти и вгорчаващи 
съставки. Опаковките в никакъв случай не трябва да при-
личат на хранителни продукти. 
Задължително е да бъде поставено следното предупреж-
дение: „Внимание! Деца под 3-годишна възраст трябва да 
бъдат наблюдавани от възрастни.” 
Стандартът съдържа шест приложения:

• Приложение А (основно), съдържащо списък на 
разрешените оцветители за използване в боите за ри-
суване с пръсти

• Приложение В (основно), съдържащо списък на 
разрешените консерванти за използване в боите за ри-
суване с пръсти

• Приложение С (информационно), в което са посоче-
ни съставките, използвани в производството на бои за 
рисуване с пръсти

• Приложение D (основно), в което  е даден метод за 
откриване на определени азооцветители и определяне 
на първични ароматни амини

• Приложение E (информационно), съдържащо осно-
ванията за разработването на стандарта

• Приложение ZA (информационно), в което е посоче-
на взаимовръзката на този стандарт с предписания-
та на Директива 2009/48ЕС, отнасящи се до същест-
вените изисквания. (БДС Компас)
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Без стандарти всеки ще пише на различни тетрадки, ще 
рисува на различни листове и ще чертае на различни дъс-
ки. 
Стандартът бДс EN ISO 216 Хартия за писане и някои 
видове хартия за печат. крайни формати от редове А 
и В и означаване на машинното направление определя 
крайните формати на хартия, предназначена за админи-
стративни, търговски и технически цели, а също и за ня-
кои видове печатна продукция като формуляри, каталози и 
други. Не е задължително да се прилага за вестници, кни-
ги, афиши или друга специална продукция, които могат да 
бъдат обект на отделни международни стандарти.
Всеки нормален ред (правилни производни формати) се 
състои от редове от формати, всеки от които е получен 
чрез разделяне на предшестващия по-голям формат хартия 
на две равни части. Разделянето е успоредно на по-късата 
страна, следователно площите на два последователни фор-
мата са в отношение 2:1.
Всички формати от всеки ред са геометрично подобни 
един на друг. Те са основани на метричната система за из-
мерване. Всеки краен формат от основния и допълнител-
ния ред се означава с буква, последвана от цифра. Буквата 
(А или В) показва реда от формати, а цифрата показва броя 
на разделянията, които са направени, като се започне от 
основния формат, който е означен с цифрата 0.

Основен ред (ISO–A ред)
Основният формат от ред А (А0) има площ 1 m2. Основни-
ят ред от формати се получава от основния формат. Този 
ред се означава като ISO–A ред. Крайните формати от реда 
А са предназначени за всички видове канцеларски мате-
риали и печатна продукция. Тези формати са показани в 
следната таблица:

Означение Размери, mm

А0 841 x 1189
А1 594 x 841
А2 420 x 594
А3 297 x 420
А4 210 x 297
А5 148 x 210
А6 105 x148
А7 74 x 105
А8 52 x 74
А9 37 x 52
А10 26 x 37

ЗАБЕЛЕЖКА: Рядко използвани формати, които също 
принадлежат към този ред:

4А0 1 682 x 2378
2А0 1 189 x 1682

Допълнителен ред (ISO–B ред)
Допълнителният ред от формати се получава чрез въвеж-
дане на средни геометрични между съседни формати от 
реда А. Този ред се означава като ISO–B ред.
Крайните формати от реда В са предназначени за използ-
ване само в изключителни случаи, когато са необходими 
формати, заемащи промеждутъчно място между два съсед-
ни формата от ред А. Тези формати са показани в следната 
таблица:

Означение Размери
mm

В0 1 000 x 1414
В1 707 x 1000
В2 500 x 707
В3 353 x 500
В4 250 x 353
В5 176 x 250

В6 125 x 176

В7 88 x 125

В8 62 x 88

В9 44 x 62

В10 31 x 44
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Продълговати формати (специално 
получени)
Продълговатите формати се получават чрез разделяне на 
всеки от форматите от двата по-горе посочени редове на 3, 
4 или 8 равни части, успоредни на по-късата страна, така 
че отношението между по-дългата и по-късата страна да е 
по-голямо от √2.
Доколкото е възможно, крайните продълговати формати 
трябва да са производни на форматите от реда А. Те се из-
ползват за етикети, билети и за някои други приложения.

