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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
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редакционен коментар
Стандартизацията внася ред навсякъде и във всичко. Бихме се изгу-
били в интернет, архивите, книжарниците или библиотеките, ако не 
съществуваха стандартите. С това е свързана и темата на този брой 
на „БДС Компас”. 
Управлението на документи е неделима част от дейността на вся-
ка организация. Представяме БДС ISO 30300 Информация и до-
кументация. Системи за управление на документи. Принципи и 
терминология, който помага на всички организации, независимо 
от големината или естеството им на дейност, да създават и контро-
лират документи в систематичен и подлежащ на проверка начин. 
Международната общност е разработила разнообразни функцио-
нални спецификации за софтуер за управление на документи.  
БДС ISO 16175-1 Информация и документация. Принципи и функ-
ционални изисквания за документи в електронна офис среда. Част 
1: Общ преглед и изложение на принципите определя съгласувани в 
световен мащаб принципи и функционални изисквания относно соф-
туера, използван за създаването и управлението на дигитални доку-
менти. Втората част на тази серия пък разграничава работни инфор-
мационни системи и системи за управление на електронни документи. 
Индустриите за медийно съдържание използват различни системи 
за идентификация, които представяме в този брой. БДС ISO 27729 
Информация и документация. Международен стандартен иденти-
фикатор на наименования (ISNI) идентифицира публични идентич-
ности на страните, участващи навсякъде във веригата за създаване, 
произвеждане, управление и разпространение на медийно съдържа-
ние. БДС ISO 2108 Информация и документация. Международен 
стандартен номер на книга (ISBN) е международно призната иден-
тификационна система за издателския сектор и търговията с книги, 
която улеснява и управлението на авторските права, и контрола върху 
данните за продажби в издателския сектор. БДС ISO 10957 Информа-
ция и документация. Международен стандартен номер за музикални 
издания (ISMN) е разработен от и за музикално-издателския сектор 
отделно, за да допълни този за книгите. БДС ISO 11799 Информация 
и документация. Изисквания за съхранение на архивни и библиотечни 
документи определя как трябва да се съхраняват документи и пред-
ставя някои общи правила за проектиране или трансформиране на 
хранилище, за защита от пожар, взлом, светлина, прах и др.
Доц. д-р Александра Дипчикова, специалист в областта на библиотеч-
ната каталогизация и обмена на библиографска информация, споделя, 
че без стандартизация е невъзможно да се осъществят процесите на 
масова дигитализация както в рамките на отделна институция и от-
делен вид информационна дейност, така и в национален и глобален 
мащаб.
Разказваме и за успешното приключване на двегодишния проект  
„Познаването на международните стандарти в подкрепа на профе-
сионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на 
пазара” – ISTRA, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския 
съюз, в което БИС взе активно участие. 
Така както стандартите имаха централна роля в първата индустриална 
революция преди повече от 250 години, така и сега те са определящи 
за развоя на четвъртата. Това е и темата на Световния ден на стандар-
тизацията тази година. Стандартите отново заемат ключово място в 
прехода към една нова ера.
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Успехът на всяка организация зависи до голяма степен от 
внедряването и поддържането на система за управление, 
разработена да позволява постоянно подобряване на ефек-
тивността и ефикасността на работата и едновременно с 
това е съобразена с потребностите на всички заинтересо-
вани страни. Създаването и управлението на документи 
е неделима част от дейността, процесите и системите на 
всяка организация. Документите осигуряват ефективност, 
отчетност, управление на риска и непрекъснатост на дей-
ността. Те дават възможност да се извлича полза от инфор-
мационни ресурси, като бизнес, търговски и научни акти-
ви и да допринасят за опазването на колективната памет 
в отговор на предизвикателствата на глобалната цифрова 
среда.
Системата за управление на документи (СУД) управлява и 
контролира създаването на политика и цели относно доку-
ментите в една организация, както и начините за постига-
не на тези цели. Това се осъществява чрез:

• определяне на функции и отговорности

• системен подход

• измерване и оценяване

• преглед и подобряване.

