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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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Облекло, пердета, килими, мебели… Почти всичко около нас, когато 
сме в закрити пространства, е текстил. Това е и темата на този брой 
на списание „БДС Компас”, в който представяме важни стандарти, 
за да ни е топло, уютно и безопасно.
Международният стандарт ISO 105 се състои от много части под об-
щото заглавие „Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета”. Раз-
личните му части показват всичко – от общите принципи за извърш-
ване на изпитвания до това как се изпитва устойчивостта на цвета 
при всякакви условия. Разказваме за сивата скала, която представля-
ва серия от неутрално оцветени двойки пластинки. Какъвто и да е 
характерът на промяната на цвета, оценката става на база степента 
на видимия контраст между образеца след изпитването и изходния 
материал. Представени са 5 и 9-степенни скали.
За въздействието на текстилните изделия в интериора върху ком-
форта разказва доц. дтн инж. Радостина Ангелова, преподавател в 
Техническия университет – София. Освен източници на комфорт 
обаче, текстилните изделия могат да бъдат и източници на вреднос-
ти. Експертът представя концепцията за Синдрома на болните сгра-
ди (SBS – Sick Building Syndrome), която възниква през 70-те години 
на ХХ в. с цел да обобщи недоволството на обитателите от качество-
то на вътрешната среда и появата на здравословни оплаквания като 
главоболие, дразнене, алергии... А текстилните изделия са един от 
факторите, които могат да увеличат този риск. Така например, тек-
стилните подови изделия, особено мокетите, съдържат най-голямо 
количество замърсявания.
Друг експерт в областта на текстила, инж. Миглена Костуркова, по-
сочва, че в едно производство, за да се произведе качествен и конку-
рентоспособен продукт, е необходимо стриктно спазване на дейст-
ващите стандарти. Стандартите създават ред, те съдържат общите и 
специфични условия за извършването на изпитвания на продукта, 
методите за тези изпитвания, необходимата апаратура, подготовка-
та на образците, последователността на изпитването, начините за 
представяне на резултатите, използваните методи за изчисление, 
статистическата обработка на резултатите, допълва експертът.
В рубриката „На фокус” представяме ANEC (The European consumer 
voice in standardisation) – неправителствена организация, която се 
грижи да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандар-
тизацията, както и при разработването на закони и публични поли-
тики. За първи път в 20-годишната история на организацията има 
българско участие в лицето на Българската национална асоциация 
„Активни потребители“. 
И накрая, представяме важна годишнина – вече десет години Бъл-
гарският институт за стандартизация е публично-правна организа-
ция. Равносметката за този период прави Ивелин Буров, председа-
тел на Управителния съвет на БИС. Преди десет години статутът 
на БИС е променен от администрация на изпълнителната власт на 
публично-правна организация, какъвто е преобладаващият модел в 
европейските организации за стандартизация.
БИС ще продължи да бъде институция с европейско лице и нацио-
нална значимост, полагаща усилия за сближаване и отразяване ин-
тересите на всички заинтересовани. А „БДС Компас” ще продължи 
да ви представя дейността на БИС и необятния свят на стандарти-
зацията.

Редакционен коментар



БДС Компас, брой 1/20164

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я как се изпитва устойчивостта на цвета

Международният стандарт ISO 105, въведен и като българ-
ски стандарт, се състои от много части под общото загла-
вие Текстил. изпитвания за устойчивост на цвета.

Общи принципи:
Част A01: Общи принципи за извършване на изпитвани-
ята
Част A02: Сива скала за оценяване промяната на цвета
Част A03: Сива скала за оценяване на зацапването
Част A04: Инструментален метод за оценяване на сте-
пента на зацапване
Част A05: Инструментално оценяване промяната на цве-
та за определяне степен по сивата скала
Част A06: Инструментално определяне на 1/1 еталонна 
дълбочина на цвета
Част A08: Речник, използван при измерване на цвета
Част A11: Определяне устойчивостта на цвета чрез тех-
ники на дигитално изображение

Устойчивост на цвета на светлина и 
атмосферни условия:
Част B01: Устойчивост на обагрянията на светлина: 
дневна светлина
Част B02: Устойчивост на обагрянията на изкуствена 
светлина: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъго-
ва лампа
Част B03: Устойчивост на обагрянията на атмосферни 
условия – експониране на открито
Част B04: Устойчивост на цвета на изкуствени атмос-
ферни условия: изпитване на обезцветяване с ксенонова 
дъгова лампа
Част B05: Установяване и оценка на фотохромизма
Част B06: Устойчивост на цвета и стареене на изкуствена 
светлина при високи температури: изпитване на обезцве-
тяване с ксенонова дъгова лампа
Част B07: Устойчивост на цвета на светлина на текстил, 
навлажнен с изкуствена пот
Част B08: Контрол на качеството на сините вълнени 
стандартни образци от 1 до 7 
Част B10: Изкуствени атмосферни условия. Излагане на 
филтрирано лъчение от ксенонова дъга

Устойчивост на цвета на пране:
Част C06: Устойчивост на цвета при домашно и общест-
вено пране
Част C07: Устойчивост на обагрянията на мокро четкане 
на текстил, напечатан с пигменти
Част C08: Устойчивост на цвета при домашно и общест-
вено пране с използване на сравнителен детергент без 
фосфат, съдържащ активатор за избелване при ниска 
температура
Част C09: Устойчивост на цвета на окислително избел-
ване при пране в домашни и обществени перални при 
използване на сравнителен детергент без фосфат, съдър-
жащ активатор за избелване при ниска температура
Част C10: Устойчивост на цвета на пране със сапун или 
сапун и сода
Част C12: Устойчивост на цвета на индустриално пране

Устойчивост на цвета на химическо 
чистене:
Част D01: Устойчивост на цвета на химическо чистене с 
използване на разтворител перхлоретилен
Част D02: Устойчивост на обагрянията на триене: орга-
нични разтворители 
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Устойчивост на цвета на водни 
агенти:
Част E01: Устойчивост на цвета на вода
Част E02: Устойчивост на обагрянията на морска вода
Част E03: Устойчивост на цвета на хлорна вода (вода от 
плувни басейни)
Част E04: Устойчивост на цвета на пот
Част E05: Устойчивост на цвета срещу петна: киселини
Част E06: Устойчивост на цвета срещу петна: алкалии
Част E07: Устойчивост на цвета на петна от вода
Част E08: Устойчивост на обагрянията на гореща вода
Част E09: Устойчивост на цвета на кипяща вода
Част E10: Устойчивост на обагрянията при декатиране
Част E11: Устойчивост на обагрянията на пропарване
Част E12: Устойчивост на цвета на алкално тепане
Част E13: Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: 
тежки условия
Част E14: Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: 
меки условия
Част E16: Устойчивост на цвета на платове за тапицерия 
спрямо водни петна

