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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 8174-504, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Отново сме в края на годината и гледаме към следващата с надежда 
да е по-добра и по-успешна. А добруването ни е невъзможно без 
наука, иновации и стандарти, ето защо това е и темата на този брой 
на списание „БДС Компас”.
Научните изследвания и експерименти са творческа дейност, чрез 
която се увеличават знанията за човека, културата и обществото. 
Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на живота и 
се грижи за обществения интерес, когато безопасността, здравето, 
сигурността и околната среда са изложени на риск. 
Европа все повече обръща внимание на синхрона между инова-
циите, научните изследвания и стандартизацията. Интегрираният 
подход между тях е заложен в много стратегически документи на 
Европейския съюз. Представяме европейските изводи за ползите от 
стандартите и стандартизацията за научните изследвания и инова-
ции, за научните организации и предприятията.
Резултатите от изследователски проекти могат да бъдат безценни за 
стандартизаторите, и обратно, научните изследвания трябва да раз-
полагат с информация от стандартите. Самата стандартизационна 
дейност може да генерира необходимост от допълнителни научни 
изследвания като например подходящи методи за изпитване на да-
ден продукт.
Научните организации са стратегически партньор за Българския 
институт за стандартизация. Това е един от приоритетите, записан 
в Стратегията за развитие на стандартизационната система в Бъл-
гария и за развитието на БИС за периода 2014 – 2017 г. БИС цели 
създаване на стратегически партньорства с научните организации и 
включването на резултатите от научните изследвания в дейностите 
по стандартизация на ранен етап.
Интеграцията на стандартизацията с иновациите е път за повиша-
ване на конкурентоспособността на икономиката в страните от ЕС, 
категоричен е проф. д-р инж. Румен Гуглев. Стандартизацията може 
да има и важен принос за развитието на устойчива индустриална по-
литика, да отключи потенциала на иновативните пазари и да укрепи 
позицията на европейската икономика чрез по-ефективно капитали-
зиране на своята база от знания, допълва експертът.
Разказваме за нови стандарти за „облачните” технологии – револю-
ционна технология, променяща сега съществуващите правила.
В рубриката „Опит” проф. д-р инж. Николай Баровски споделя, че 
стандартизацията е мощно регулаторно средство за развитие на 
иновациите в строителния отрасъл.
Рубриката „На фокус” е посветена на безопасната Коледа. Дори и 
джуджетата на добрия старец Дядо Коледа трябва да спазват стан-
дарти, които показваме, за да не се превърне коледната играчка в 
плачка. 
Стандартите се грижат и за безопасността на фойерверките и све-
щите, без които не минава празничната шумотевица. За трапезата 
ни също. В навечерието на голямото пазаруване припомняме какво 
показват етикетът на хранителния продукт и различните знаци за 
качество. 
Защото и в делник, и в празник, за нашата безопасност се грижат 
стандартите. 

редакционен коментар
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Европа обръща все повече внимание на синхрона между 
иновациите, научните изследвания и стандартизацията. 
Интегрираният подход между тях е заложен в много доку-
менти на ЕС като Комюникето на Европейската комисия 
„За увеличаване на приноса на стандартизацията за ино-
вациите в Европа“. 
Научните изследвания и експерименталните разработки са 
творческа дейност, чрез която се увеличават знанията за 
човека, културата и обществото. Иновационните дейнос-
ти са научни, технологични, организационни, финансови 
и търговски. 
Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на 
икономиката, околната следа и обществения живот. Тя е 
важна дейност, която се грижи за обществения интерес, 
когато безопасността, здравето, сигурността и околната 
среда са изложени на риск. 
Създадена е специална съвместна работна група 
(STAndardization, Innovation and Research – STAIR), която 
предоставя стратегически съвети на техническите комите-
ти на CEN и CENELEC за синхронизиране на стандартиза-
цията с иновациите и научните изследвания. Техническите 
комитети на CEN и CENELEC са подкрепили работната 
група, че стандартизацията трябва да се отчита по време 
на всички етапи на даден проект за научни изследвания 
или иновации. 
Резултатите от изследователски проекти могат да бъдат 
безценни за стандартизаторите, и, обратно, научните из-
следвания трябва да разполагат с информация за налични-
те стандарти или тези в процес на разработване. Самата 
дейност по стандартизация може да генерира необходи-
мост от допълнителни научни изследвания, например под-
ходящи методи за изпитване на даден продукт. 

Ползи от стандартите и 
стандартизацията 

За научните изследвания и иновациите 
• Глобален достъп на иновативните решения до па-
зара, което води до повишаване на конкурентоспосо-
бността на европейските иновации.

• Опазване на здравето и околната среда, осигурява-
не на безопасност при прилагането на иновативните 
технологии и услуги.

• Икономии и спестяване на разходи.

• Осигуряване на съвместимост.

• Икономически растеж чрез по-бързо и по-широко 
разпространение на иновациите.

• Повишена конкурентоспособност на международ-
ните пазари чрез по-висока производителност и при-
лагане на иновативни технологии.

• Утвърждаване на икономиката на знанието.

За научните организации
• По-ефективно разпространение на знания, в допъл-
нение към научните публикации и патенти, тъй като 
стандартите представят състоянието на науката, 
технологиите, услугите, инструментите, техниките 
на управление.

• Използване на резултатите от научни изследвания, 
включително правата на интелектуална собственост, 
които са интегрирани в стандарти.
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• Максимално практическото прилагане на резулта-
тите от научните изследвания.

• Улеснен трансфер на знания и технологии в предла-
ганите на пазара продукти и услуги.

• По-голямо признание и повишена репутация за вся-
ка организация.

• Създаване на обща мрежа с други изследователи, 
предприятия и заинтересовани страни за бъдещи из-
следвания и иновации.

• Включването на всички заинтересовани страни 
в изработването на правила за бъдещите научни из-
следвания.

• Приходи от патенти, които са позовани в стан-
дарти.