Примери за крайни продълговати 
формати на ISO

Означение Размери
mm

1/3 А4 99 x 210
1/4 А4 74 x 210
1/8 А7 13 x 74

Например формат А3, разгънат или прегънат до формат 
А4, е предназначен за големи таблици, графики или ди-
аграми за служебно или търговско използване, когато се 
прецени, че А4 е твърде малък.
Основно А4 се използва като стандартен формат за хартия 
за кореспонденция и печатна продукция за служебни или 
търговски цели. Същото е и с А5, ако А4 е твърде голям. 
А6 е предназначен за илюстровани пощенски картички и 
двойни затворени пощенски картички. (БДС Компас)
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стандартизацията е ключов фактор за 
устойчивото развитие

Инж. Димитър Начев е 
завършил специалността 
„Промишлено и гражданско 
строителство” на Висшия 
институт по архитектура 
и строителство. Работил 
е като водещ проектант в 
ИПП „ИСПРОЕКТ”, главен 
проектант в СМП „Метални 
конструкции”, управител в 
ABC-201 ООД, прокурист в 
ЛеоАрт ООД .
От 2004 до 2012 г. е 
председател на КИИП 
София-град, член на УС на 
КИИП.
От 2009 г. до 2012 г. е 
вицепрезидент на Европейс-
кия съвет на инженерните 
камари (ЕСЕС). Инж. Начев 
е член на Управителния 
съвет на БИС и председа-
тел на новосформирания  
БИС/ТК 101 „Устойчиво 
строителство”.

– Инж. Начев, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
 – Стандарти използвам още от първите 
дни при постъпване на работа в една от 
престижните проектантски организации 
в София след завършване на Строително 
инженерство във Висшия инженерно-
строителен институт. Стандартите са били 
винаги важен инструмент в ръцете на 
проектантите при изготвяне на проектите. 
Спазването и цитирането им осигурява 
по-качествен проект и, не на последно 
място, ги защитава от евентуални рискове 
и неблагополучия.

 – Доколко са необходими 
стандартите във вашата 
дейност? Вие сте 
председател на учредения 
в началото на тази година 
БИС/ТК 101 „Устойчиво 
строителство”. Какво според 
Вас наложи създаването му?
 – Устойчивото строителство през 
последните години е в центъра на 
вниманието на индустрията. Най-просто 
казано устойчивото строителство е 
отговорен подход към околната среда и 

обосновано разходване на ограничените 
ресурси. Тази широкообхватна област 
на пазара включва устойчиви решения 
в жилищни, нежилищни сгради и в 
инфраструктурни строежи. Тези устойчиви 
решения балансирано отчитат трите 
аспекта на устойчивостта – екологичен, 
социален и икономически. В рамките 
на Стратегията за устойчиво развитие 
на Европейския съюз и Стратегията за 
интелигентен, устойчив и всеобщ растеж 
секторът „устойчиво строителство” е 
избран като един от водещите пазари за 
Европа. 
Стандартизацията е определена като 
ключов фактор и инструмент за постигане 
на изискванията за устойчивото 
строителство.
Стратегическата визия за европейските 
стандарти (COM(2011)311) – за напредък 
към подобряване и ускоряване на 
устойчивия растеж на европейската 
икономика до 2020 определя важната 
роля на европейската стандартизация 
за подкрепа на законодателството и 
политиките по отношение на климатичните 
промени, зелен растеж и преминаване към 
нисковъглеродна и ресурсно-ефективна 
икономика. Стандартите ще насърчават 
ефективното използване на ресурсите чрез 
интегриране на изискванията, свързани с 
критерии за крайния отпадък, трайността 
и възможността за рециклиране.

Интервю
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В Стратегията за устойчива конкурентоспособност на 
строителния сектор и неговите предприятия Еврокодовете 
са определени като стандарти, които осигуряват общ 
европейски подход при проектирането, играят ключова 
роля за повишаване на конкурентоспособността на сектора. 
Предвижда се по-нататъшно насърчаване развитието на 
Еврокодовете. Значимостта на проблемите по реализиране 
на устойчивото строителство в практиката нараства на 
европейско и национално ниво.
Въвеждането на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 2011 година за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на 
пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО на Съвета е също в аспекта на стимулиране 
на устойчивото строителство. Регламентът въвежда седмо 
основно изискване към строежите „устойчиво използване 
на природните ресурси”, чрез което следва да се отчетат 
възможността за рециклиране на строежите, материалите 
и частите от тях, останали след разрушаване, трайността 
на строежите и използването на екологично съвместими 
суровини и вторични материали в строежите. За оценяване 
на устойчивото използване на ресурсите и на въздействието 
на строежите върху околната среда следва да се използват 
екологични декларации за продуктите. Ключовите аспекти 
от Регламента, касаещи стандартите, влизат в сила от 1 
юли 2013 г. С въвеждането на този Регламент се очерта 
още по-ясно необходимостта от определяне на цялостната 
концепция за устойчиво строителство в България. 
В отговор на всичко това Българският институт за 
стандартизация учреди в началото на тази година 
нов национален технически комитет „Устойчиво 
строителство”, който е огледален на европейския 
технически комитет СЕN/ТC 350 „Устойчиво 
строителство”. Неговата основна задача е участие при 
разработването на европейски стандарти и въвеждането 
им в България, както и разработването на национални 
стандарти в областта на устойчивото строителство, 
които да са основа за изграждане на нормативна уредба, 
стимулираща прилагането на принципите за устойчиво 
развитие в строителството.