Стандартни придружаващи тъкани:
Част F01: Изисквания за придружаващ плат от вълна
Част F02: Изисквания за придружаващ плат от памук и 
вискоза
Част F03: Изисквания за придружаващ плат от полиамид
Част F04: Изисквания за придружаващ плат от полиестер
Част F05: Изисквания за придружаващ плат от акрил
Част F06: Изисквания за придружаващ плат от естестве-
на коприна
Част F07: Изисквания за придружаващ плат от диацетат
Част F09: Изисквания за придружаващ претриващ плат 
Част F10: Изисквания за придружаващ плат от различен 
вид влакна

Устойчивост на цвета на атмосферни 
замърсявания:
Част G01: Устойчивост на цвета на азотни оксиди
Част G02: Устойчивост на обагрянията на дим от изго-
рели газове
Част G03: Устойчивост на обагрянията на озон в атмос-
ферата
Част G04: Устойчивост на обагрянията на азотни окиси в 
атмосфера с висока влажност

Измерване на цвят и цветна разлика:
Част J01: Основни принципи за измерване на цвета на 
повърхността
Част J02: Определяне на относителната степен на белота 
с уред
Част J03: Изчисляване на цветна разлика
Част J05: Метод за инструментално оценяване промен-
ливостта на цвета на образец при промяна на източника 
на светлина

Устойчивост на цвета на избелващи 
агенти:
Част N01: Устойчивост на обагрянията на избелване:  
Хипохлорит
Част N02: Устойчивост на обагрянията на избелване:  
Пероксид
Част N03: Устойчивост на обагрянията на избелване:  
Натриев хлорид (меки условия)
Част N04: Устойчивост на обагрянията на избелване: На-
триев хлорид (тежки условия)
Част N05: Устойчивост на обагрянията на сяра
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Устойчивост на цвета на вулканизация:
Част S01: Устойчивост на цвета на вулканизация: горещ 
въздух
Част S02: Устойчивост на цвета на вулканизация: серен 
монохлорид 
Част S03: Устойчивост на цвета на вулканизация:  
наситена пара 

Разнообразни изпитвания:
Част X01: Устойчивост на обагрянията на карбонизация: 
алуминиев хлорид
Част X02: Устойчивост на обагрянията на карбонизация: 
сярна киселина
Част X04: Устойчивост на обагрянията на мерсеризация 
Част X05: Устойчивост на обагрянията на органични раз-
творители
Част X06: Устойчивост на обагрянията на изваряване с 
натриев карбонат
Част X07: Устойчивост на обагрянията при повторно 
обагряне. Вълна
Част X08: Устойчивост на обагрянията на изваряване
Част X09: Устойчивост на обагрянията на формалдехид
Част X10: Оценка на миграцията на текстилните багрила 
в поливинилхлоридни покрития
Част X11: Устойчивост на обагрянията на горещо гладе-
не
Част X12: Устойчивост на цвета на триене
Част X13: Устойчивост на обагрянията на багрила за въл-
на при процеси, използващи химични продукти за намач-
кване, плисиране и фиксиране
Част X14: Устойчивост на обагрянията на хлориране на 
вълни с натриев дихлороизоцианорат
Част X16: Устойчивост на цвета на триене. Малки площи
Част X18: Оценяване на възможността за фенолно по-
жълтяване на материали

Характеристики на багрило:
Част Z01: Устойчивост на обагрянията на метал в баг-
рилната баня: соли на хрома
Част Z02: Устойчивост на обагрянията на метал в баг-
рилната баня: желязо и мед
Част Z03: Съвместимост на основни/катионни багрила за 
акрилни влакна
Част Z04: Диспергиране на дисперсни багрила
Част Z05: Определяне поведението на багрилата към 
прахообразуване
Част Z06: Оценяване миграцията на багрила и пигменти
Част Z07: Определяне на приложната разтворимост и 
стабилността в разтвор на водоразтворими багрила
Част Z08: Определяне на разтворимостта и стабилността 
в разтвор на реактивни багрила при наличието на елек-
тролити
Част Z09: Определяне на разтворимост в студена вода на 
водоразтворими багрила
Част Z10: Определяне относителната интензивност на 
цвета на багрила в разтвор
Част Z11: Оценяване равномерността на дисперсии от 
оцветители

Устойчивост на цвета на гореща 
обработка:
Част P01: Устойчивост на обагрянията на суха топлина 
(без гладене)
Част P02: Устойчивост на цвета на плисиране: плисиране 
с пара
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БДС EN ISO 105-A08 Текстил. 
Изпитвания за устойчивост на 
обагрянията. Част A08: Речник, 
използван при измерване на цвета
Съдържа термини и определения при измерванията на 
цвета, използвани в стандартите от серията ISO 105. Ето 
и основните от тях:

•  Наситеност: свойство на цвета, използвано за оз-
начаване степента на отдалечаване на даден цвят от 
сивия цвят със същата светлост. 

•  Дълбочина: качество на цвета, което е свързано 
основно с нарастването на количеството на наличния 
оцветител при постоянни други условия (субстрат, 
оцветители, метод за приложение и условия на на-
блюдение). 

•  Флуоресцентен избелващ агент: оцветител, кой-
то поглъща близкото ултравиолетово лъчение и из-
лъчва основно виолетово-синьо лъчение. Прилагането 
на флуоресцентния избелващ агент върху жълтеникав 
материал например е причината той да изглежда по-
бял. 

•  CIELAB пространство на цвета: термин за пре-
образуване координатите на цвета в триизмерно, 
противоположно приблизително равноконтрастно 
пространство на цветовете. Противоположните 
променливи са светлост-тъмнота (l*), червеника-
вост-зеленикавост (a*), жълтеникавост-синкавост 
(b*). Последните две могат да бъдат преобразувани в 
наситеност на цвета (C*ab) и тон на цвета (hab).

•  Еталонна  скала  за  дълбочина: една от сериите 
еталони за цвят, чиито елементи са с различен блясък 
и тон на цвета, но се възприемат като такива с ед-
наква дълбочина на цвета и които дават възможност 
обагрянето, устойчивостта и другите свойства на 
оцветителите да бъдат сравнявани на една и съща ос-
нова. В текстилната практика най-използвани са се-
риите на еталони за дълбочина 1/25, 1/12, 1/3, 1/1 и 2/1.

БДС EN ISO 105-A01 Текстил. 
Изпитвания за устойчивост на 
цвета. Част A01: Общи принципи за 
извършване на изпитванията 
Съдържа обща информация за методите за изпитване, 
която е важна за потребителите. Стандартът определя две 
процедури за избор на придружаващи тъкани – две от един 
вид влакна или една от различни видове влакна. Размерите 
обикновено са 40 mm на 100 mm и в двата случая, като в 
първия всяка страна е напълно покрита, докато във вто-
рия е покрита само лицевата страна на образеца. Образе-
цът представлява малък отрязък от текстилния материал, 
който трябва да бъде подложен на изпитване. Обикновено 
той е предварително взет на случаен принцип от по-голяма 
проба, която е представителна за партидата от обагрения 
или напечатан текстилен материал. Устойчивостта на баг-
рилото зависи от наситеността на цвета, затова е необходи-
мо да се определят еталони за наситеност, които трябва да 
се ползват от производителите. Основните серии, означа-
вани като 1/1 еталони за наситеност, се състоят от 18 тона 
и се използват винаги, когато е възможно. Препоръчват се 
също допълнителни серии с двойно по-голяма наситеност 
на цвета (означени като 2/1 еталони за наситеност) и други 
в по-светъл цвят (означени като 1/3, 1/6, 1/12 и 1/25), кои-
то се използват при изискване на допълнителни данни за 
устойчивост.