• По-лесно оценяване на нови технологии.

• осигурява оперативна съвместимост на собстве-
ните технологии с останалите

• помага за управлението на финансовия риск, свър-
зан с иновации

• по-бързото и добро приемане на иновации от кли-
ентите и възложителите на обществени поръчки

• лицензирането на собствени патенти, които се по-
зовават в стандарти.

Европа признава, че понастоящем потенциалът на стан-
дартите и стандартизацията не е напълно използван от 
учени, изследователи, изобретатели и организации. Интег-
рираният подход цели резултатите от научните изследва-
ния и иновациите да намерят полагащото им се място в 
стандартите, а стандартите от своя страна да се използват 
пълноценно за нови научно-изследователски и иновацион-
ни дейности.
Интегрираният подход препоръчва самите органи за стан-
дартизация да се опитват да се включат в научно-изсле-
дователски и иновативни проекти. Да идентифицират 
проекти, които се нуждаят от стандартизация и как тези 
потребности да бъдат най-добре изпълнени, както и да 
предприемат нови теми и възможности за стандартизация 
в резултат от научни изследвания и иновации. 

Заключения на Съвета на ЕС относно 
стандартизацията и иновациите: 

• Стандартизацията има потенциал да допринесе за 
развитието на иновациите и конкурентоспособност-
та чрез улесняване на достъпа до пазарите, давайки 
възможност за съвместимост между нови и същест-
вуващи продукти, услуги и процеси. 

• Чрез стандартите се улеснява защитата на по-
требителите, давайки им увереност в иновациите и 
резултатите от научните изследвания. 

• Стандартите имат потенциал за насърчаване на 
иновациите в областта на услугите.

• Взаимовръзката между стандартите и иновации-
те в науката са от особена важност за конкурентос-
пособността извън Европа в контекста на разширява-
щата се глобализация.

Препоръки на Съвета на ЕС 
• Обществените изследователски организации и 
спонсори на изследователски програми на европейско 
и национално ниво да проучат потенциалния интерес в 
разработването на стандарти.

• Европейската комисия да насърчава финансово об-
ластите, в които стандартизацията би могла да бъде 
полезна при трансфера на научните изследвания и ре-
зултатите от тях.

За предприятията
Стандартизацията улеснява: 

• достъпа до нови и развиващи се пазари

• осигурява достъп на нови технологии на пазара

• намалява времето за пускане на нов продукт и ус-
луга на пазара

• увеличава пазарния дял на предприятието

• дава навременен достъп до знанието на всички за-
интересовани страни

• създава обща мрежа с конкуренти, доставчици, 
клиенти и регулаторни органи
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сътрудничество с научната общност, за да се вклю-
чат резултатите от изследвания в работата по 
стандартизация и да насърчават тяхното разпрос-
транение.

• Държавите-членки на ЕС да предприемат дейст-
вия за по-голямо участие на учените в дейностите по 
стандартизация.

• Стандартите и патентите да се признаят като 
инструменти за насърчаване на иновациите.

• Европейската комисия да насърчава използване-
то на стандарти, свързани с устойчивото развитие, 
водещите пазари, обществените поръчки, информа-
ционните и комуникационни технологии, както и по-
добрата регулаторна политика.

• Да се подчертае потенциала за иновации в секто-
ра на услугите, както и възможните ползи, свързани с 
разработването на стандарти в тази област, за да 
се подобри качеството и конкурентоспособността на 
услугите в европейски контекст.

• Държавите членки да подобрят позицията на 
стандартизацията в образователните програми и 
учебни планове, за да се запознаят студентите със 
стратегическите ползи от стандартизацията. 

 (БДС Компас)

Научните организации са 
стратегически партньор за БИС
Научните организации са стратегически партньор за 
Българския институт за стандартизация (БИС). Това е 
един от приоритетите, записан в Стратегията за раз-
витие на стандартизационната система в България и 
за развитието на БИС за периода 2014 - 2017 г. 
БИС цели създаване на стратегически партньорства с 
научните организации и включването на резултатите 
от научните изследвания в дейностите по стандарти-
зация на ранен етап, както и подобряване на трансфера 
на знания и технологии чрез насърчаване участието на 
учените в разработването на европейски и междуна-
родни стандарти.
Според БИС е необходимо да се създадат стратегиче-
ски партньорства с университетите, научните органи-
зации и бизнеса за развитие на научната и иновативна 
дейност, както и за подобряване на конкурентоспосо-
бността на българската икономика.
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Проф. д-р инж. румен Гуглев: 
интеграцията на стандартизацията 
с иновациите – път за повишаване 

на конкурентоспособността на 
икономиката в страните от Ес

Проф. д-р инж. Румен Гуглев 
e управител на НИСИ - ЕООД 
и ръководител на секция 
„Строителни конструкции”. 
Работил е като проектант на 
строителни конструкции на 
сгради и строителни съоръ-
жения в КИИП „Химпроект”, 
НИСИ, Проектантско бюро-
ЕТ „Интелект” Р.В. 
Хоноруван преподавател на 
магистърски курс във ВСУ 
„Л.Каравелов”- София.
Автор е на 87 научни трудо-
ве и публикации, както и на 
множество технически ста-
новища и експертизи за от-
страняване на отрицателни-
те последствия в строежи на 
територията на страната и 
в чужбина. Съавтор е на ре-
дица проекти на национални 
строителни нормативни ак-
тове за проектиране, стро-
ителство и експлоатация на 
строежите в страната.
Председател е на Асоциаци-
ята на лицата за оценка на 
съответствието на строи-
телните продукти в България. 
Зам.-председател на Научно-
техническия съюз по строи-
телство в България (НТССБ).