– Какво представляват стандартите за 
устойчиво строителство?
– Това е доста широкообхватна тема, която за мен става 
все по-интересна. Ще бъда съвсем кратък. Стандартите, 
разработвани от CEN/TC 350, определят подход за 
измерване на присъщите и експлоатационни въздействия 
върху околната среда на строителните продукти и целите 
сгради по време на целия жизнен цикъл. Те определят 
методология и индикатори за оценка на устойчивостта на 
сградите, първоначално само в екологичен аспект, вече в 
икономически и социален аспект, отчитайки техническите 
и функционални характеристики на сградите. Стандартите 
са доброволни и не определят критерии или нива на 
експлоатационни характеристики. За нас сега най-важно 
е да бъде осъзната от всички участници в инвестиционния 
процес необходимостта от прилагане на концепцията 

за устойчиво строителство и тя да бъде реализирана 
в практиката – с надеждата, че това ще доведе до по-
добра среда за живот и ще съхрани природата за нашите 
поколения.

– По дефиниция стандартите са 
доброволни. Това означава ли, че може и 
без тях?
– Тази доброволност е малко относителна. Инвестицио-
нното проектиране е област, в която голяма част от 
стандартите са цитирани в нормативните актове и те 
са задължителни. Като пример Еврокодовете – основен 
документ за строителните инженери. Когато даден стандарт 
е заложен в проекта за сграда, конструкция, материал или 
изделие, той става задължителен за изпълнителя. 
Политиката на Европейския съюз за свободно движение на 
стоки, хора и капитали се базира на уеднаквени норми, т.е. 
технически изисквания за производството и за качеството, 
както и процедури за доказване на съответствието 
на продукта, процеса или услугата с определените 
изисквания. Това се постига със стандартизацията. Един 
пример: маркировката „СЕ” е пътен лист за свободно 
движение на продукта на европейския пазар и знак за 
съответствие с изискванията. Доброволното прилагане 
на стандартите, съгласно европейските директиви от 
Нов подход, води до презумпция за съответствие и е най-
краткият и евтин път за производителя, за да изпълни 
съществените изисквания за безопасност и да постави 
задължителната маркировка СЕ. Ползвайки и прилагайки 
стандарти, ние сме конкурентноспособни в днешната 
сложна икономическа среда. 

– Лично за Вас какво са стандартите?
– Улесняват живота и работата ни, създават ред и 
безопасност, обогатяват познанията ни. Спазването на 
стандарти е гаранция за качество и слага ред в регулацията 
на дейности, каквато е проектирането. А всичко това 
изгражда едно по-добре функциониращо обществото. 
Те ни дават възможност да придобием по-общ поглед за 
професията ни и за европейското законодателство.
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„стандарти в електрониката, електротехниката и 
телекомуникациите”

стандартизацията изисква 
време и опит

Когато завърших Машинно-електротехническия инсти-
тут в София, специалност „Електроника”, започнах ра-
бота като конструктор в Института по радиоелектроника 
– София. След известно време ми предложиха да работя 
в отдел „Технически и нормоконтрол”. Веднага отказах, 
защото стандартизацията ми се струваше скучна и тогава 
изобщо не си давах сметка колко е важна.
След още 15 години работа като конструктор и научен съ-
трудник в ИРЕТ, по стечение на обстоятелствата започнах 
работа в тогавашната Държавна агенция по стандартиза-
ция и метрология (ДАСМ), дирекция „Стандартизация”. 
Така се запознах с истинската работа по стандартизация. 
И тя се оказа интересна! 
Особено работата, свързана с международната и европей-
ска стандартизация. 
Започнах усилено изучаване на английски език (дотогава 
ползвах само немски език) и запознаване с техническата 
терминология. 
Участвах в учредяването на БИС/ТК 53 „Алармени систе-
ми” и БИС/ТК 69 „Медицински изделия”. По-късно ста-
нах секретар и на двата технически комитета. Започнахме 
да въвеждаме международни стандарти (на ІЕС) с превод 
на български език. До 2007 г. България не беше член на 
европейските организации по стандартизация CEN и 
CENELEC и не получавахме техните проекти. След тази 
година се включихме и в работата по европейска стандар-
тизация и стана още по-интересно. 

Дейността в областта на медицинските изделия е свърза-
на с 3 европейски директиви, въведени със Закона за ме-
дицинските изделия и три наредби към него. Наличието 
на голямо количество хармонизирани стандарти изисква-
ше висок професионализъм от експертите и членовете на 
БИС/ТК 69, като специално работата се подпомагаше от 
трима професори от Централната лаборатория по биоме-
дицинско инженерство към БАН, които не жалеха времето 
си за консултации по заглавията и преводите на стандарти-
те. Рядкост е в наши дни висококвалифицирани специали-
сти да четат големи текстове и да дават бележки и никога 
да не питат какво ще им се плати за това. 
Европейските стандарти в областта на алармените систе-
ми бяха много по-различни от международните. Имах въз-
можност да посетя Германския институт по стандартиза-
ция в областта на електротехниката – DKE и да се запозная 
на място с работата на колегите. Видях как се постига раз-
бирателство и консенсус по дадени технически различия и 
това беше за мен много полезна школа. 