БДС ISO 30300 информация и документация. Систе-
ми за управление на документи. Принципи и терми-
нология представя термини и определения, приложими 
за стандартите за СУД, установява целите и принципите, 
описва развитието на процесите и определя функциите на 
висшето ръководство.
Този международен стандарт е приложим за всяка органи-
зация, която желае:

• да създаде, внедри, поддържа и подобрява СУД

• да се увери в правилността на провежданата поли-
тика относно документите

• да докаже съответствие с този международен 
стандарт, като:

 » 1) извърши самооценяване и самостоятелно го 
декларира, или

 » 2) потърси потвърждение на собствената си 
декларация от външна организация, или

 » 3) пожелае сертификация от външна организа-
ция.

Всички организации, независимо от големината или  
естеството на своята дейност, създават информация в ре-
зултат от извършваните работни процеси. Като вид инфор-
мационен ресурс документите са част от интелектуалния 
капитал и следователно са активи на организацията. Целта 
на прилагането на СУД е да създава и контролира докумен-
ти в систематичен и подлежащ на проверка начин, за да се: 

• ръководи ефективно дейността и предоставянето 
на услуги

• отговори на изискванията на нормативните акто-
ве и тези за отчетност

• оптимизира процесът за вземане на решения,  
оперативната съгласуваност и приемственост в  
организацията

• улесни ефективното функциониране в случай на 
бедствие

• осигури защита и съдействие в съдебен процес, 
включително и управление на рисковете, свързани с  
наличието, или липсата на доказателства за дейност 
на организацията

• защитят интересите на организацията и правата 
на служители, клиенти, настоящи и бъдещи заинте-
ресовани страни

• подпомогне научната, изследователска, развойна и 
рекламна дейност

• запази корпоративната или колективна памет и 
подкрепи социалната отговорност.
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Надежден документ е този, на чието съдържание може 
да се вярва за пълно и точно представяне на действията, 
дейностите или фактите, за които свидетелства, и на които 
може да се разчита в хода на последващи действия. Доку-
ментите трябва да бъдат създадени по време на действието 
или събитието, за което се отнасят (или скоро след това), 
от лица, пряко запознати с фактите или с начините, които 
обикновено се използват за извършване на такъв тип дей-
ност.
За да се гарантира достоверност, се прилагат политики и 
процедури, които контролират създаването, получаването, 
предаването, поддръжката и унищожаването на докумен-
тите. Това гарантира създаването им само от упълномо-
щени лица, чиято самоличност може да бъде установена, 
и защита от неразрешено допълване, изтриване, промяна, 
използване и укриване.
Необходимо е документите да бъдат защитени от неразре-
шена промяна. Политиките и процедурите трябва да оп-
ределят какви допълнения или обяснения могат да бъдат 
направени, след като са създадени, при какви обстоятел-
ства могат да бъдат позволени и кой е упълномощен да го 
прави. Всяко разрешено допълнение или обяснение следва 
изрично да бъде документирано и проследимо.

Принципи на СУД:
•  Насоченост към клиенти и други заинтересовани 
страни – фокусиране върху настоящите и бъдещите 
потребности на клиентите и очакванията на други 
заинтересовани страни.

• Ръководене и отговорност – ръководството  
установява целта, посоката и управленската етика 
 на организацията.

• Решения, основани на доказателства – изграж-
дането на СУД позволява създаване, получаване и  
контрол върху информационните активи под формата 
на надеждни и достоверни документи, на които се ос-
новават вземаните решения.

• Участие на персонала – всички служители, които 
създават или използват документи, трябва да бъдат 
подходящо обучени и да имат ясно определени отго-
ворности.

• Процесен подход – управление на дейностите 
като процеси, в които създаването на документи и  
дейностите на организацията са интегрирани.

• Систематичен подход в управлението – интегри-
рането на управлението на документите в дейността 
включва, в по-широкия контекст на системата за уп-
равление, анализ на изискванията и плановете, както 
и прилагане, редовен преглед и подобряване на полити-
ките и процедурите.