Визитка

Стандартизацията е доброволно сътруд-
ничество между производители, потре-
бители и публични власти (държавна, 
общинска и съдебна) за разработването 
на технически спецификации въз основа 
на консенсус. 
При днешните нива на глобална кон-
куренция традиционната представа за 
създаване на нови продукти като после-
дователен процес, започващ с научни 
изследвания и преминаващ през експе-
риментално и редовно производство, 
стандартизация, определяне на типа на 
продукта, оценяване и проверка на по-
стоянството на експлоатационните му 
показатели преди пускане на пазара, вече 
не е приложим. 
Днес научните изследвания, създаването 
на прототипи (експериментално произ-
водство) и стандартизацията са припо-
криващи се процеси. „Времето за пуска-
не на пазара“ е често критичен момент 
както към внедряването на нови техноло-
гии, така и за постигане на търговски ус-

пех. Прилагането на интегриран подход 
между научните изследвания, иноваци-
ите и стандартизацията като компресия 
на тези етапи в процеса на създаване и 
производство на нови продукти и услуги 
е пътят към търговски успех и предпос-
тавка за възвръщаемост на инвестици-
ите от удовлетворяване на очакванията 
на крайния клиент. Все още голяма част 
от изследователите и проектантите не 
включват етапа на стандартизация дос-
татъчно рано в процеса по създаването 
на нови продукти и услуги, защото веро-
ятно засега не са наясно с предимствата 
от съвременната интеграция със стан-
дартизацията. 
Националната ни стандартизация като 
неразделна част от европейската трябва 
да се адаптира и към нарастващата меж-
дународна конкуренция при определя-
нето на стандарти от страна на нововъз-
никващите икономически сили (Китай, 
Русия и Бразилия), които считат стан-
дартизацията за важно стратегическо 
предимство.
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литиката на ЕС в областта на иновациите са:
• включването на нови знания в стандартите

• реформиране на техническата инфраструктура и 
процедурите на европейската стандартизация, за да 
се осигурят по-благоприятни условия за реализация на 
иновации

• осигуряване на достъп до стандартизацията на 
всички заинтересовани страни, включително на по-
требители, учени и студенти

• постигане на европейско лидерство в нови пазари 
и завоюване на предимството на пионери на светов-
ните пазари

• нарастване на влиянието на Европа в международ-
ната стандартизация с цел улесняване на включване-
то на нови знания и практики в стандартите.

Стандартизацията може да има и важен принос за разви-
тието на устойчива индустриална политика, да отключи 
потенциала на иновативните пазари и да укрепи пози-
цията на европейската икономика чрез по-ефективно ка-
питализиране на своята база от знания. Крайната цел е 
увеличаване на влиянието на Европа в международната 
стандартизация, за да се улесни включването на нови зна-
ния в стандартите, и да се направи ефективен достъпът до 
стандартизация на всички потребители. 
Общественият интерес очаква европейските стандарти да 
направят своя принос в следните приоритетни дейности:

• прилагане на екологични иновации и технологии за 
околната среда при воденето на устойчива индустри-
ална политика

• ускоряване на появата на иновативни пазарни об-
ласти като здравеопазване, устойчиво строителство, 
рециклиране и възобновяема енергия

• коректно използване на стандартите в областта 
на обществените поръчки като една от формите за 
подпомагане на реализацията на иновации и същевре-
менно осигуряване на администрациите с инструмен-
тите, необходими за изпълнение на техните задачи

• интегриране на информационно-комуникационните 
технологии в промишлеността и администрациите за 
подобряване на конкурентната позиция на европейска-
та икономика на световните пазари.

За реализиране на заявената политика 33 национални чле-
нове на CEN и CENELEC работят заедно за развитието 
на доброволно прилаганите европейски стандарти (EN) 
в различни сектори за изграждане на единен европейски 
вътрешен пазар за стоки и услуги и за достигане на ли-
дерска позиция на Европа в глобалната икономика. Чрез 
подкрепата си за научни изследвания и подпомагането на 
разпространение на иновациите стандартите са мощно 
средство за икономически растеж. Мисията на европейска-
та стандартизация е да насърчава европейската икономика 
в глобалната търговия, да повишава благосъстоянието на 
европейските граждани, както и да опазва и възпроизвеж-
да околната среда.
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стандарти и за „облачните” технологии

„Облачните” технологии са сложни системи със сложни 
проблеми, които изискват незабавно систематизиране. За 
щастие два нови стандарта на ISO/IEC слагат някакъв ред 
в хаоса. 
Небето е границата за „облачните” технологии, които как-
то изглежда, коренно ще променят компютърната индус-
трия. Тази революционна концепция достигна неочаквани 
висоти през последното десетилетие и е призната от пра-
вителства и организации от частния сектор като техноло-
гия, променяща съществуващите правила.
Какво всъщност представляват тези иновативни техноло-
гии? Доскоро повечето софтуерни програми се инстали-
раха на персоналния компютър. С „облачните” технологии 
сега те се инсталират на отдалечени сървъри и покриват 
огромни мрежи, което позволява споделянето на задачи за 
обработка на данни, централизирано съхранение и онлайн 
достъп до компютърни услуги навсякъде в интернет.
Извън чисто техническата им дефиниция „облачните” тех-
нологии имат редица предимства. Чрез оптимизиране на 
ефективността от споделени ресурси се постига съгласува-
ност и икономии от мащаба, което много прилича на елек-
трическата мрежа, например.
„Облакът”, както е познат, поставя много въпроси, свърза-
ни основно със съвместимостта. Технологията страда от 
хаотично развитие, тъй като все повече доставчици пред-
лагат услуги, базирани на „облак”, което прави почти не-
възможно компаниите да са сигурни в качеството на пред-
лаганите услуги.