По-късно добавих към задължени-
ята си и БИС/ТК 47 „Радиосъобщи-
телни системи и радиосъоръжения”, 
където приемахме освен стандарти 
на CENELEC в тази област, също 
така и стандарти на ETSI (Европей-
ска организация за стандартизация в 
далекосъобщенията). Работата ми с 
този технически комитет ме срещна 
с дългогодишни ерудирани експерти, 
владеещи по 2-3 чужди езика и пер-
фектни специалисти в своята област, 

с които е удоволствие да се работи. С тяхна помощ неусет-
но се приеха повече от 2000 стандарта с потвърждаване 
като национални стандарти, от които 120 са преведени и 
на български език. 
И накрая през 2012 г. поех работата и на ЕРГ 11 „Сигур-
ност на обществото и гражданите”, която през март тази 
година се преобразува в БИС/ТК 102 „Сигурност на об-
ществото и гражданите”. Стандартизацията в тази област 
започва ускорено развитие и в международните, и в евро-
пейските технически комитети.
Така изминаха вече 20 години и моят дял от общия фонд 
български стандарти е по-голям от 4500 броя, с което се 
гордея! Така бавно и полека се става стандартизатор.
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Цифровизацията

В почти всички страни на Европейския 
съюз аналоговото телевизионно ефирно 
излъчване е преустановено, а от 01.03.2013 
в България започна едновременното из-
лъчване на аналогова и цифрова ефирна 
телевизия („simulcast”), което ще продъл-
жи до 01.09.2013. След тази дата всички 
аналогови предаватели ще бъдат изклю-
чени и ефирната телевизия ще бъде само 
цифрова. 
Цифровото ефирно телевизионно излъчва-
не има много предимства пред аналогово-
то – най-вече по-добро качество на карти-
ната и звука и повече програми, които се 
предлагат на зрителите. Цифровата ефирна 
телевизия се разпространява безплатно – 
също като аналоговата досега. 
Цифровото излъчване има предимства и 
за операторите – с един телевизионен пре-
давател и на един телевизионен канал има 
възможност да се излъчат поне 6-8 различ-
ни програми. Това означава значително по-
малка обща консумирана мощност, както 
и много по-ефективно ползване на радио-
честотния спектър.
За да се приемат цифровите програми, е 
необходимо е да се използва DVB-T теле-
визионен приемник с вграден MPEG-4 де-
кодер. MPEG-4 e наименованието на меж-
дународен стандарт, който е възприет и в 
България – почти всички съвременни теле-
визори с плосък екран (LCD, LED и плаз-
мени) използват този стандарт. В случай 
че телевизорът е от по-старо поколение, е 
нужно да се закупи външен MPEG-4 деко-
дер (“set-top box”), който се свързва между 
антената и телевизора. С него ще може да 
се приема цифровия телевизионен сигнал, 
който декодерът обработва и изпраща към 

телевизора. MPEG-4 декоде-
рът (“set-top box”) е външно 
устройство с малки размери, 
което се включва между ан-
тената и телевизора. Ролята 
му е да преобразува цифров 
ефирен сигнал в аудио-видео 
сигнал или във високочес-
тотен аналогов, за да могат 
по-старите телевизори да го 
приемат. Свързването на де-
кодера към приемника става 

Доцент д-р инж. Стефан 
Попов е завършил ВМЕИ 
– София през 1969 г. От 
тогава до 2004 г. работи 
в Научноизследователския 
институт по съобщенията, 
София, като инженер, на-
учен сътрудник и старши 
научен сътрудник в направ-
ление „Радио- и телевизи-
онни системи”. Участвал е 
в колективите, внедрили в 
България цветната телеви-
зия, телетекст, системата 
RDS, експерименталната 
наземна цифрова телевизия. 
През 2005 г. е избран за до-
цент във Висшето държав-
но училище „Колеж по теле-
комуникации и пощи”, а от 
2006 г. е заместник-ректор. 
Председател е на БИС/ТК 47 
„Радиосъобщителни систе-
ми и радиосъоръжения” 