• Постоянно усъвършенстване – непрекъснати-
ят контрол, наблюдението и подобряването на СУД  
създават условия за усъвършенстване на система за 
управление на организацията като цяло.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо 
от това дали е малка, средна или голяма. Това означава, че 
нивото на детайлност и сложност на СУД и размерът на 
изразходваните средства, зависи от фактори като обхват на 
системата, обем и естество на дейностите, предлаганите 
продукти и услуги.
(БДС Компас)
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Международната общност е разработила разнообразни 
функционални спецификации за софтуер за управление на 
документи. Международният съвет на архивите е разрабо-
тил, на основата на съществуващите спецификации в тази 
област, съгласувана обща съвкупност от функционални 
изисквания относно софтуерните продукти за създаване и 
съхранение на документи.
БДС ISO 16175-1 информация и документация. Прин-
ципи и функционални изисквания за документи в 
електронна офис среда. Част 1: общ преглед и изложе-
ние на принципите съдържа съгласувани в световен ма-
щаб принципи и функционални изисквания за софтуера, 
използван за създаване и управление на дигитални доку-
менти. Стандартът е предназначен за разработчици и дос-
тавчици на софтуер, съставители на стандарти за админи-
стративни органи, правителствени агенции и организации 
от частния сектор.

В много организации ценните документи се съхраняват в 
централизирани бази данни или споделени директории. 
Като алтернатива, а не взаимно изключващ вариант, те 
може да се разпределят и да се съхраняват децентрали-
зирано на твърдите дискове на персоналните компютри 
на отделни лица или в т. нар. „облак“ на контролирани от 
трета страна, уеб-базирани услуги и съоръжения. Нещата 
допълнително се усложняват, когато съхраняваната инфор-
мация представлява само документи.
Успешните организации се нуждаят от информационни 
системи за създаване, съхранение и използване на автен-
тични документи, които да отговарят на техните потреб-
ности и дейности, както и на законовите изисквания. В 
дигитална среда разработването и прилагането на такива 
системи трябва да е съобразено със следните принципи:
1. Дигиталната бизнес информация трябва да се упра-
влява активно и да се поддържа надеждно като автен-
тично доказателство за дейността на организацията
Бизнес процесите все повече се автоматизират и само ди-
гиталната информация може да служи като доказателство 
за специфични операции или решения. Поддържането на 
това доказателство във формата на фиксирани документи 
е необходимо за оперативната жизнеспособност и отчет-
ност. Това налага да се идентифицира набор от дигитална 
информация, която ще се използва като документ.
2. Бизнес информацията трябва да бъде свързана с кон-
текста, в който е създадена, чрез използване на мета-
данни
За да може информацията да се използва в качеството на 
документ, е необходимо тя да се разшири с допълнител-
ни данни (т.е. метаданни), които я поставят в контекста 
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на бизнес дейностите и компютърната среда, в която е 
създадена. При системи, обслужващи основни дейности, 
които извършват едни и същи трансакции, този контекст 
се извлича от системата и нейната документация. В други 
системи обаче е необходимо тази информация да бъде до-
бавена към документа, за да се осигури продължителната 
му интерпретация и да се увеличи максимално неговото 
значение и полезност.
3. Бизнес информацията трябва да се съхранява и да 
остава достъпна за упълномощени потребители, колко-
то е необходимо
Проектирането и внедряването на софтуер за бизнес ин-
формация трябва да гарантира възможността документите 
да бъдат търсени, намирани и предоставяни в достъпни 
формати и на различни носители толкова продължително, 
колкото е необходимо за дейността и за законови цели. Ор-
ганизациите трябва да избягват злоупотреба с технологии-
те за управление на авторските права в дигитална среда и 
криптирането, в резултат на които документите може да се 
унищожат или да станат нечетливи.
4. Бизнес информацията трябва да може да се унищо-
жава контролирано, систематично и по начин, подле-
жащ на проверка
Отличителен белег на подходящо управление е запазва-
нето и своевременното унищожаване на създадените до-
кументи в съответствие с определени правила. Системите 
трябва да могат да унищожават документите по система-
тичен, отговорен и подлежащ на контрол начин в съответ-
ствие с оперативни и законови изисквания.