•  Сива скала: серии от неутрално оцветени двойки 
пластинки, една двойка от които показва нулев кон-
траст, а другата двойка – нарастващ контраст. Из-
ползват се за визуално оценяване на контраста между 
двойка от изходния образец и този за изпитване с оп-
ределяне на числова оценка. На практика се използват 
два типа сиви скали – единият е за оценяване на про-
мяната на цвета, а другият е за оценяване степента 
на зацапване.
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ние на промяната в цвета на образеца по време на изпитва-
нето и по отношение на зацапването на придружаващите 
тъкани. Оценяването се извършва след сушене, охлаждане 
и възстановяване на нормалното влагосъдържание на об-
разците и придружаващите тъкани. Оценяването на зацап-
ването се извършва след отстраняване на всички свободни 
влакна, които са прилепнали към придружаващите тъкани. 
Какъвто и да е характерът на промяната на цвета, оценя-
ването се извършва на база степента на видимия контраст 
между образеца след изпитването и изходния материал. 
Този контраст се сравнява визуално с цветните контрасти 
от петте или деветте двойки цветни ленти от сивата скала 
(или с отрязъците от плата), като и при двете скали оценка 
5 означава, че няма никакъв контраст, а оценка 1 означа-
ва, че контрастът е значителен. При деветстепенната сива 
скала оценката за устойчивост на цвета е това число от си-
вата скала, което съответства на контраста в цвета на об-
разеца преди и след изпитването. При петстепенната сива 
скала, ако контрастът се окаже по-близо до несъществува-
ща полустепен, тя трябва да се определи. Оценяването на  
разлика, по-малка от една полустепен, не се допуска. 
Оценка 5 се дава само когато няма никаква разлика между 
подложения на изпитване образец и основния плат.

Протоколът от изпитването включва: 
• оценки за устойчивост на оцветяването, 

• позоваване на съответната част на стандарта 
като база за изпитването,

• вид на използваната придружаваща тъкан,

• начин за подготвяне на използваните нишки, кога-
то е наложително,

• всички отклонения от процедурата за изпитване.

БДС EN ISO 105-A02 Текстил. 
Изпитвания за устойчивост на 
обагрянията.Част А02:Сива скала за 
оценяване промяната на цвета 
Описва сивата скала за оценяване промяната на цвета на 
текстил при изпитване за устойчивост на обагрянията и 
нейното приложение. Дадена е точна колориметрична ха-
рактеристика на сивата скала като постоянен еталон, по 
който могат да се сравняват нови работни еталони или 
изменени по време на работа. Основната или 5-степенна 
скала се състои от 5 двойки матови сиви ленти (или отря-
зъци от сива тъкан), които показват доловимите разлики в 
цветовете, съответстващи на оценки за устойчивост 5, 4, 
3, 2 и 1. Тази основна скала може да бъде разширена чрез 
допълване с подобни ленти, показващи доловимата разли-
ка в цвета, отговарящ на междинни оценки за устойчивост 
4-5, 3-4, 2-3 и 1-2. Тази скала се означава като 9-степенна.

Първата лента от всяка двойка е неутрално сива, а втората 
лента на двойката, показваща оценка за устойчивост 5, е 
идентична с първата лента. Вторите ленти от останалите 
двойки показват прогресивно избеляване в цвета, така че 
всяка двойка да показва нарастващи контрасти или доло-
вими разлики в цвета, които са определени колориметрич-
но. 
Лентите или отрязъците трябва да бъдат неутрално сиви 
на цвят и трябва да се измерват със спектрофотометър с 
включване на отразена светлина. Колориметричните дан-
ни трябва да се изчисляват, като се използва допълнител-
ната стандартна колориметрична система CIE 1964 (данни 
за 10° поле на наблюдение) за източник на светлина D65.
Цветът на втората лента от всяка двойка трябва да бъде 
такъв, че разликата в цвета между нея и съседната първа 
лента да съответства на следните стойности:

Устойчивост

степен (бал)

Разлика

CIELAB
Отклонение

5
(4-5)

4
(3-4)

3
(2-3)

2
(1-2)

1

 0
 0,8
 1,7
 2,5
 3,4
 4,8
 6,8
 9,6
13,6

  0,2
± 0,2
± 0,3

  ± 0,35
± 0,4
± 0,5
± 0,6
± 0,7
± 1,0

Стойностите в скоби се отнасят само за 9-степенната 
скала.

Отрязък от изходния текстил и изпитвания образец се по-
ставят един до друг върху една и съща равнина и се разпо-
лагат в една и съща посока. Сивата скала се поставя до тях 
в същата равнина. Фонът трябва да бъде с неутрален сив 
цвят и да показва приблизително между степен 1 и степен 
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2 по сивата скала за оценяване промяната на цвета (при-
близително Munsel №5). За да се избегне ефектът от про-
зирането, под изпитвания образец и изходния текстил се 
подлагат два или повече пласта от изходния текстил. По-
върхността се осветява с дневна светлина, падаща от север 
за северното полукълбо и от юг за южното полукълбо или 
с еквивалентен източник, даващ осветеност, не по-малко 
от 600 lx. Светлината трябва да пада под ъгъл 45° спрямо 
повърхността и посоката на наблюдение да бъде прибли-
зително перпендикулярна на равнината. Визуално се срав-
нява разликата в цвета между изходния материал и изпит-
вания образец с разликите, представени чрез сивата скала.
Ако се използва 5-степенната скала, оценката за устойчи-
вост на изпитвания образец е тази степен от сивата скала, 
която има същата доловима разлика в цвета, еднаква на ве-
личината на доловимата разлика в цвета между изходния и 
третирания образец.
Ако се прецени, че разликата в цвета се намира между две 
съседни двойки от сивата скала на изпитвания образец, се 
дава междинна оценка, например 4-5 или 2-3. 