За решаването на този проблем съвместният технически 
комитет на ISO/IEC JTC 1/SC 38 в сътрудничество с Меж-
дународния съюз за телекомуникации публикуваха два 
ключови международни стандарта за „облачни” техноло-
гии. На основата на знанията на експерти от над 30 дър-
жави тези стандарти определят основната терминология и 
структурната рамка на тази развиваща се индустрия.
Стандартът ISO/IEC 17788 Information technology - Cloud 
computing - Overview and vocabulary (Информационни 
технологии. Облачни технологии. Общ преглед и реч-
ник) съдържа определения на основните термини от „об-
лачните” технологии, включително на тези за категории 
облачни услуги като Софтуер като Услуга (SaaS), Платфор-
ма като Услуга (PaaS) и Инфраструктура като Услуга (IaaS). 
Също така стандартът определя и терминологията за моде-
лите „облаци” като „обществен” и „частен облак”. Другият 
стандарт е ISO/IEC 17789 Information technology - Cloud 
computing - Reference architecture (Информационни тех-
нологии. Облачни технологии. Еталонна архитектура) 
и съдържа диаграми и описания как различните аспекти на 
„облачните” технологии са свързани един към друг.
На основата на тези два първи международни стандарта 
са стартирани редица проекти като споразумения на ниво 
услуги, оперативна съвместимост и преносимост, както и 
такива, свързани със сигурност на информацията. (БДС 
Компас)
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стандартизацията е мощно регулаторно 
средство за развитие на иновациите в 

строителния отрасъл

Проф. д-р инж. Николай Ба-
ровски е завършил Висшия 
инженерно-строителен ин-
ститут (сега Университет 
по архитектура, строител-
ство и геодезия), специалност 
„Промишлено и гражданско 
строителство”. Работи в 
Института по металозна-
ние, съоръжения и технологии 
„Акад. А. Балевски” с център 
по хидро- и аеродинамика при 
БАН. Публикувал е над 130 
научни статии и доклади в 
областта на строителните 
материали като бетони, ци-
ментови разтвори и други. 
Значителна част от науч-
ните резултати е намерила 
практическо приложение и 
съответствие с европейски-
те стандарти за строител-
ни продукти. Повече от 25 
години работи активно в об-
ластта на стандартизация-
та на строителни продукти. 
Участвал е при въвеждането 
с превод на български език на 
множество стандарти и при 
подготовката на национални 
приложения. Лектор на кур-
сове за обучение на строител-
ни лаборанти по проблемите 
на въведени нови европейски 
стандарти. Председател е на 
Техническия съвет в неелек-
тротехническата област към 
БИС. Член е на Управителния 
съвет на Българския съюз на 
стандартизаторите.

Интервю

– Проф. Баровски, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Стандартизацията е приятна работа, 
когато специалистът успее да вникне по-
дълбоко в нейната същност. В тези случаи 
се получава онзи интерес към организа-
ция и подреденост, който стимулира учас-
тието в стандартизационния процес. Със 
стандартизация се занимавам активно от 
1992 г., когато бяха създадени първите 
технически комитети (ТК). Аз съм един 
от първите основатели на ТК 5 „Бетони 
и разтвори”. Участвал съм и в работата 
на други технически комитети, свързани 
със строителни продукти (ТК 4 „Цимент, 
вар, гипс”, ТК 56 „Проектиране на строи-
телни конструкции”, ТК 68 „Пътно дело”, 
ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строите-
лен обков и окачени фасади” и др.). Като 
член и председател на Техническия съвет 
в неелектротехническата област към БИС 
следя нововъведените стандарти и изме-
ненията на стандарти от строителството 

и строителните продукти. Тук е мястото 
да подчертая, че стандартизацията в раз-
личните области на инженерните науки 
е изключително важна с оглед практи-
ческото приложение на научни резулта-
ти в производството. Обзавеждането на 
строителните лаборатории за изпитване 
на технически продукти следва да бъде 
на съвременно ниво, отговарящо на по-
требностите на практиката. Това е важно 
звено за осъществяване на връзката „на-
учен продукт – производство”, даваща 
реална оценка за приносите на научните 
изследвания за технологичното развитие 
на обществото. Несъмнено не всичко, 
подлежащо на стандартизация, е възмож-
но да бъде обхванато от конкретни изиск-
вания, особено когато за дадени величини 
няма надеждно количествено измерение. 
В тази връзка бих желал да отбележа 
стандартите за управление – БДС EN 
ISO 9000:2007, БДС EN ISO 14001:2005 и 
свързаните с тях други стандарти, които 
имат непосредствено практическо значе-
ние. Неслучайно тези стандарти имат ма-
сово приложение в практиката.
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– Това, че стандартите по дефиниция 
са доброволни, означава ли че може и без 
тях?
– Ако човек се запознае с множеството стандарти, раз-
работвани и въвеждани в ТК на БИС, ще установи, че по 
същество се стандартизират продукти и технологии, свър-
зани с безопасността на хората. Това се потвърждава и 
от европейските директиви и регламенти, особено що се 
отнася за отрасъла строителство. Макар и доброволни, 
строителните стандарти не могат да бъдат заобикаляни 
или избягвани поради поемането на отговорността за за-
пазване на живота и здравето на хората – строители и/или 
обитатели на сградата или съоръжението. Въвеждането на 
единни правила за оценяване на съответствието, хармони-
зираните стандарти, разглеждани като задължителна база 
в Регламент 305/2011, и новите стандартите за устойчиво 
развитие в строителството доказват еднозначно, че добро-
волното приложение по дефиниция е гаранция за качест-
вото на продукта или сградата и, следователно, минимизи-
рат риска от неблагоприятни събития.