За автора обикновено чрез многощифтов SCART 
куплунг, телевизионният приемник трябва 
да се превключи в режим „Видео” и про-
грамите да се избират чрез дистанционно-
то управление на декодера. Пак по същия 
начин – чрез дистанционното управление 
на декодера –  ще се избират цифровите 
програми и при тези най-стари използвани 
в момента телевизионни приемници, кои-
то нямат SCART – куплунг. Тогава ще се 
използва високочестотният аналогов изход 
на декодера. Този изход излъчва сигнал на 
един фиксиран канал, на който се появява 
избраната програма, телевизионният при-
емник се настройва на този канал, а сигнал 
се подава с коаксиален кабел от декодера 
към антенния вход на телевизора.
Декодер обаче е нужен за всеки телевизор, 
който не разполага с DVB-T тунер и вгра-
ден MPEG-4 декодер. Това означава, че до-
макинствата, които разполагат с повече от 
един телевизионен приемник, трябва да за-
купят такива декодери от магазини, в които 
се продава телевизионна техника, или он-
лайн. Цените в момента са от порядъка на 
60-80-100 лв. в зависимост от сложността 
на декодера и неговите технически параме-
три.
Декодерът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да 
поддържа MPEG-4, H.264 AVC. Декодер 
по стандарта MPEG-2, какъвто имат ня-
кои модели приемници с плосък екран, 
закупени преди три-четири години, не 
може да бъде използван за приемане на 
цифрова ефирна телевизия в България. 
Как всъщност се разбира дали приемникът 
има вграден такъв декодер? Трябва да се 
прочете упътването за използване и, ако 
в него е записано, че той има цифров ту-
нер и вграден MPEG-4 декодер, ще може 
да приема цифрова ефирна телевизия в 
България. Ако не е запазено упътването, 
може да се потърсят технически данни от 
магазина, от който е закупен телевизорът, 
и разбира се, в интернет. Телевизионните 
програми, които могат да се приемат еф-
ирно с цифрова телевизия са програмите, 
които по силата на закон са задължителни 
за разпространение от предприятията с 
мрежи за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване и които имат лиценз от 
СЕМ за цифрово ефирно разпространение. 
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тронни медии телевизионни програми за ефирно цифро-
во излъчване са, както следва: TV1, Канал 3, TV7, Алфа 
ТВ, Балканика, БНТ1, БНТ2, БНТ Свят, bTV, bTV Action, 
България ТВ, България Он Ер, ТВ Варна, Вест ТВ, The 
Voice, Дарик, ТВ Европа, Еврофутбол ТВ, Пинк БГ, Ринг 
БГ, Нова телевизия, News 7, Супер 7, Фен ТВ, Фолклор 
ТВ, Шанс ТВ, ТВ Черно море. Тези и други програми ще 
бъдат групирани в три пакета (Мултиплекс 1, 2 и 3), като 
е планирано за всеки регион на България да се използва 
по един телевизионен канал за всеки мултиплекс. Според 
информация, публикувана на сайта www.predavatel.com, 
разпределението на каналите по региони е следното:
софия/перник/кюстендил
Мултиплекс 1: 23 канал, Мултплекс 2: 40 канал, Мулти-
плекс 3: 52 канал 
Предаватели в Бобов дол, Брезник, Годеч, Гюешево,  
Дуница, Земен, Ихтиман, кюстендил, Лакатник, Самоков, 
Своге, софия, Трън 
Благоевград
Мултиплекс 1: 31 канал, Мултиплекс 2: 29 канал, Мулти-
плекс 3: 33 канал
Предаватели в благоевград, Бобошево, Гоце Делчев,  
Долна баня, Елешница, Костенец, Кресна, Мелник, Разлог, 
Рила, Симитли, Якоруда 
Пловдив/Пазарджик
Мултиплекс 1: 25 канал, Мултиплекс 2: 35 канал, Мулти-
плекс 3: 41 канал
Предаватели в Белово, Ветрен, Душанци, Казанлък,  
Карлово, Клисура, Копривщица, Момин проход,  
Панагюрище, пловдив, Стрелча 
Смолян
Мултиплекс 1: 34 канал, Мултиплекс 2: 49 канал, Мулти-
плекс 3: 58 канал
Предаватели в Ардино, Баните, Барутин, Батак, Борино, 
Брацигово, Велинград, Девин, Дорково, Доспат, Златоград, 
Лъки, Мадан, Михалково, Неделино, Рудозем, Света Пет-
ка, Смилян, смолян, Сърница, Триград, Хвойна, Чепеларе 
Кърджали/Хасково
Мултиплекс 1: 26 канал, Мултиплекс 2: 42 канал, Мулти-
плекс 3: 45 канал
Предаватели в Димитровград, Джебел, Ивайловград,  
кърджали, Маджарово, Маказа, Свиленград, Тополов-
град, Харманли, Хасково 
Стара Загора/Сливен/Ямбол
Мултиплекс 1: 22 канал, Мултиплекс 2: 37 канал, Мулти-
плекс 3: 64 канал
Предаватели в Градец, Елхово, Карнобат, Мъглиж, Нова 
Загора, сливен, стара Загора, Твърдица 
Бургас
Мултиплекс 1: 42 канал, Мултиплекс 2: 49 канал, Мулти-
плекс 3: 55 канал