Когато се използва 9-степенната скала, промяната на цвета 
е тази степен, която има доловима разлика в цвета, най-
близка до величината на доловимата разлика между изход-
ния материал и изпитвания образец. 
При извършване на няколко оценявания е целесъобразно 
да се сравнят всички двойки от изходния материал и изпит-
вания образец, на които е дадена еднаква цифрова оценка. 
Това дава добра индикация за достоверност на оценката, 
преди някои грешки да станат явни. Двойки, които нямат 
същата степен на контраст като останалите от тази група, 
трябва да бъдат проверени по сивата скала отново и при 
необходимост оценката им да бъде променена.
При използване на сивата скала не се оценява характерът 
на промяната на цвета, бил той в тон, дълбочина, блясък 
или комбинация от тях. База за оценка е общата промя-
на на цвета или контрастът между изходния материал и 
изпитвания образец. Ако например при оценяване на баг-
рила върху текстил се изисква да се опише промяната в 
характера на цвета на текстила при изпитването, могат да 
се добавят подходящи термини за качество към цифровата 
оценка, както е показано в таблицата:

Оценка Значение
контраст, съответстващ 
на следните степени на 
сивата скала

Характер на промяната

3 Степен 3 Загуба само в дълбочината на цвета
3 по-червено Степен 3 Незначителна загуба в дълбочината, но цветът е червеникав
3 по-слабо жълто Степен 3 Загуба на дълбочината и промяната на тона
3 по-слабо синьо, по-
мътно Степен 3

Загуба на дълбочината и промяната както на тона, така и на 
блясъка

4-5 по-червено
Междинна степен между  
4 и 5

Незначителна загуба на дълбочината, цветът е слабо черве-
никав

БДС EN ISO 105-A03 Текстил. 
Изпитвания за устойчивост на 
обагрянията. Част А03: Сива скала за 
оценяване на зацапването
Описва сивата скала за оценяване зацапването на придру-
жаващите тъкани при изпитване за устойчивост на обаг-
рянията. Дадена е точна колориметрична характеристика 
на сивата скала като постоянен еталон. И тук се посочват 
отново 5 и 9-степенни скали, като оценка 5 се дава само 
когато няма доловима разлика между изпитвания образец 
и изходния материал.

БДС EN ISO 105-A05 Текстил. 
Изпитвания за устойчивост 
на обагрянията. Част А05: 
Инструментално оценяване промяната 
на цвета за определяне степен по сивата 
скала
Описва инструментален метод за оценяване на промяна-
та в цвета на образец за изпитване спрямо идентичен не-
обработен стандартен образец и изчисленията целят да 
преобразуват инструменталните измервания в степени по 
сивата скала. Този метод е алтернативен на многото мето-
ди, използвани на национално ниво, за визуално оценяване 
на ефекта от изпитване на устойчивост на обагрянията на 
всякакви текстилни материали. Може да съществува раз-
лика между инструменталните и визуалните оценявания 
на образците, дължащи се на флуоресценция или на други 
фактори.
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на обагрянето, и цветът на идентичен необработен обра-
зец се измерва инструментално. Координатите CIELAB за 
светлост L*, наситеност C*ab и тон hab се определят за двата 
образеца и CIELAB-разликите ΔL*, ΔC*ab  и ΔHab се изчис-
ляват и преобразуват в степени по сивата скала чрез серия 
от формули. Необходимата апаратура е спектрофотометър 
или колориметър, отговарящ на всички описани изисква-
ния за условия на осветеност и наблюдение за отразяващи 
образци.
Избира се представителен образец без видими дефекти и 
с размер, съответстващ на държателя на образците на из-
мервателния уред. Един слой от образеца се поставя върху 
бяла подложка от непрозрачен материал, несъдържащ флу-
оресцентни избелващи вещества. Образецът за изпитване, 
както и необработеният стандартен образец, трябва да се 
поставят върху подложка по един и същ начин.

БДС EN ISO 105-A06 Текстил. 
Изпитвания за устойчивост 
на обагрянията.Част А06: 
Инструментално определяне на 1/1 
еталонна дълбочина на цвета
Този метод е предназначен за определяне на 1/1 еталонна 
дълбочина на обагрянето на текстилен материал от всяка-
къв вид чрез колориметричен метод като допустима алтер-
натива на визуалния метод. Този метод е приложим един-
ствено за 1/1 еталонна дълбочина на цвета. 
Цветовите CIELAB-координати L* (светлост), C*ab (на-
ситеност) и hab (тон) на обагрянето се измерват инстру-
ментално, за да се провери 1/1 еталонната дълбочина. 
Светлостта за 1/1 еталонна дълбочина се изчислява по оп-
ределени формули. Използва се спектрофотометър или ко-
лориметър, отговарящ на всички определени изисквания.
Отрязва се представителен образец (с минимални размери 
50 mm х 50 mm) от обагряния с 1/1 еталонна дълбочина и 
се поставя на непрозрачна бяла подложка, която не е обра-
ботвана с флуоресцентни избелващи вещества. 

Протоколът от изпитването трябва да съдържа:
• позоваване на съответната част на стандарта,

• всички технически данни, необходими за иденти-
фициране на изпитвания образец,

• описание на използвания спектрофотометър или 
колориметър, включително вида на CEI-геометрия-
та,

• условия на изпитване, включващи използваните 
източник на светлина и поле на наблюдение,

• степента по сивата скала GSC, определена за все-
ки образец за изпитване, с точност до най-близката 
междинна степен (например 5; 4,5; 4 и т.н.),

• дата на изпитването.

Протоколът от изпитването трябва да съдържа:
• позоваване на съответната част от стандарта,

• всички технически данни, необходими за иденти-
фициране на изпитваната проба,

• описание на използвания спектрофотометър или 
колориметър, включително вида избрана CEI-геоме-
трия,

• стойност на ∆L, изчислена за пробата,

• дата на изпитването.

(БДС Компас)

Образецът за изпитване трябва да има подходяща дебели-
на при измерването, за да бъде непрозрачен. Непрозрач-
ността се проверява чрез отделно измерване на черен и на 
бял фон. 
Образецът се поставя в отвора на измервателния уред, 
така че да има равна повърхност и да могат да се отчетат 
CIELAB-координатите L* (светлост), C*ab (наситеност) и 
hab (тон) при 10° поле на наблюдение и източник на свет-
лина D65. Правят се най-малко две отчитания, за предпочи-
тане от две различни части на образеца за изпитване, и се 
осредняват.
Чрез формули се изчислява светлостта, изисквана за 1/1 
еталонна дълбочина. 
Характерни данни, необходими за компютърна програма 
за директно изчисление, са дадени в отделно приложение 
В друго приложение са предложени коригиращи действия, 
в случай че образецът за изпитване не отговаря точно на 
1/1 еталонна дълбочина.
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Въздействието на текстилните изделия 
в интериора върху комфорта на човека

Доц. дтн инж. Радостина 
Ангелова е преподавател в 
Технически университет –  
София.  Представител е в  
ТК 44 „Облекло и текстил”.