– Помагат ли стандартите за 
развитието на иновациите?
– Моят отговор ще свържа с иновациите в строителство-
то, които се отнасят за сложните процеси на проектиране 
и производство на строителни продукти и технологии и 
въвеждането на новите правила за отрасъла. За проекти-
рането на нов обект е задължително да се познава състоя-
нието на нормативната база на съвременните технологии 
на строителство и да се заложат такива изисквания към бъ-
дещата експлоатация, които да гарантират устойчиви по-
казатели за технологичните параметри. Накратко казано, 
идейните и технически проекти трябва да следват нивото 
на най-добрите практики в света. 
Европейските стандарти от серията EN 15645 части от 1 
до 4, са изготвени от CEN/TC 350 и са предназначени за 
системи за устойчиво развитие в строителния отрасъл. Те 
осигуряват система за устойчивост при оценка на сгра-
ди, използваща подхода на жизнения цикъл. Оценката за 
устойчивостта е свързана количествено с въздействията 

и аспектите за опазването на околната среда, социална и 
икономическа ефективност на сградите чрез количествени 
и качествени показатели. Целта на тази серия от европей-
ски стандарти е да се даде възможност за съпоставимост 
на резултатите от оценките. Що се касае до избора на кон-
кретни технически решения, стандартите дават необходи-
мата база за свързване на творческите виждания на възло-
жител и проектант за съчетаване на възгледи и разбирания 
за бъдещия обект. 

Най-общо казано, методите за оценяване трябва да са на-
деждни, прозрачни и систематични с цел постигане на 
проверимост, прозрачност и сравнимост в резултатите от 
оценката. Особено важно е да се докаже съответствие на 
техническите и функционалните изисквания, когато те са 
предписани накратко на клиента или в проектна специфи-
кация. Тези изисквания оказват влияние върху резултатите 
от оценката и, следователно, трябва да бъдат взети под вни-
мание. Как техническите и функционалните изисквания на 
сградата са взети под внимание в описание на функцио-
нален еквивалент е дадено в БДС EN 15643-1 „Устойчиво 
строителство. Оценка на устойчивостта на сградите. Оце-
няване на сгради. Част 1: Основна рамка”. Техническите и 
функционалните изисквания могат да включват, например, 
изисквания за безопасност на конструкцията, противопо-
жарна безопасност, качество на въздуха в затворени поме-
щения, сигурност, адаптивност, енергийна ефективност, 
достъпност, построяване, рециклиране, поддръжка, трай-
ност и срок на експлоатация на сграда или сглобена сис-
тема. Някои от тези изисквания са включени в социалните 
категории за оценка на изпълнението.
Други характерни особености на строителните продукти, 
заради които е необходимо отклонение от новата правна 
рамка съгласно Регламент 305/2011, включват системите 
за удостоверяване на декларирани експлоатационни ха-
рактеристики. Накратко, целта на регламента не е да дефи-
нира безопасността на продуктите, а да гарантира надежд-
ността на информацията, представена във връзка с техните 
експлоатационни характеристики. Това е постигнато чрез 
налагане на общ технически език, който да се използва от 
производителите, когато пускат на пазара продукти, и от 
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вания към строежите, влияещи пряко или непряко върху 
продуктите, които ще се използват в тези строежи. Този 
общ технически език е определен в хармонизираните тех-
нически спецификации (хармонизирани европейски стан-
дарти и европейски документи за оценка (ЕДО)), предви-
дени в регламента. 
Предлагат се основните изисквания към строежите да 
включват националните и европейските нормативни изи-
сквания към строежите. Общият технически език на хар-
монизираните технически спецификации трябва да пре-
достави необходимите средства за описание и оценка на 
необходимите характеристики на строителните продукти. 
Поради това употребата му трябва да позволи на нацио-
налните органи да провеждат всички необходими провер-
ки на въпросните продукти, както и на строителите да ги 
използват по най-подходящия и ефективен начин. Кога-
то експлоатационните характеристики на продуктите се  
определят от органите на държавите членки, или се де-
кларират от производителите, това трябва да става по-

средством този общ технически език. Общият технически 
език, необходим за правилното функциониране на вътреш-
ния пазар, може да се използва и като мощно средство в 
служба на политиките на Съюза и на държавите членки по 
отношение на околната среда в тази област. В тази връзка 
стандартизацията се явява мощно регулаторно средство за 
развитие на иновациите в строителния отрасъл и в ника-
къв случай не могат да бъдат пречка за развитие на научни-
те търсения за създаване на нови материали и технологии. 
Съществува изразена загриженост по отношение на потен-
циалното специфично въздействие на Регламент 305/2011 
върху малките и средните предприятия, които преоблада-
ват в България. Налице е искане за засилване на доверието 
в цялата система и по-специално чрез по-строги критерии 
за избор и нотифициране на органи и чрез по-добра ко-
ординация в надзора на пазара. Следователно, от особено 
значение е ролята на науката за повишаване на знанията 
като част от политиката за по-добро регулиране въздейст-
вието на новите алтернативи в отрасъла строителство.
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играчките от дядо коледа и 
стандартите

В чувала на Дядо Коледа безспорно има най-много играч-
ки. Но дори и джуджетата на добрия старец трябва да спаз-
ват стандартите, за да не се превърне коледната играчка в 
плачка.
Правилата за безопасност на детските играчки и тяхното 
свободно движение в Европейския съюз са определени в 
Директива 2009/48/ЕО. Европейската директива е въве-
дена в българското законодателство с Наредба за същест-
вените изисквания и оценяване на съответствието на 
играчките. Всяка детска играчка, преди да се появи в ма-
газина, се подлага на процедура за оценяване на съответ-
ствието. 
В директивата се посочва, че в играчките или в отделни 
техни части не е позволено използването на канцерогенни 
химични вещества. Намалени са максималните допусти-
ми стойности за някои вещества като никел. Забранено е 
използването на нитрозамини и нитрозируеми вещества в 
играчки за деца под 36 месеца или такива, предназначени 
да бъдат слагани в устата, ако миграцията на веществата е 
по-голяма съответно от 0,05 mg/kg и 1 mg/kg. Ароматите 
със силен алергенен потенциал са или напълно забранени, 
или върху играчката трябва да бъде означено, че могат да 
предизвикат алергична реакция.
Строги са правилата, целящи да се избегне рискът от заду-
шаване или задавяне с части от играчки. Играчките, поста-
вени в храни или смесени с храни, винаги трябва да бъдат 
в отделна опаковка. Забраняват се играчките, прикрепени 
към хранителни продукти, които е необходимо да бъдат из-
ядени, за да се достигне до играчката.