информация чрез стандартизирани речници и класифика-
ционни схеми, за да се регистрира съдържанието на доку-
мента на различни етапи от жизнения му цикъл.
7. Системите трябва да осигуряват дълготрайна опе-
ративна съвместимост между различните платформи 
и домейни
Често към дигиталните доказателства под формата на  
документи има оперативни или административни изисква-
ния за периода на съхранение, което може да надвишава 
продължителността на живот на създалия ги хардуер или 
софтуер. Без да се променя, информацията от документа 
трябва да може да бъде представяна в разбираем вид, и ако 
е необходимо, да бъде модифицирана за прехвърляне към 
други технологични платформи.

5. Системите трябва да поддържат добро управление 
на бизнес информацията като неделима част от бизнес 
процесите
Въпреки че не е задължително да се оценява по този на-
чин, добрите практики за управление на документите са 
неразделна част от бизнес процесите. При автоматизира-
нето на всеки бизнес процес трябва да се преценява дали 
е целесъобразно да се интегрира софтуер за управление на 
документите.
6. Системите за набиране и управление на бизнес ин-
формация трябва да разчитат на стандартизирани ме-
таданни като активна, динамична и неразделна част от 
процесите за създаване и управление на документите 
Автоматизираните решения за управление предлагат голе-
ми възможности за достъп и добавяне на стандартизирана 

8. Системите трябва да разчитат, доколкото е възмож-
но, на отворени формати и на технологична неутрал-
ност 
Много софтуерни продукти за създаване или управление 
на документи са разработени с помощта на патентова-
ни приложения. Зависимостта от хардуера или софтуера 
може да има неблагоприятен ефект върху достъпа и съх-
ранението на документите в дългосрочен план. Използва-
нето на отворени формати намалява тази зависимост от 
технологията.
9. Системите трябва да имат капацитет, който да  
позволява въвеждане и пренасяне на големи обеми  
документи в отворени формати
Дигиталните документи, създадени в резултат от бизнес 
процеси и управлявани от софтуер за управление на доку-
менти, може да бъдат зависими от хардуера и софтуера. В 
идеалния случай софтуерът за управление на документи 
трябва да включва възможности за отстраняване на тези 
зависимости чрез способност за преформатиране, като 
част от функцията за въвеждане и пренасяне на големи 
обеми документи или най-малкото, чрез непатентовано ко-
диране на метаданните на документа.
10. Системите трябва да поддържат бизнес информаци-
ята в сигурна среда
От съображения за сигурност системите за автоматизира-
не на бизнес процеси често включват предпазни мерки, 
които ограничават действията на отделни лица по отно-
шение на дигиталната информация (например, да я пре-
глеждат, разпечатват, редактират, копират или препращат). 
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в никой документ (включително в метаданните), а когато 
такива действия са разрешени, те трябва да се извършват 
от упълномощено лице и процесът да бъде напълно доку-
ментиран.
11. възможно най-много метаданни трябва да бъдат  
генерирани от системата 
При изпълнението на задачи, съпътстващи изпълнението 
на основната дейност, потребителите обикновено не жела-
ят да прекъсват работния процес повече от три пъти. Може 
би е непрактично или излишно да се очаква крайните по-
требители да попълват голяма част от метаданните. Систе-
мите трябва да бъдат проектирани и изпълнени по начин, 
който позволява автоматично попълване на полетата, опре-
делени за метаданни.
12. Потребителите трябва възможно най-лесно да съз-
дават документи в резултат от бизнес дейностите
Необходимо е да се проектират системи/софтуер, които ав-
томатизират управлението на документите по начин, който 
теоретично прави тази дейност до голяма степен „невиди-
ма“ за крайните потребители.

Основните характеристики на документите могат да бъдат 
обобщени така:

• Достоверност: може да бъде доказано, че докумен-
тът е такъв, какъвто е предназначен да бъде.

• Надеждност: документът може да се възприема 
като пълно и точно отразяване на трансакциите.

• Цялост: документът е цялостен, непроменен и 
фиксиран.

• Използваемост: местоположението на документа 
може да се установи, той може да бъде търсен и из-
вличан, съхраняван и тълкуван.

Обикновено системите за управление на електронни до-
кументи имат следните характеристики, които целят да се 
гарантира, че се поддържат основни отличителни белези:

• създаване и набиране на документи в контекст,

• управление и поддържане на контролни механизми 
върху документите,

• поддържане на документите толкова дълго, колко-
то е необходимо,

• прилагане на процедури за разпореждане с доку-
менти,

• управление на метаданни за управление на докумен-
ти.