Визитка По своята същност комфортът е относи-
телна и субективна категория, определена 
от Slater (1985) като „Приятно състояние 
на физиологична, психологична и физиче-
ска хармония между човешкия индивид и 
околната среда”. 
Физическите аспекти на комфорта са 
свързани със сетивата: допир, зрение, 
слух, вкус и обоняние и субективното 
усещане на човека за неудобство или 
болка. При контакт с текстилни изделия 
и облекло най-голяма роля играе допи-
рът, зрението (по-често) и обонянието (в 
малка степен и при специфични случаи). 
От психологична гледна точка комфор-
тът отразява индивидуалните изисквания 
на човека по отношение на облеклото, 
платовете, цветовете и дизайна им с цел 
гарантиране на удобство и самочувствие 
при различните дейности. В този смисъл 
текстилните изделия са един от факто-
рите, които предопределят визията на 
човека, взаимоотношенията му с околни-
те (като уважение, респект, харесване), 
необходимостта от изразяване на инди-

видуалността (характер, темперамент) 
или гарантиране на анонимност (спокой-
ствие, усамотеност). Важна роля тук има 
и текстилът във вътрешната среда като 
хармонично съчетание между индивиду-
алните изисквания на човека и цялост-
ното решение на архитектурния дизайн 
и вътрешното обзавеждане. Физиоло-
гичният комфорт на индивида се свърз-
ва с поддържането на топлинен баланс 
между произведената от тялото топлин-
на енергия и загубите на топлина и се 
предопределя от топлинните възприятия 
на индивида, сетивните му възприятия и 
физическата активност.
Текстилът във вътрешната среда, извън 
облеклото на обитателите, е представен 
от подовите покрития, мебелните плато-
ве, завесите (пердета, щори), постелъч-
ното бельо и завивките. Освен източници 
на комфорт обаче, текстилните изделия 
могат да бъдат и източници на вредности. 
Опасното въздействие на замърсяванията 
във външната среда е познато на всички, 
но малцина си дават сметка, че съвремен-
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на среда: в жилищни и обществени сгради и транспортни 
средства. Качеството на въздуха във вътрешната среда е от 
съществено значение за редица съвременни заболявания, 
като алергиите и астмата.
Концепцията за Синдрома на болните сгради (SBS – Sick 
Building Syndrome) възниква през 70-те години на ХХ в. с 
цел да обобщи недоволството на обитателите от качество-
то на вътрешната среда и появата на неклинични оплаква-
ния, свързани с престоя в сгради: главоболие, дразнене в 
очите, носа и гърлото, замайване, умора, кървене от носа, 
алергична кожна реакция, дори затруднения в дишането, 
гадене и повръщане, объркване и загуба на координация. 
Тези оплаквания обаче нямат идентифицирана причина 
(Wyon, 1994). Днес SBS продължава да е обект на множе-
ство изследвания, а за изминалите десетилетия е натру-
пано съществено знание относно причините за появата 
му и факторите, които го определят. Вече е дефинирано 
и заболяването Множествена химична чувствителност 
(MCS – Multiple Chemical Sensitivity), което е свързано с 
проявена нетърпимост на индивида към много ниски кон-
центрации на химически вещества във въздуха, при което 
редица негови системи и органи са подложени на увреж-
дане. За разлика от SBS, при което симптомите изчезват 
след напускане на помещението (сградата), „причинител” 
на оплакванията, заболелите от MCS страдат от симптома-
тиката и след това, заради което заболяването се определя 
като идиопатична непоносимост към околната среда.
Текстилните изделия са един от факторите, които могат 
да увеличат риска от поява на SBS или MCS. Основната 
причина е наличието на повърхностен флор (влас) и спо-
собността за акумулиране на прахови частици, микроорга-
низми и др., съчетано с нередовно почистване, използване 
на химични средства за почистването, наличието на източ-
ници на влага в помещението и др. Във вътрешната среда 
има твърде много източници на макромолекулни органични 
замърсители (MOD – Macromolecular Organic Dust), които 
включват повечето от познатите алергени. Сред най-чес-
то срещаните източници на MOD са текстилните изделия 
във вид на облекло, подови покрития, завеси и платове за 
мебели.
Съвременните познания за замърсителите на въздуха във 
вътрешната среда позволяват да се дефинират следните 
вредности в микроклимата: 

• летливи органични съединения (Volatile Organic 
Compounds - VOCs),

• микробни органични съединения (Microbial Organic 
Compounds - MOCs),

• прахови частици, 

• неорганични съединения – CO2, CO, O3, 

• полулетливи органични съединения (Semi-Volatile 
Organic Compounds - SVOCs) – пестициди и забавите-
ли на горенето.

Летливите органични съединения (формалдехид, пести-
циди, съставки на бои, багрила и др.) са най-широко об-

съжданите замърсители на мироклимата, които влошават 
качеството на въздуха. Най-високите емисии на VOCs се 
откриват по правило веднага след довършителните опе-
рации или монтажа на нов артикул (мебел, подово покри-
тие и др.) във вътрешната среда. Периодът на отделяне на 
VOCs обаче може да продължи дни, седмици и месеци, 
като продължителността зависи основно от вентилирането 
на помещението, температурата и влажността на въздуха.
Поради абсорбционната си способност текстилните мате-
риали не бива да се инсталират във вътрешната среда през 
периода на интензивно отделяне на VOCs от други елемен-
ти на средата.

Подови покрития
Текстилните подови покрития се използват основно за 
повишаване на топлинния и естетически комфорт на оби-
тателите. Те имат най-добри показатели по отношение на 
параметрите на топлинния комфорт и повишават темпера-
турата на вътрешната среда в комбинация с „твърди” по-
дови покрития (паркет, мрамор, теракота и др.). В същото 
време намаляват нивата на шум при движение на обита-
телите (стъпки), без да влошават качеството на желаните 
звуци във вътрешната среда (музика, говор). Текстилни-
те подови покрития понижават умората при движение и 
осигуряват безопасна вътрешна среда за малки деца, като 
намаляват риска от наранявания при падания. Те могат да 
бъдат рециклирани и имат най-добри естетически качества 
в сравнение с други видове подови покрития, тъй като мо-
гат да се произведат в най-широк диапазон от материали, 
цветове, дизайн и опип. Освен това подобряват визуалната 
среда, защото не отразяват светлината. Ежедневните раз-
ходи на обитателите се понижават, тъй като се поддържат 
лесно, намаляват разходите за отопление и елиминират 
нуждата от използване на звукоизолационни материали.
Основните недостатъци на текстилните подови покрития 
по отношение на вътрешната среда се свързват с акумули-
рането на замърсявания и частици, които играят ролята на 
алергени. Редица изследвания ги определят като основен 
„резервоар” за нежелано замърсяване. Подовите покрития 
съдържат най-голямо количество замърсявания, отнесено 
към единица площ, в сравнение с всички останали повърх-
ности в интериора, вкл. и непокрития с текстил под. Ето 
защо, основно предписание за текстилните подови покри-
тия е лесното и ефективно почистване. Изискванията за 
тяхната поддръжка включват регулярно почистване с пра-
хосмукачка, периодично почистване с мокра екстракция и 
използване на почистващи продукти, които от своя страна 
също могат да отделят VOCs. 
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Още по-сериозен е проблемът с мокетите. Те не само по-
криват пода от стена до стена, но за фиксирането им се 
използват лепила, които допринасят за увеличаване на 
вредностите във вътрешната среда. Установено е, че мо-
кети, получени по тъфтинг технологията, отделят VOCs 
седмици след поставянето им в помещението. 
Вълнените килими и мокети са сред най-предпочитаните 
от хората както в домовете, така и в обществените сгради. 
При отсъствие на алергия към вълнените влакна използва-
нето на вълнени подови покрития е с предимство по отно-
шение на обработката със забавители на горенето – про-
дукти, които са сред основните източници на замърсители 
(VOCs и SVOCs). Вълната гори по-бавно в сравнение с 
химичните влакна, не се топи и не отделя токсични газо-
ве, така че прилагането на забавители на горенето (поне за 
изделия за жилищни сгради) може да се избегне. В същото 
време обаче третирането срещу молци и други насекоми, 
които преработват кератин, внася нови летливи замърсите-
ли във вътрешната среда.
При използване на мокети е нужно специално внимание 
към почистването на зоните до стените, които се оказват 
най-големи източници на замърсявания поради затруд-
нения достъп. Основен риск за здравето на обитателите 
се съдържа в опасността мокетите от синтетични влакна 
да акумулират мухъл и плесен при наличие на повишена 
влажност, при което подовото покритие става източник на 
микробни органични съединения (MOCs). Ето защо, ци-
ментовите подове трябва да бъдат напълно изсъхнали и 
„запечатани” преди инсталирането на мокета, а помеще-
нието да бъде вентилирано в продължение минимум на 72 
часа за намаляване на емисиите на VOCs, отделяни както 
от долната страна на подовото покритие, така и от използ-
ваните за монтажа адхезивни материали.