Стандартите от серията EN 71 
„Безопасност на играчки”
Стандартите от серията EN 71 са хармонизирани към ди-
рективата за играчки. В тях се определят съществените 
изисквания за безопасност по отношение на физичните и 
механични свойства, възпламенимост, химични свойства, 
електрически свойства, хигиенни изисквания и изисквания 
към опаковките. Играчките трябва да бъдат съпроводени с 
подходящи ясни и четливи предупреждения за намаляване 
на риска при тяхното използване.
Стандартът EN 71 за безопасност на играчки се състои от 
следните части:

• Част 1: Механични и физични свойства

• Част 2: Възпламенимост

• Част 3: Миграция на определени елементи

• Част 4: Комплекти за химични опити и свързани 
с тях дейности

• Част 5: Химични играчки (комплекти), различни 
от комплектите за химични опити

• Част 7: Бои за рисуване с пръсти. Изисквания и 
методи за изпитване

• Част 8: Люлки, пързалки и подобни съоръжения 
за игра в домашни условия на закрито и открито

• Част 9: Органични химични съединения. Изисква-
ния
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товка на проба и екстракция

• Част 11: Органични химични съединения. Методи 
за анализ

• Част 12: N-нитрозамини и N-нитрозируеми веще-
ства

• Част 13: Настолни игри за развитие на обоня-
нието, козметични комплекти и игри, насочени към 
вкусовото възприятие.

Предстои публикуването и на част 14 „Детски батути, из-
ползвани в домашни условия”. 
По смисъла на този европейски стандарт за играчки не се 
считат:

• коледни украшения

• съоръжения, предназначени за общо ползване на 
площадки за игра

• спортни съоръжения

• водни съоръжения, предназначени за ползване в 
дълбоки води

• битови и декоративни кукли и други подобни арти-
кули за възрастни колекционери

• „професионални” играчки, монтирани на общест-
вени места (търговски центрове, гари и др.)

• пъзели с повече от 500 детайла или без картина

• въздушни пушки и въздушни пистолети

• фойерверки

• прашки и катапулти

• комплекти дартс с метални върхове

• електрически фурни, ютии и други функционални 
продукти, захранвани с номинално напрежение, пре-
вишаващо 24 V

• превозни средства с двигатели с вътрешно горене

• велосипеди, предназначени за спорт или за движе-
ние по обществени пътища

• видеоигри, които могат да се включват към видео-
екран, и които се захранват с номинално напрежение, 
превишаващо 24 V

• биберони за бебета

• модна бижутерия за деца

• помощни средства за плуване като пояси за ръце и 
средства за плуване, в които се седи

• слънчеви очила, очила за плуване и други предпазни 
средства за очи, както и каски за използващите вело-
сипеди и скейтборд

• лъкове за стрелба с обща дължина в отпуснато 
състояние над 120 cm. 

Изискванията на този европейски стандарт не освобожда-

ват родителите и хората, на които е 
поверено детето, от отговорността 
за наблюдение, докато то си играе.
Основният и често срещан символ 
за предупреждение за възраст вър-
ху играчките е даден именно в този 
европейски стандарт. (БДС Компас)

Задължителна информация при продажба
играчките за най-малките трябва да имат предупреж-
дение „Неподходящо за деца под 36 месеца” или „Непод-
ходящо за деца под 3 години” и кратко описание на кон-
кретната опасност в инструкциите за използване. 
Пързалки, окачени люлки, трапеци, въжета и други 
окачени върху напречна греда играчки трябва да имат 
инструкции за сглобяване, които показват онези части, 
които могат да създадат опасност, ако са сглобени непра-
вилно.
играчки, съдържащи опасни вещества или препара-
ти и химични играчки. Те трябва да имат упътване, съ-
държащо предупреждения за опасностите и предпазните 
мерки, които потребителят трябва да вземе. Упътването 
трябва да има информация за начина на оказване на пър-
ва помощ в случай на злополука. Освен това върху опа-
ковката на химичните играчки трябва да има и надпис: 
„Внимание! Само за деца над … години. За използване 
под контрола на възрастни”. 
кънки и скейтборд за деца. Ако те се предлагат като 
играчки, върху тях трябва да има надпис: „Внимание! Да 
се използва защитна екипировка“.
играчки за използване във вода. Върху тях трябва да 
има надпис „Внимание! Да се използва само във вода с 
дълбочина под ръста на детето и под наблюдение”.

Съветите на „БДС Компас” при избор на 
играчки
За да няма детски сълзи и нещастни случаи, винаги ко-
гато даваме играчка на дете, трябва да се съобразяваме 
дали тя е предназначена за него. Когато се избира играч-
ка или игра, е необходимо да се вземат предвид физи-
ческите и умствените възможности на детето. А както и 
при дрехите, при играчките също има мода.
до 18 месеца: Играчки за креватчета, дрънкалки, килим-
чета за активна гимнастика, проходилки, кубчета, плю-
шени, музикални играчки или играчки за вана, както и 
детски коли и колела с три гуми с родителски контрол.
От 18 до 36 месеца: Животни и кукли, колички, столче-
та, детски телефони, музикални инструменти, конструк-
тори, първите пъзели, комплекти за рисуване.
над 36 месеца: Куклени къщи и сглобяеми играчки, до-
мино и „Не се сърди човече”, кънки и колела, хвърчила и 
балони, влакчета и колички с дистанционно управление, 
детски микроскопи и телескопи. Както и игри с въпроси 
и отговори, развиващи умствените способности.
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Фойерверките пропъждат лошите сили 