Ползите от прилагането на системи за управление на елек-
тронни документи включват:

• защита и подкрепа в съдебни спорове, включително 
и по отношение на управлението на риска, свързан с 
наличието или отсъствието на свидетелства за дей-
ността на организацията

• защита на интересите на организацията и пра-
вата на служители, клиенти, както и на настоящи и  
бъдещи заинтересовани страни

• подобрена сигурност на работните документи и 
стабилно управление на информация, свързана с тър-
говска тайна или съдържаща лични данни

БДС ISO 16175-2 информация и документация. Прин-
ципи и функционални изисквания за документи в елек-
тронна офис среда. Част 2: указания и функционални 
изисквания за системите за управление на електронни 
документи
Основен съществен принцип на този документ е разграни-
чаването между работни системи (или работни информа-
ционни системи) и системи за управление на електронни 
документи. Данните в работните системи обикновено са 
предмет на постоянни актуализации (динамични), могат 
да бъдат трансформирани (манипулируеми) и не се дуб-
лират при използване в текущата оперативна дейност. За 
разлика от тях системите за управление на електронни до-
кументи съдържат данни, които не са динамично свързани 
с дейността, не могат да бъдат променяни и дублирани при 
използване в текуща оперативна дейност.
Този документ е насочен основно към персонала, отгово-
рен за проектирането и внедряването на системи за упра-
вление на електронни документи, независимо дали те са 
пазарно утвърдени или специално създадени софтуерни 
приложения. Тази част разглежда основно изискванията за 
администратори на архиви или ръководители на проекти 
за придобиване на системи. Подходяща е и за производи-
тели и разработчици на софтуер, които разработват систе-
ми за управление на електронни документи.

• възможност да се предоставят услуги по ефикасен 
и последователен начин

• възможност да се подпомагат настоящи и бъдещи 
изследователски и развойни дейности
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• подобрена всеобхватност и надеждност на корпо-
ративната памет

• наличие на документи за съответна дейност,  
необходими за вземане на добре информирани решения 
и разработване на политики

• намален риск от загуба на данни или случайно  
унищожаване на документи

• надеждно измерване на резултатите от дейност-
та

• увеличаване на доверието на обществото и клиен-
тите в организацията

• определяне на жизнено важни за организациите 
документи за планиране в извънредни ситуации, така 
че при евентуално бедствие те да могат да продъл-
жат да функционират. 

Управлението на документи винаги е включвало и упра-
вление на метаданни. Въпреки това електронната среда 
изисква различен израз на тези традиционни изисквания и 
различни механизми за идентифициране, набиране, атри-
бутиране и използване на метаданни. В електронната сре-
да достоверни са онези документи, които са придружени 
от метаданни, определящи техните значими характеристи-
ки. Тези характеристики трябва да бъдат изрично докумен-
тирани, а не да се подразбират, както е обичайно при някои 
процеси с документи на хартиен носител.
Всеки документ и свързана съвкупност трябва да имат по-
стоянно свързан с тях уникален идентификатор, с който 
се проверява наличието им в рамките на системата. Това 
позволява на потребителя да открива местоположението 