Платове за мебели
Комфортът при платовете за мебели се свързва по прин-
цип с техния опип, особено при допира между непокри-
тите части на човешкото тяло и „меките” мебели. Опипът 
предопределя физическия и неврофизиологичния комфорт 
на индивида и зависи от определени свойства на платовете 
като драпируемост, коравина на огъване, дебелина, разтег-
ливост, повърхностен влас и др. 
Поради нуждата от осигуряване на приятен опип, същест-
вена част от мебелните платове се произвеждат с плюшена 
повърхност. Подобна структура обаче не е устойчива на 
претривания, а това е основно изискване при платовете 
за мебели, тъй като смяната на повърхностното покритие 
дивани, кресла и столове е твърде скъпо. Ето защо, за про-
изводството на такива платове често се използват химични 
влакна: полиестер, полиамид, полиакрилникрил, полипро-
пилен. Тези платове са по-лесни за почистване, не задър-
жат петна и са значително по-устойчиви на претриване в 
сравнение с платовете от естествени влакна. 
Платовете за мебели не представляват риск за качество-
то на въздуха в помещенията от гледна точка на отделяне 
на вредни емисии. Плюшената повърхност обаче създава 

същите проблеми за акумулиране на замърсявания, както 
и подовите покрития. Макар и повърхностният флор да е 
значително по-нисък от този при подовите покрития, той 
също се превръща в източник на VOCs, MOCs и т.н. в ре-
зултат на натрупване на замърсявания и алергенни части-
ци от други източници на вредности във вътрешната среда.

Спално бельо и завивки
Спалното бельо и завивките се свързват основно с два 
вида вредности във вътрешната среда: микробни органич-
ни съединения (MOCs) и прахови частици. В специфични 
случаи могат да бъдат открити и полулетливи органични 
съединения, обикновено за относително кратки периоди 
от време. 
Спалното бельо и завивките са сериозен акумулатор на 
прахови частици, което, съчетано с повишена влажност 
и нередовно проветряване, води до развитие на MOCs и 
микроорганизми (напр. акари), които предизвикват алер-
гични заболявания. 
Редица производители на спално бельо предлагат т. нар. 
хипоалергенни артикули, чиято основна характеристика 
е високата плътност на изтъкаване. По този начин порите 
между нишките са под 10 μm и преминаването на предиз-
викващи алергични заболявания MOCs е сведено до нула 
или минимално. Става дума за преминаване на микроор-
ганизми и техните отпадни продукти от възглавниците и 
завивките (одеяла, завивки с пълнеж, юргани) към човеш-
кото тяло. Установено е, че 10% от теглото на пълнежа на 
възглавница, която е в употреба от 24 месеца, се състои от 
микробни органични съединения. Решение за неалергич-
ните към латекс хора са латексовите възглавници. При из-
ползване на артикули с естествен пълнеж от памук, вълна 
или пух те трябва да се заменят в този срок.
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тъчно, за да се осигури защита срещу MOCs. Използване-
то на по-ниска температура не унищожава микроорганиз-
мите, независимо от качеството на използвания перилен 
препарат. Регулярното проветряване на завивките понижа-
ва опасността от развитие на алергени в леглото. Някои 
специалисти алерголози дори обръщат внимание на факта, 
че сгъването на завивките и прибирането им в шкафове 
през деня увеличава развитието на микроорганизмите в 
сравнение с неоправеното легло.

Завеси, пердета и паравани
Освен естетическия и психологичен комфорт, основната 
задача на завесите и пердетата във вътрешната среда е да 
повишат топлинния комфорт и да подобрят акустичната 
среда чрез заглушаване на звуци от външната среда. Спе-
циален случай са текстилните платове в ролята на пара-
вани в обществени сгради (болници, офиси) и жилищни 
помещения. 
Завесите и пердетата се изработват от цялата гама естест-
вени и химични влакна и коприни, но синтетичните мате-
риали доминират. Основна причина за това е по-лесната 
поддръжка на платовете, добрата драпируемост и устой-
чивост на ултравиолетови лъчи. Подобно на мебелните 
платове, завесите, пердетата и параваните акумулират 
замърсители и миризми, което изисква регулярната им 
поддръжка: изтупване, чистене с прахосмукачка, пране. В 
сгради, където това е невъзможно, е препоръчително из-
ползването на щори или специални стъкла.
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Визитка

– Инж. Костуркова, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
 – Трудовата ми дейност започва през 
1981 г. като млад специалист в База за 
развитие и внедряване „Витекс“ Габро-
во. Работата ми като технолог в развой-
но звено, обслужващо предприятията за 
вълнен текстил в България, неизменно 
изискваше много добро познаване на 
БДС. Няколко години се занимавах с про-
ектиране на смесителни инсталации за 
вълненотекстилната индустрия. Без де-
тайлно познаване и прилагане на дейст-
ващите законови норми и стандарти не 
беше възможно гарантиране на стабилни 
характеристики на предвидените процеси 
и продукти, опазване на околната среда, 
безопасността и надеждността на произ-
водството.
От 1997 г. десет години от трудовата ми 
дейност преминаха във фирма „МАК“ АД 
като главен специалист „Предене и тъка-
не“, по-късно началник-отдел „Техни-
чески и качествен контрол“ и началник-
отдел „Производствено-технологичен“. 
В едно производство, за да се произведе 
качествен и конкурентоспособен про-
дукт, е необходимо стриктно позоваване 
на действащите стандарти. В тях са отра-
зени изискванията за продукта: експло-
атационни показатели и методи за изпит-
вания, чрез които те могат да се докажат. 
Под мое ръководство беше сертифици-