Празниците приличат на военен екшън. Гърмежи, свет-
лини и искри свистят отвсякъде. Фойерверките идват от 
Китай, където от хилядолетия така пропъждат злите сили. 
Стандартите пък са добрите сили, помагайки ни да праз-
нуваме безопасно. И тук на помощ идват стандартите от 
серията за пиротехнически изделия Бдс EN 15947 с общо 
заглавие „Пиротехнически изделия. Фойерверки кате-
гории 1, 2 и 3”.
Бдс EN 15947-1 определя редица термини относно про-
ектирането, конструкцията, първоначалното опаковане и 
изпитване на фойерверки от тези категории.
Бдс EN 15947-2 определя самите категории фойервер-
ки, които представляват много ниска степен на опасност 
и пренебрежимо ниско ниво на шум и са предназначени 
за използване в ограничени пространства, включително в 
жилищни сгради.
В категория 1 например попадат бенгалски огньове, ки-
брити и пръчици; коледни бомбички, пращящи гранули, 
искрящи топчета, фонтани, наземно въртящи се фойер-
верки, ръчни и неръчни искрящи фойерверки, конфети, 
серпентини, гърмящи конци, бомбички за маса, гърмящи 
топчета за хвърляне.
В категория 2 са фойерверки, които представляват ниска 
степен на опасност и са с ниски нива на шум и са пред-
назначени за използване на открито в обособени простран-
ства.
Към категория 3 спадат фойерверки, които представляват 
средно голяма степен на опасност, предназначени са за из-
ползване на открито в обширни открити пространства и 
чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве.
Бдс EN 15947-3 определя минималните изисквания за 

етикетиране на първичната или сборната опаковка на след-
ните видове фойерверки: въздушни колела, пиратки, бате-
рии и комбинации, бенгалски огньове, бенгалски кибрити, 
бенгалски пръчици, коледни бомбички, пращящи гранули, 
двойни и искрящи пиратки, искрящи топчета, фонтани, 
наземно движещи се, наземно въртящи се и ръчни искря-
щи фойерверки, подскачащи, наземно подскачащи и вър-
тящи се, неръчни искрящи фойерверки, миниракети, нео-
бикновени кибрити, конфети, римски свещи, серпентини, 
изстрелващи тръби, гърмящи конци, въртележки, бомбич-
ки за маса, гърмящи топчета за хвърляне, колела.
Информацията трябва да е на официалния език на държа-
вата, в която фойерверките или първичните опаковки са 
предложени за продажба на дребно. 
На етикета ясно трябва да са написани минималните въз-
растови ограничения в страната, където се продават. Ако 
отделната държава-членка на ЕС не е повишила възрасто-
вите ограничения, то се прилагат следните:

• Категория 1: 12 години

• Категория 2: 16 години

• Категория 3: 18 години.

Изисква се етикетът да включва чистото взривно съдържа-
ние на фойерверка. За категория 3 е необходимо годината 
на производство да бъде ясно обявена в долния десен ъгъл 
на етикета.
Задължително е надписът да включва наименованието и 
адреса на производителя. Ако производителят не е уста-
новен в Европейския съюз, е необходимо да включва на-
именованието на производителя и името, и адреса на вно-
сителя. 
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Свещите и празничното настроение
Свещите създават празнично настроение на коледната и 
новогодишната трапеза. Но и тук не може без стандарти. 
Бдс EN 15494 „свещи. Етикети за безопасност на про-
дукта” показва как трябва да се чете етикетът. Той опре-
деля каква информация да съдържат етикетите на свещи, 
предназначени за горене на закрито, за да се осигури без-
опасност и защита от пожар и нараняване. Препоръчва се 
информацията да бъде максимално ясна и да бъде под фор-
мата на символи.

Бдс EN 15493 „свещи. изисквания за безопасност при 
пожар” помага да се ограничи рискът от пожар и нараня-
ване. Този европейски стандарт определя изискванията за 
безопасност и методите за изпитване за безопасност при 
пожар на свещи, предназначени за горене на закрито. Така 
например, височината на пламъка не трябва да превишава 
75 mm за всички видове свещи. (БДС Компас)
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какво показва етикетът  
Все повече български храни пробиват в 

Европа

Пазаруването за коледните и новогодишни празници често 
е изнервящо изпитание. Тълпи, колички, промоции и раз-
продажби, които объркват всеки клиент. 
Най-добрият помощник е етикетът. Листчето сочи съста-
ва и качествата на хранителния продукт, срока на годност, 
трайността, условията на съхранение, нетното тегло. Ети-
кетът дава информация за различни диети и хранителни 
режими.
Наименованието на продукта трябва да е специфично, а 
когато хранителният продукт е вносен, наименованието се 
запазва такова, каквото е в страната – производител.
При хранителни продукти само с една съставка, пресни 
плодове и зеленчуци не е необходим списък на етикета. 
Но ако има повече съставки, те се изписват в низходящ ред 
в зависимост от количеството им. Ако водата е над 5% и 
тя се изписва сред съставките. Задължително се посочват 
тези, за които има данни, че са алергени.
При бързо развалящите се продукти се дава точен срок на 
трайност. Минималната трайност се отбелязва с дата и ме-
сец за хранителни продукти с трайност до 3 месеца, а с 
месец и година – за тези с трайност повече от 3 месеца. Не 
се обявява срок на минимална трайност за необработени 
плодове и зеленчуци, за захарни изделия, получени само 
от захар и ароматизанти.