Предаватели в Айтос, Ахтопол, бургас, Българово,  
Каблешково, Малко Търново, Несебър, Приморско,  
Факия, Царево 
Варна/Добрич
Мултиплекс 1: 22 канал, Мултиплекс 2: 29 канал, Мулти-
плекс 3: 27 канал
Предавателни станции в Белослав, Бяла, Варна, Генерал 
Тошево, Девня, Добрич, Дългопол, Кайнарджа, Констан-
тиново, Обзор, Провадия, Тервел, Шабла 
Шумен/Търговище/Разград/Силистра
Мултиплекс 1: 28 канал, Мултиплекс 2: 40 канал, Мулти-
плекс 3: 51 канал
Предавателни станции в Алфатар, Велики Преслав, Вър-
бица, Главиница, Каолиново, Каспичан, Котел, Нови  
Пазар, Попина, Попово, Разград, силистра, Смядово,  
Соколарци, Тутракан, Търговище, Шумен 
Русе/Велико Търново Габрово
Мултиплекс 1: 26 канал, Мултиплекс 2: 49 канал, Мулти-
плекс 3: 58 канал
Предавателни станции в Бутово, Бяла, Велико Търново, 
Ветово, Габрово, Горна Оряховица, Дебелец, Дряново, 
Елена, Златарица, Килифарево, Козловец, Опака, Плач-
ковци, Полски Тръмбеш, Русе, Свищов, Севлиево, Сеново, 
Стражица, Трявна, Цар Калоян, Ценово 
Плевен/Ловеч
Мултиплекс 1: 51 канал, Мултиплекс 2: 57 канал, Мулти-
плекс 3: 41 канал
Предаватели в Априлци, Байкал, Белене, Български извор, 
Гулянци, Етрополе, Калейца, Кнежа, Ловеч, Луковит, Ме-
здра, Никопол, Новачене, Орешак, Петърница, плевен, 
Правец, Роман, Тетевен, Троян, Червен бряг, Ябланица 
Видин/Монтана/Враца
Мултиплекс 1: 32 канал, Мултиплекс 2: 49 канал, Мулти-
плекс 3: 53 канал
Предаватели в Белоградчик, Берковица, Видин, Враца, 
Гъмзово, Елисейна, Козлодуй, Лом, Мизия, Монтана, 
Оряхово, Чипровци 
С по-тъмен шрифт са показани номерата на каналите и  
предавателите, които ги излъчват. Трите мултиплекса ще 
се излъчват от едно и също място, а за всеки от регионите 
е даден и списък на по-големите населени места, които ще 
бъдат покрити с цифров ефирен сигнал.
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как личните предпазни средства 
осигуряват безопасни условия на труд

Личните предпазни средства (ЛПС) се 
използват в ситуации, когато съществуват 
рискове от увреждане здравето на хората 
и безопасността. Най-доброто решение в 
практиката е свеждане до нула на риска и 
избягване на необходимостта от използ-
ването на ЛПС. За съжаление в повечето 
случаи това е невъзможно. 

Какво представляват 
личните предпазни средства
Лично предпазно средство е всяко ус-
тройство или средство, предназначено за 
използване от едно лице, за да го пред-
пазва от една или повече възможни опас-
ности, заплашващи неговото здраве или 
безопасност.
Използването на личните предпазни 
средства е регламентирано в Наредба  
№ 3 на МТСП и МЗ от 11.04.2001 г. за ми-
нималните изисквания за безопасност и 
опазване здравето на работещите при из-
ползване на лични предпазни средства на 
работното място, а начинът за оценяване 
на съответствието и пускането на пазара 
е съгласно Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието 
на личните предпазни средства.

Изисквания към ЛПС
Към личните предпазни средства се пре-
дявяват основни изисквания, които се 
отнасят за всяко ЛПС и допълнителни 

Д-р инж. Вержиния Гроз-
данова е завършила ВХТИ –  
гр. София през 1980 г. Започ-
ва работа в Базата за раз-
витие БТР към СО „Пирин” 
като научен сътрудник. През  
1990 г. постъпва на работа в 
„Несмашинженеринг” ЕООД 
като научен сътрудник. През 
1991 г. защитава докторска 
дисертация. От 1993 г. до сега 
работи като ръководител на 
изпитвателна лаборатория 
за кожи и продукти от кожа 
към същата фирма, която 
впоследствие е акредитира-
на съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025 за изпитване на този 
тип продукти. От 1995 участ-
ва като експерт в БИС/ТК 11 
„Кожи, кожени и обувни из-
делия”, а повече от 10 години 
е  председател на БИС/ТК 50 
„Лични предпазни средства”. 
Участвала е в превода и тех-
ническата редакция на много 
стандарти от областта на 
действие на двата комитета.

изисквания, специфични за конкретни 
рискове като устойчивост на механични 
удари, пробождане, топлина, химични 
вещества, електрически удар, рискове 
при гмуркане и др. Основните изисква-
ния са свързани с принципите на проек-
тиране, ергономията, нивата и класовете 
на защита, безвредността, удобството и 
ефикасността, и инструкции за употреба. 
Особено внимание в последно време се 
отделя на ергономичните характеристики 
на ЛПС, определени в отделен стандарт 
бДс еN 13921 Лични предпазни сред-
ства. ергономични принципи. Причи-
ната за това е, че странични въздействия 
от използването на ЛПС могат да доведат 
до физическо натоварване и сериозни 
ограничения в движенията. Прилагането 
на ергономичните принципи при проек-
тирането на ЛПС осигуряват добър ба-
ланс между защита и удобство при из-
ползване.

Свободно движение на ЛПС
Свободното движение на ЛПС се гаран-
тира, когато:

• отговарят на съществените 
здравни изисквания и изисквания за 
безопасност; 

• са подложени на съответните 
процедури за оценяване на съответ-
ствието;

• имат маркировка СЕ.