рана продукцията на фирмата съгласно 
Oeko Tex 100, който е водещ стандарт  
в световен мащаб в областта на тек-
стилната екология. Друг стандарт, който 
въведохме, е ISO 9001 за система за уп-
равление на качеството, осигуряваща по-
криване на изискванията на клиентите и 
подобряване на процесите.
От 2008 г. съм ръководител на лаборато-
рия за изпитване на текстил към „ТЕКС 
КОНТРОЛ“ ЕООД, която по-късно беше 
акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025. С използването на над 120 между-
народни стандарта се осигуряват изпит-
ванията на над 70% от характеристиките 
на текстилните материали, текстил и го-
тови облекла. В дейността си прилагаме 
някои уникални за страната методи за из-
питване като тестване на физиологични 
характеристики на материалите (топло- и 
паропропускливост, водоотблъскване по 
Bundesmann, измерване на спектрални 
отражателни коефициенти в UV/VIS/NIR 
– области на камуфлажните тъкани и др. 
Стриктното прилагане на стандартите 
в нашата ежедневна дейност гарантира 
точност на резултатите, а оттам надежд-
ност, безопасност, конкурентоспособност 
на текстилните материали и изделията от 
тях, което в крайна сметка гарантира ком-
форта, безопасността и улеснява и подо-
брява качеството ни на живот. Като пред-
ставител в ТК 44 „Текстил и облекло“ съм 
пряко ангажирана с работата по въвежда-
не на новите и актуализирани стандарти 
в тази област.
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във Вашата област?
– Прилагането на стандартите за качество на продуктите и 
услугите защитава потребителите и опазва околната среда. 
Трайната и положителна промяна, устойчивото развитие 
на всеки един процес, опазването живота и здравето на 
хората, качеството на живот зависят от тях. Областта на 
изпитвателната ни дейност е немислима без стандартите. 
Качеството на изпитванията се осигурява чрез гарантира-
на проследимост на процесите и измерванията. Стандар-
тите създават ред при определен вид изпитване на текстил-
ния материал: те съдържат общите и специфични условия 
за провеждане на изпитванията на продукта, методите за 
тези изпитвания, необходимата апаратура, подготовката 
на образците, последователността (реда) за извършване 
на изпитването, начините за представяне на резултатите, 
използваните изчислителни методи, статистическата об-
работка на резултатите и др. Те са задължително условие 
за еднозначно определяне съответствието на продукта с 
поставените изисквания. Получените точни резултати са 
база за предприемане на превантивни действия в редица 
процеси и производства. Производителите на текстилни 
продукти могат да очакват по-добър прием на своите изде-
лия на международния пазар, когато те са преминали през 
лаборатория, работеща със стандартизирани методи за из-
питване, прилагани и в другите страни. 

– Това, че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Стандартите създават ред. Чрез спазването и прилагане-
то им, независимо в коя сфера и на кое географско място, 
се гарантира на клиентите, че съответните продукти съ-
ответстват на поставените изисквания. Днес почти всички 
производители са на мнение, че стандартите са необходи-
мост. Въвеждането на доброволност при прилагането им 
не означава, че можем и без тях. Това важи особено много 
за продукти и/или процеси, пряко свързани със здравето и 
безопасността на хората. За да бъде успешен и конкурен-
тоспособен един бизнес, той трябва да се базира на позна-
ването и прилагането на стандартите, защото те подобря-
ват качеството ни на живот, като същевременно спестяват 
значителен финансов ресурс.
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Гласът на потребителите при 
създаването на европейските стандарти 

Д-р Елка Василева е доцент в 
катедра „Икономика на при-
родните ресурси” в Универ-
ситета за национално и све-
товно стопанство (УНСС) 
– София. Тя води учебни 
курсове по управление на ка-
чеството, стандартизация и 
сертификация, стокознание 
и др. Научните й интереси 
са в областта на осигурява-
не, контрол и управление на 
качеството, устойчиво про-
изводство и потребление. 
Участва в подготовката и 
изпълнението на многобройни 
национални и международни 
проекти в сферата на устой-
чивото поведение и защитата 
на потребителите. Има пуб-
ликувани редица монографии 
и научни статии, свързани с 
независимата информация за 
потребителите. 
Доц. д-р Е. Василева участва 
в работата на Националния 
съвет за защита на потре-
бителите към министъра на 
икономиката на Република 
България, а от 2013 г. е член 
на Генералната асамблея на 
ANEC (Тhe European consumer 
voice in standardisation).

Визитка

ANEC (Тhe European consumer voice in 
standardisation) се грижи да бъде чут 
гласът на потребителите в процесите по 
стандартизация, както и при разработ-
ването на закони и публични политики. 
Тази неправителствена организация има 
за цел да обедини интересите на потре-
бителите от страните-членки на Европей-
ския съюз и да представи и защити тези 
интереси при разработването и приема-
нето на европейските стандарти.
В ANEC членуват представители на на-
ционалните организации на потребители-
те от 33 страни (страни от Европейския 
съюз, Европейската асоциация за свобод-
на търговия и страните в процес на при-
съединяване). Организацията е предста-
вена от около 200 експерти, участващи на 
доброволен принцип в над 100 техниче-
ски комитети на CEN, CENELEC и ETSI.
Доверявайки се на усилията на своите 
експерти доброволци, ANEC се адми-
нистрира и поддържа от професионален 
секретариат в Брюксел, Белгия. Органи-
зацията е подкрепена финансово от Евро-
пейския съюз и страните от EFTA (Евро-
пейска асоциация за свободна търговия).

Потребителите и 
стандартите
Стандартите са важни за потребителите, 
защото те могат да улеснят живота на 
хората. Когато стандартите са разработе-

ни правилно и се прилагат коректно, те 
могат да направят продуктите на пазара 
по-безопасни, оперативно съвместими и 
достъпни за хора от всички възрасти и 
възможности. Те могат също да повлия-
ят за подобряването на ефективността на 
продуктите и да помогнат за намалява-
не на тяхното вредно въздействие върху 
околната среда. Наред с това, стандартите 
могат да въздействат за повишаване на 
качеството и безопасността на услугите.

Приоритетни области 
Дейността на организацията е насочена в 
няколко области, определени от Генерал-
ната асамблея. През 2016 г. експертите 
на ANEC ще продължават да защитават 
интересите на потребителите в следните 
приоритетни области:

• Безопасност за децата: от играч-
ки до потенциално опасни продукти, 
привлекателни за деца, например 
кабели и капсули за пране.

• Дизайн за всички и достъпност: 
продукти и услуги, вкл. лесни за от-
варяне опаковки, видими обществени 
знаци, осезаема (тактилна) повърх-
ност за ходене и т.н.

• Електродомакински уреди: от 
тостери, микровълнови и обикновени 
печки, до сешоари, бойлери и градин-
ска техника.
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ни телефони, безопасност на децата в интернет, 
персонални музикални плейъри, RFID технологии и 
интернет на продукти, интелигентни измервателни 
уреди и мрежи.

• Услуги: от общ интерес, финансови и пощенски 
услуги, здравни грижи и подкрепа, туризъм, спортни 
и развлекателни дейности.