на документите и подпомага разграничаването на верси-
ите им.
Документите, набрани в системите за управление на елек-
тронни документи, трябва да се поддържат активно, за да 
се гарантира тяхната непрекъсната достъпност. Установя-
ването на подходящи контролни механизми за сигурност 
и създаването на възможност за управление на хибридни 
документи улеснява всеобхватното, достоверно, използва-
емо, защитено от нерегламентиран достъп и удобно упра-
вление на документи.
Стандартът посочва, че криптирането и електронните 
подписи имат съществена роля за гарантирането на досто-
верност и цялост, но те крият и рискове за дългосрочната 
използваемост на документа, тъй като ключът за декрип-
тиране и публичните ключове за електронните подписи 
могат да изгубят валидността си, а документът все още 
да е необходим. Поради тази причина не се препоръчва 
документите да се съхраняват в криптирана форма. Към 
документите могат да бъдат приложени метаданни, за да 
регистрират процесите на криптиране и декриптиране.
Когато като средство за запазване на достоверността и 
целостта на документите се използват електронни под-
писи, трябва да се предвиди управление на ключовете. В 
метаданните трябва да бъде записана информация за елек-
тронния подпис и неговото валидиране.
Стандартът подробно и изчерпателно определя каква тряб-
ва да бъде системата за електронни документи за всички 
възможни дейности и операции.
(БДС Компас)
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Системата за дигитален идентификатор на обект [DOI®)] 
предоставя инфраструктура за устойчива уникална иден-
тификация на обекти от всякакъв вид. Системата за DOI 
(Digital object identifier) е проектирана за работа през ин-
тернет. На определен обект се присъжда постоянно име 
DOI, което осигурява разбираема устойчива мрежова 
връзка към актуална информация за него, включваща къде 
може да бъде намерен в интернет, или информация за него. 
И докато информацията за него може да се променя с тече-
ние на времето, неговото име DOI не се променя.
Системата позволява изграждането на автоматизирани ус-
луги и трансакции. Тя включва следните приложения: уп-
равление на достъпа до и местонахождението на информа-
ция и документация, управление на метаданни, улесняване 
на електронни трансакции, устойчива уникална идентифи-
кация на всички форми на всякакви данни и трансакции.
БДС ISO 26324 информация и документация. Система 
за дигитален идентификатор на обект определя функ-
ционалните компоненти на синтаксис, описание и резоли-
ране на системата за дигитален идентификатор на обект, 
както и общите принципи за създаване, регистриране и 
администриране на имена DOI. Този международен стан-
дарт определя синтаксиса за име DOI, което се използва за 
идентифициране на обект във всякаква материална форма 
(дигитална или физическа) или на абстракция (например 
текстово произведение), когато трябва да се разграничи от 
други обекти.
Синтаксисът на DOI се състои от префикс и суфикс, разде-
лени с наклонена черта. Няма ограничение за дължината 
на името DOI, нито за префикса или суфикса. Името може 
да включва и всякакви печатни символи от стандартни-
те графични символи на Unicode. Други ограничения за  
използване на символи (например използване на специ-
фични за даден език буквено-цифрови знаци) могат да бъ-
дат определяни за отделно приложение чрез заявление до  
Регистрационния орган на ISO.

Префиксът е съставен от индикатор за директория, послед-
ван от код на регистрант. Тези два компонента се отделят 
с точка. Индикаторът за директория трябва да бъде „10”, 
той отличава целия набор от символни низове (префикс и 
суфикс) като дигитални идентификатори в рамките на сис-
темата за резолиране.
Кодът е уникален низ, присъден на регистрант. По жела-
ние може да бъде допълнително разделен на подгрупи от 
елементи за удобство при администрирането. Всеки поде-
лемент трябва да бъде предшестван от точка. Това подраз-
деление не предполага йерархични отношения, всеки код 
има еднакъв статут в системата за DOI.
Суфиксът се състои от символен низ с произволна дължи-
на, избрана от регистранта. Всеки суфикс е уникален за 
елемента префикс, който го предхожда.
Когато име DOI се изобразява на екран или се отпечатва, 
то трябва да се предхожда от малки букви „doi:”, освен ако 
не се подразбира ясно от контекста.
За да се резолира едно име DOI чрез стандарт-
на мрежова хипервръзка, то трябва да бъде добаве-
но към адреса на прокси сървъра. Например името  
DOI „10.1006/jmbi.1998.2354” се превръща в действаща 
връзка като „http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1998.2354”.

http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1998.2354
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Символите, които не може да бъдат обработени директно в 
определена мрежа или контекст или може да предизвикат 
двусмислие (например знак минус, дефис и тире изглеж-
дат подобни на екрана, но имат различен смисъл), трябва 
да бъдат избягвани или кодирани по подходящ начин (на-
пример за URL конвертиране в UTF-8 и след това процент-
но кодиране).
DOI не трябва да се използва като заместител на други 
идентификационни схеми на ISO като ISAN, ISBN, ISRC, 
ISSN, ISTC, ISNI и други общопризнати идентификатори.
Името DOI може да се присъди на всеки обект независи-
мо доколко той може да бъде съставна част от по-голяма 
единица. Имена DOI могат да бъдат присъждани по жела-
ние на всяка степен на прецизност и грануларност, която 
регистрантът прецени за уместна. За грануларност на тек-
стови материали може да бъдат присъдени отделни имена 
DOI на:

• роман като абстрактно произведение,

• определено издание на този роман,

• определена глава от това издание на романа,

• отделен параграф,

• определено изображение или

• цитат.