Описват се необходимите условия за съхранение, които 
трябва да гарантират декларираната трайност. Когато ку-
пуваме бързо развалящи се продукти, трябва да се уверим, 
че се съхраняват на подходящо място и при подходяща 
температура.
Цената се обявява задължително. За продукти, продавани 
в голямо количество или брой в една опаковка, се отразява 
само цената за опаковката, а не цената за бройка. Преди да 
купим хранителен продукт, трябва да се убедим, че опа-
ковката е цяла.
Етикетът ни съобщава откъде идва хранителният продукт, 
кой и къде го е произвел, както и неговия адрес. Когато 
продуктът е внесен, се изписват данните на вносителя и 
дистрибутора. 
В ЕС има разработена цялостна политика по качеството на 
храните. За да противодейства на нелоялната конкуренция, 
която обезкуражава производителите и заблуждава потре-
бителите и за да популяризира и защити традиционните 
си продукти, още през 1992 г. Европейският съюз въвеж-
да три системи за идентификация, включваща 3 знака за 
качество, известни като защитено наименование за произ-
ход, защитено географско указание и храна с традиционно 
специфичен характер.
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за производителите на хранителни продукти, които са га-
рантиран традиционен специалитет. Целта е българските 
традиционни хранителни продукти да се продават на ев-
ропейския пазар като национален български продукт, из-
готвен по специален метод, с гарантирано качество, с ха-
рактерни вкусови особености, които ясно го отличават от 
другите подобни храни.
Първият пробив в дългите с години европроцедури през 
2012 г. направи Горнооряховският суджук като защитено 
географско указание. През това лято два наши деликатеса 
бяха признати за храни с традиционно специфичен харак-
тер: луканка „Панагюрска” и филе „Елена”. А през септем-
ври 2014 г. още един традиционен български сурово-су-
шен месен продукт – деликатесът „роле Трапезица” беше 
официално регистриран като защитен хранителен продукт 
с традиционно специфичен характер. Роле „Трапезица” 
е пресован сурово-сушен месен деликатес, приготвен от 
осолено и охладено месо от свински врат, което е оваляно 
в кайзер по специална рецепта само от натурални подправ-

ки: червен пипер, черен и бял пипер, чубрица и чесън. Това 
роле имат право да произвеждат само фирмите, които са 
членове на Сдружение „Традиционни сурово-сушени мес-
ни продукти“, заявили производството му и одобрени от 
Министерството на земеделието и храните.
Важно е да сме информирани потребители и да разпозна-
ваме знаците върху опаковките. Когато видим най-попу-
лярния стандарт ISO 9001, трябва да знаем, че това не е 
знак за качество на продукта, а просто фирмата произво-
дител има внедрена система за управление на качеството.
А когато видим надпис „БДС”, трябва да разбираме, че 
продуктът е произведен според изискванията на българ-
ския национален стандарт – създаден е за обществена пол-
за и недоминиран от каквито и да било интереси. 
Когато се натъкнем на некачествени и опасни хранителни 
продукти, трябва да подадем сигнал до компетентните ор-
гани, защото така защитаваме не само себе си и близките 
си, но и хиляди други хора. (БДС Компас)



БДС Компас, брой 4/2014 19

П
о
щ
а

Международна поща

Енергийната ефективност – въпрос на 
предприемчивост, не на големината на бизнеса

Мнозина смятат, че системата за енергийно управление е 
приложима предимно от големи и крупни предприятия, но 
една малка компания в Молдова, производител на мляко 
и млечни продукти, именно чрез този подход реализира 
значими печалби при съвсем малки инвестиции.
Фирма „Лактис” е малка компания за млечни 
продукти в молдовския град Ръшкани. Сто осемдесет 
и петте служители на компанията, специализирана 
в млекопреработването и производството на 
млечни продукти, се гордеят с високото качество 
на произвежданите и предлагани от тях сирене и 
масло. Когато разходите за енергия започват да се 
покачват, ръководството на фирмата решава да заложи 
на едно различно предизвикателство, а именно да 
намали потреблението на енергия чрез въвеждане на 
международния стандарт на ISO 50001 „Системи за 
управление на енергията”.
Само след една година и при съвсем минимални 
инвестиции компанията успява да намали потреблението 
на електроенергия с почти 4%, а консумацията на природен 
газ с 22%, в резултат на което фирмата постига три пъти 
по-голяма финансова възвръщаемост на вложените 
инвестиции.
Според изпълнителния директор Георге Ангелута с тази 
стъпка не само е постигната целта за реализиране на 
ефективни икономии на средства, но фирмата е спечелила и 
редица други ползи за успешното развитие на компанията. 
„Внедряването на система за енергийно управление се 
оказа изключително ефективно решение, носещо ползи не 
само за фирмата и нейната икономическа рентабилност, 
но и за околната среда и обществото като цяло, тъй като 
успяхме да намалим потреблението на ресурси и с това и 
на емисии.”

Една от промените, направени във фирмата след внедряване 
на система за енергийно управление, е прилагането 
на процеси за ефективен мониторинг на енергийната 
консумация, което позволява да се определят периодите, 
когато потреблението на енергия е необосновано високо, 
или когато машините са в режим на работа, без това да 
е необходимо. С тези промени се постига по-ефективна 
експлоатация на котлите и оптимизиране на тяхното 
функциониране, което от своя страна показа, че фирмата 
може успешно да работи и без да използва целия наличен 
капацитет, затова и една от машините е спряна от 
експлоатация. Също така е установено, че потребностите 
от водоохлаждащи системи са различни в зависимост 
от сезона и съществуващото оборудване е с по-голям 
капацитет от този, необходим през студените месеци. Така 
е закупен охладител с по-малък капацитет, който да работи 
през зимните месеци – малка инвестиция, която е довела 
до възвръщаемост само след няколко месеца.
Георге Ангелута споделя, че всички тези резултати много 
са ги изненадали и няма да спрат дотук. „През 2014 г. 
намалихме потреблението на електроенергия с близо 2% и 
консумацията на природен газ с 5%. Списъкът с дейности, 
които бихме искали да извършим, е все още дълъг, но тъй 
като някои от тях изискват капиталови вложения, тяхното 
изпълнение не е възможно да се случи веднага”, допълва 
той. Но независимо от това фирмата ще продължи да 
работи за подобряването на енергийната ефикасност, 
когато това е възможно, като едновременно с това ще 
набелязва по-големи проекти за още по-значими резултати. 
(По материали на ISO Focus)



С пожелание за здраве, благоденствие и устойчив успех…
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