За автора



БДС Компас, брой 4/201316

О
ц

ен
я

ва
н

е 
н

а
 с

ъ
О

тв
ет

с
тв

и
ет

О Категории ЛПС и процедури за 
оценяване на съответствието
Личните предпазни средства се класифицират в три кате-
гории според различните процедури за оценяване на съот-
ветствието. Категориите съотвестват на различните нива 
на риск, срещу които ЛПС е създадено да осигури защита.
категория I: модели ЛПС с опростена конструкция за 
защита от минимални рискове. Процедурата за оценяване 
на съответствието включва само декларация за съответ-
ствие. 
категория IІ: Всички ЛПС освен тези в категория I или 
III. Оценяването на съответствието се извършва чрез  
изпитване на типа и декларация за съответствие – на-
пример за наушници, слушалки, обувки, каски за защита 
от механичен удар, защитен костюм, който не е за много 
високи или ниски температури
категория III: ЛПС със сложна конструкция, предназ-
начени за защита от смъртна опасност или от опасности, 
които могат сериозно или необратимо да навредят на здра-
вето. Оценяването  на съответствието се извършва чрез из-
питване на типа и или система за контрол на качеството 
за крайния продукт, или система за контрол на качест-
вото на производството, и декларация за съответствие. 

• периодична проверка;

• доказване на процеса на поддържане качеството 
на производството;

• роля и отговорност на доставчиците, изпитвател-
ните лаборатории, органите по сертификация, които 
участват в процеса.

В стандарта не се разглеждат санкции, глоби или прави-
телствени разпоредби и действия, свързани с криминални 
деяния като измами и фалшифициране или други матери-
ални щети в резултат на несъответствие на ЛПС.
Стандартът включва три метода за оценяване на съответ-
ствието на ЛПС.

Категория І Категория ІІ Категория ІІІ

Изпитване от доставчика Изпитване от доставчика, акредити-
рана лаборатория съгласно ISO 17025

Изпитване от независима трета 
страна и сертификация

Система за управление на качеството Регистрация съгласно ISO 9001 Регистрация съгласно ISO 9001
Декларация за съответствие от 
доставчика

Декларация за съответствие от 
доставчика

Маркировка от трета независима 
страна и сертификация

Всички нива изискват изпитване съгласно стандартите за специфичните  продукти, съхранение на записите, проверка 
на съществуващото съответствие, система за коригиращи действия, процес на превантивни действия, право на 
връщане на продуктите при несъответствия.

В настоящия момент в страната няма нотифицирани ор-
гани за оценяване на съответствието на лични предпазни 
средства. Липсват и лаборатории за цялостно изпитване 
на ЛПС в съответствие с хармонизираните стандарти. Из-
питват се само някои от функционалните характеристики. 
Използваните в страната лични предпазни средства от ка-
тегория ІІ или ІІІ са в повечето случаи от внос. Български 
производители, които решат да пускат на пазара ЛПС от 
категория ІІ или ІІІ,  трябва да изпълнят процедурите за 
оценяване на съответствието, като изберат нотифицирани 
органи (НО) по Директива 89/686/ЕЕС.
През 2010 г. Международната асоциация за защитна еки-
пировка (ISEA) на принципа на доброволен консенсус 
започва разработването на стандарт за оценяване съответ-
ствието на ЛПС под наименованието ISEA 125, който да 
стане и американски стандарт ANSI/ISEA 125. Този стан-
дарт въвежда критерии за оценяване на съответствието на 
личните предпазни средства, които се предлагат с декла-
рация, че съотвестват на изискванията на  стандартите за 
специфичните продукти. Описани са специфични указа-
ния за:

• събиране и съхранение на данни за изпитване на ха-
рактеристиките;

Процедурата за оценяване на съответствието може да се 
опише най-общо със следната схема:
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЛПС И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
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е: европейската стандартизация се 

фокусира върху услугите

Услугите бяха в центъра на вниманието на втората обща 
среща на европейските органи по стандартизация CEN и 
CENELEC, която се проведе в средата на юни в датската 
столица Копенхаген.
„БДС Компас” припомня, че за първи път подобна среща 
се проведе миналото лято в българския курорт „Албена” и 
домакин на престижния форум бе Българският институт за 
стандартизация.
На тазгодишната втора среща на високо равнище между 
европейските органи за стандартизация акцентът бе 
поставен върху услугите, тъй като стандартите са важен 
инструмент за подобряване на качеството им, за да 
отговарят услугите на очакванията на клиентите, да се 
насърчават иновациите и доставчиците на услуги да бъдат 
по-ефективни и конкурентоспособни.
Разработването на стандарти за услуги набира все по-
голяма скорост, като вече са публикувани повече от 90 
стандарта и спецификации, които се отнасят пряко до 
различни видове услуги. Скоро ще бъдат разработени 
още важни стандарти за различни видове услуги, като 
предоставяне на информация на клиентите, процедури за 
подаване на жалби и разрешаване на спорове и др.
На престижния форум присъстваха над 200 делегати, 
представители на национални, европейски и международни 
организации по стандартизация, на бизнеса и индустрията, 
на Европейската комисия, Европейската асоциация за 
свободна търговия (ЕАСТ), на национални правителства и 
държавни органи, както и  представители на обществени 
заинтересовани страни, потребителски и екологични 
организации.
Европейската стандартизация има съществена роля за 
улесняване на единния пазар на услуги. Секторът на 