Използваната технология за управление на резолирането 
на име DOI трябва да поддържа изброените функции:

• Съвместимост с интернет: предаване чрез гло-
балната информационна система, която е логически 
свързана от световно уникално адресно пространство 
и комуникации.

• Именуване от първи клас: идентификаторите, ре-
золирани от системата, трябва да имат независима 
от друг обект идентичност.

• Уникална идентификация: определяне на иденти-
фикационен низ само на един референт.

• Типизиране на данни: разширяемо определение на 
ограниченията върху тълкуването на определени дан-
ни в записа за резолиране, така че стойности на данни 
с едни и същи ограничения могат да бъдат групирани и 
третирани по еднакъв начин (например, за определяне 
на профила на приложение).

• Множествено резолиране: едновременното получа-
ване като резултат на няколко части на актуална ин-
формация, свързани с обекта в определени типизирани 
структури от данни. Заявките за резолюция трябва 
да могат да получават в резултат всички свързани 
стойности на актуална информация, индивидуални 
стойности или всички стойности от един тип данни.

• Упълномощен орган: администратор на иденти-
фикатора, който трябва да бъде надеждно иденти-
фициран.

• Подходящ достъп до записите за резолиране: про-
мените в даден запис за резолиране трябва да бъдат 
регистрирани, да предоставят възможност за дос-
тъп до данни, от които зависи администраторът.

• Независима от DNS, но съвместима с нея: да не 
разчита на системата за имена на домейните (DNS), 
но да може да работи с именуването на домейни и  
услугите за резолиране на DNS.

• Мащабност: ефективен протокол без ограничения 
за брой присъдени идентификатори или дължина на 
идентификационен низ.

• Съвместимост с Unicode.

(БДС Компас)
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Индустриите за медийно съдържание използват следните 
системи за идентификация:

•  ISBN (ISO 2108) – за книги,

•  ISSN (ISO 3297) – за периодични издания,

•  ISRC (ISO 3901) – за звукозаписи,

•  ISMN (ISO 10957) – за печатна и нотирана музика,

•  ISAN [(ISO 15706 (всички части)] – за аудиовизуал-
ни произведения,

•  ISWC (ISO 15707) – за музикални произведения.

Във всяка от тях участват автори, композитори, изпълните-
ли или продуценти, които трябва да бъдат правилно иден-
тифицирани. Всеки от тези международни стандарти има 
различни методи за идентификация на участниците.
БДС ISO 27729 информация и документация. между-
народен стандартен идентификатор на наименования 
(ISNI) определя идентичността на страните, участващи 
навсякъде във веригата за създаване, произвеждане, упра-
вление и разпространение на медийно съдържание.
ISNI (International Standard Name Identifier) съдържа  
16 цифри, като се състои от два компонента – 15 цифри 
от десетичната бройна система и контролна цифра. Това 
е символичен номер, към частите и подчастите на който 
не трябва да се прикрепя, прехвърля или придава какво-
то и да е значение. Когато ISNI се изписва, отпечатва или 
се представя по друг начин във формат, който не изисква  
специално устройство за разчитане:

• той се предшества от буквите ISNI, отделени от 
16-те цифри с интервал, и

• 16-те цифри се представят като четири блока 
от по четири цифри, като всеки блок се отделя от  
следващия с интервал.

Пример: ISNI 1422 4586 3573 0476 
Контролната цифра може да бъде цифра от десетичната 
бройна система или знак „X“ и трябва да се изчислява с 
помощта на предходните 15 цифри съгласно определен  

алгоритъм. Предназначението на контролната цифра е да 
се предотвратят грешки, получени от неправилно изпис-
ване на ISNI.
Системата се управлява от Регистрационен орган за ISNI, 
чийто основни задачи са посочени в стандарта.
ISNI се присъжда в съответствие със следните принципи:

• Регистрационният орган отговаря за присъждане-
то на ISNI на публична идентичност на дадена страна 
по искане на регистранта.