• Устойчиво развитие и опасни химикали: устойчи-
во използване на продуктите и техните въздействия 
върху околната среда и химикали в потребителските 
продукти.

• Трафик: безопасност, вкл. ограничаващи устрой-
ства за деца (child-restraint systems – CRS), уязвими 
участници в движението, безопасност и емисии на 
моторните превозни средства, електронни системи 
(eSystems) и велосипеди.

На сайта на ANEC (http://www.anec.eu) са представени 
многобройни материали и актуални новини, свързани с 
дейността на организацията. Там може да бъде намерена и 
Брошурата „ANEC в 60 секунди“.

За първи път в 20-годишната история на организацията 
има българско участие – Българската национална асоци-
ация на потребителите „Активни потребители“. Официа-
лен представител на България в Генералната асамблея е  
доц. д-р Елка Василева от УНСС, София.

Адрес на секретариата на ANEC в 
Брюксел, Белгия:
ANEC
Avenue de Tervuren 32, box 27, B-1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 743 24 70, Fax: +32 2 706 54 30
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu
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Бис е публично-правна 
организация от десет години

Уставът на първия български национален орган по 
стандартизация БИН и този на БИС се различава основно по 

правописа

Ивелин Буров, председател на 
Управителния съвет на БИС

На 10 април тази година се навършват де-
сет години от провеждането на първото 
(учредително) общо събрание на Българ-
ския институт за стандартизация (БИС). 
На тази дата през 2006 г. в Концертната 
зала на Централния военен клуб в София 
над 450 представители на фирми и ор-
ганизации участваха в учредяването на 
БИС като публично-правна членска орга-
низация, работеща за обществена полза. 
Беше приет Уставът на БИС, бяха избра-
ни членовете на Управителния съвет и на 
Контролния съвет. Приет беше размерът 
на членския внос.
Този изминал период е повод за равно-
сметка на постигнатото както през изми-
налите десет години, така и през години-
те, предшествали това събитие.
Всъщност, на 10 април 2006 г. завърши 
успешно започналата с приемането на 
Закона за националната стандартизация 
от 1999 г. реформа в областта на стандар-
тизацията. Разбира се, ще е некоректно, 
ако пропусна да спомена всички онези 
най-важни и успешни стъпки, направени 
в периода 1991–1999 г., и създали осно-
вата за извършването на реформата. През 
1991 г. започна процесът по създаването 
на първите технически комитети по стан-
дартизация. Този процес е уреден с прие-
мането на Наредба № 2 от август 1991 г. 
за техническите комитети по стандарти-
зация. През същата 1991 г. тогавашният 
Комитет по стандартизация, сертифика-
ция и метрология придобива статут на 
афилиран член на Европейския комитет 
по стандартизация (CEN).
През 1993 г. Народното събрание рати-
фицира със закон Споразумението за асо-
цииране на България към Европейския 
съюз. В споразумението е заложено изис-
кването националният орган за стандар-
тизация на България да стане пълнопра-

вен член на Европейските организации за 
стандартизация CEN и CENELEC. През 
1997 г. е приета Наредба № 1 за въвежда-
не на европейски и международни стан-
дарти в Република България. През същата 
1997 г. Комитетът по стандартизация и 
метрология става афилиран член на Ев-
ропейския комитет за стандартизация в 
електротехниката (CENELEC).
Приетият Закон за националната стан-
дартизация от 1999 г. променя статута 
на стандартите – от задължителни на до-
броволни. Също така отпада думичката 
„държавни”, тъй като вече собствеността 
не е само държавна. Но остава противо-
речието между държавния статут на на-
ционалния орган за стандартизация, по 
това време ДАСМ (Държавна агенция 
по метрология и стандартизация), и тех-
ническите комитети, които са създадени 
на съвсем друг принцип на изборност и 
доброволно участие на заинтересованите 
страни.
Нека да се върна на успешно завършилата 
реформа през април 2006 г. Статутът на 
БИС е променен от администрация на из-
пълнителната власт към публично-прав-
на организация, аналог на която е сдру-
жението за обществена полза по смисъла 
на Закона за юридическите лица с несто-
панска цел. Това е преобладаващият мо-
дел сред членовете на CEN и CENELEC. 
Обикновено в Европа подобен род орга-
низации се наричат „non-profit making 
organizations” (организации, които не раз-
пределят печалба).
Любопитното в случая е, че първият 
български национален орган за стандар-
тизация Българският институт за норми 
(БИН), създаден през 1938 г., следва съ-
щия модел и уставът на БИН и уставът на 
БИС се различават основно по правописа.
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на БИС се отнасят както до органите за управление, така и 
до техническите работни органи (технически съвети, тех-
нически комитети и други технически работни органи) и 
са продиктувани от практиката и ефикасността в дейност-
та по националната стандартизация.
Принципите на демократичност, доброволност, равнопо-
ставеност, балансираност и прозрачност са заложени в 
Устава на БИС, в Правилата за работа по националната 
стандартизация и са пряко приложени при избора и взе-
мането на решения от органите за управление и техниче-
ските работни органи. Въпросните органи са колективни, 
с изключение само на изпълнителния директор, който е 
работодател на служителите от администрацията на БИС. 
Всичко това позволява на базата на успешно завършилата 
реформа да се извършва надграждане и постоянно подо-
бряване на модела.
През 2007 г. беше приета Стратегията на БИС за периода 
2007–2013 г., успешно реализирана с изпълнението на про-
екта „Усъвършенстване на системата на стандартизация в 
България”, финансиран по Оперативна програма „Разви-
тие на конкурентоспособността на българската икономи-
ка 2007–2013”. В резултат на изпълнението на въпросния 
проект бяха ясно определени и дефинирани процесът на 
стратегическото планиране, мисията, визията и стратеги-
ческите цели, както и средствата за прилагане и контрол 
на изпълнението им.

При такъв ясно дефиниран процес беше създадена Страте-
гията за развитие на стандартизационната система в Бъл-
гария и на Българския институт за стандартизация (БИС) 
за периода 2014–2017 г.
Формулираната мисия на БИС е да отчита, сближава, хар-
монизира и балансира по демократичен начин интереси-
те на всички заинтересовани от стандартизацията частни, 
публични и граждански субекти. Като привлича и ангажи-
ра с дейностите по стандартизация производители, достав-
чици, потребители, държавни институции и обществени 
организации, партньори в областта на социалната сфера, 
органи за оценяване на съответствието, научни и акаде-
мични среди, неправителствени организации, БИС осигу-
рява чрез ефективен процес и спазването на ценностните 
принципи при разработване на стандарти на всички нива 
(национално, европейско и международно).
Визията на БИС в периода 2014–2017 г. е да бъде институ-
ция с европейско лице и национална значимост, разпозна-
ваема както на национално ниво, така и в глобалния свят, 
полагаща усилия за сближаване и отразяване интересите 
на всички заинтересовани, предлагаща стандарти, услуги 
и решения с най-високо качество.

ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 
И НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС) 

ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2017 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ

Български институт за 
стандартизация