услугите е от жизнено важно икономическо и социално 
значение. Услугите представляват около 70% от 
икономическата активност и заетостта в държавите-членки 
на Европейския съюз. Целта на създаването на единен 
пазар за услуги е изложен в „Договора за функционирането 
на Европейския съюз”, който установява принципа на 
свободното движение на стоки, капитали, услуги и хора.
Директивата за услугите (2006/123/ЕО) признава 
необходимостта от европейски стандарти за улесняване 
на съвместимостта между услугите, предоставяни от 
различни доставчици, както и информация за получателите 
и качеството на предоставяните услуги.
Необходимостта да се създаде отворен единен пазар за 
услуги се подчертава в рамките на стратегията „Европа 
2020”, насочена към интелигентен, устойчив и всеобхватен 
растеж. 
А и европейската стандартизация има нов Регламент от 
25 октомври 2012 година, като акцент в него се поставя 
върху усиленото разработване на стандарти в сферата 
на услугите. В реалните условия на вътрешния пазар 
значението на разграничението между услуги и стоки 
намалява. На практика невинаги е възможно ясно да се 
разграничат стандартите за продукти от стандартите 
за услуги. Голям брой стандарти за продукти включват 
елемента „услуги“, докато стандартите за услуги също 
често частично се отнасят до продукти. Заради това 
новата правна рамка се адаптира към тези обстоятелства 
посредством разширяване на нейния обхват, като в нея 
се включват и стандартите за услуги. Както и другите 
стандарти, стандартите за услуги са доброволни и се 
направляват от пазара. (БДС Компас)
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Международна поща
По-строги изисквания за химическия състав на 
играчките
Нови, по-строги изисквания за химическия състав на 
играчките влязоха в сила от 20.07.2013 г. Новата директива 
на ЕС за безопасност на играчките се прилага от 20 юли 
2011 г., но изискванията за химическия състав са от това 
лято. Общите и специфичните химически изисквания, 
определени в Директива 2009/48/ЕС за безопасност на 
детските играчки целят защита на здравето на децата от 
определени вещества. Те включват общо изискване за 
безопасност и конкретни за определени категории играчки 
и вещества.
Те се основават напълно или частично на хармонизирани 
стандарти, разработени от Европейската организация 
за стандартизация (CEN) и въведени от националните 
членове на CEN като национални стандарти в подкрепа на 
директивата.
Новите изисквания предвиждат забрана на канцерогенните, 
мутагенните и увреждащите плодовитостта вещества, 
както и на 55 алергена. Наличието на 11 други алергенни 
вещества, както и на тежки метали като олово и барий, ще 
трябва да бъде отбелязано на етикетите. 
Определени са и максималните гранични стойности на 
миграция за 19 химични елемента. Граничните стойности 
на миграция се различават в зависимост от материалите, 
използвани за играчката или за неин компонент – дали 
са сухи, трошливи, прахообразни, гъвкави, течни или 
лепкави. 
Забранено е и използването на нитрозамини и 
нитрозируеми вещества в играчки, предназначени за деца 
на възраст под 36 месеца, или в тези,  предназначени да 
бъдат слагани в устата, ако миграцията на веществата е по-
голяма, съответно от 0,05 mg/kg и 1 mg/kg.
Производителите са задължени да поставят подходящи 
предупреждения, за да се подобри превенцията на 
инциденти.

Нов проектен комитет на ISO за управленско 
консултиране
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет, който да разработи стандарт 
„Управленско консултиране” (Management Consultancy). 
Секретариатът на проектния комитет ще се поддържа от 
националния орган за стандартизация на Италия (UNI). 
При проявен интерес БИС може да придобие членство в 
комитета.

Безопасността при работа – акцент на 
проектен комитет на ISO
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет, който да разработи стандарт 
„Система за управление на здравето и безопасността 
при работа. Изисквания” (Occupational health and safety 
management systems – Requirements). Секретариатът на 
проектния комитет ще се поддържа от националния орган 
за стандартизация на Великобритания (BSI). При проявен 
интерес БИС може да придобие членство в комитета.

Частната охранителна дейност – темата на 
нов комитет
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет, който да разработи 
стандарт „Система за управление на качеството на фирми, 
предоставящи частна охранителна дейност. Изисквания 
и Указания ” (Management System for Quality of Private  
Security Company (PSC) Operation – Requirements with 
Guidance). Секретариатът на проектния комитет ще се 
поддържа от националния орган за стандартизация на 
САЩ (ANSI). При проявен интерес БИС може да придобие 
членство в комитета. (БДС Компас)