• Един и същ ISNI се присъжда само за една публична 
идентичност на дадена страна.

• Варианти, които представляват само алтерна-
тивно изписване, алтернативно представяне, вариан-
ти на набори от символи, различни азбуки и езици, не 
оправдават присъждане на различни ISNI. Например 
William Shakespear и William Shakespeare са алтерна-
тивни изписвания или Ciaikovsky, Pjotr lljc е вариант на 
изписване на Пьотр Илич Чайковский с друга азбука.

• Многобройни идентичности, които се отнасят за 
една и съща страна, трябва да имат отделен ISNI.

• Промени в наименованието на юридическо лице 
вследствие на разделяне или сливане оправдава при-
съждането на отделен ISNI. Например Warner Music 
Group е отделeн от Time Warner. На Warner Music 
Group е присъден нов ISNI.

• Връзки между многобройни публични идентично-
сти, които се отнасят за една и съща страна, могат 
да се установят, като свързаният ISNI и видът на 
връзката се включат в набора от метаданни на ISNI 
за всяка публична идентичност, като е описано в при-
ложение на стандарта.

• ISNI може да се присъжда за групи от физически 
или юридически лица. На The Beatles може да се при-
съди ISNI.

• Веднъж присъден, ISNI не трябва никога да се  
използва повторно за друга идентичност, дори ако се 
установи, че е станала грешка. При смърт или прекра-
тяване на дейността на юридическо лице присъдени-
те ISNI на техните идентичности се запазват.

• Регистрационният орган за ISNI установява раз-
лични категории правила и регистранти, регламенти-
ращи тяхното правомощие да действат от името или 
по отношение на дадени страни при заявяване на ISNI.
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Регистрационният орган за ISNI определя наборът от  
метаданни, изисквани от всички регистранти. Той може 
да се различава в зависимост от вида на регистрираната 
публична идентичност. Метаданните трябва да включват:

• Наименование на публична идентичност, опреде-
лено като група елементи от данни, която съдържа 
различните компоненти на едно име и поддържа всич-
ките му видове представяния.

• Вид на страната, определена от списъка на допус-
тими стойности (например физическо лице, юридиче-
ско лице, група).

• Най-малко един от следните елементи:

 » 1) Връзка към външни данни, определена като 
машинночетима връзка под формата на унифици-

Пример за елементи на метаданни за физическо лице

елемент на 
метаданни

Стойност описание

ISNI ISNI 8462 8323 5653 6435 Номер на ISNI за Ruth Rendell.

Име на публичната 
идентичност

Ruth Rendell Регистрационният орган за ISNI трябва да определи по-подробно 
структурата на този елемент на данни (напр., собствено име,  
фамилно име, титла).

Вид на страната Физическо лице Регистрационният орган за ISNI трябва да публикува списък на 
допустими стойности (напр., физическо лице, юридическо лице).

Дата/Вид на датата 17 февруари 1930 г./ 
дата на раждане

Регистрационният орган за ISNI трябва да определи формата на 
датата (например, ISO 8601, Грегориански календар, Еврейски  
календар) и списъка на допустими стойности за вида на датата 
(напр., дата на раждане, дата на учредяване).

Място/Вид на мястото Лондон. Обединеното 
кралство/място на  
раждане

Регистрационният орган за ISNI трябва да определи формата на 
мястото (например ISO 3166, ISO 6709) и списъка на допустими 
стойности за вида на мястото (напрмер, място на раждане, място на 
учредяване).

Връзка към външни 
данни 

http://authorities .loc.gov/
cgi-bin/auth?
ISNI=8462832356536435

Различима връзка като URI (в този пример URL), където може да се 
намери допълнителна информация за публичната идентичност.
В този пример връзката е към контролния файл на имената на  
Библиотеката на Конгреса.

Творческа категория Литературно  
произведение

Регистрационният орган за ISNI трябва да публикува списък на до-
пустими стойности за категориите (напр., музикално произведение, 
литературно произведение).

Роля Автор Регистрационният орган за ISNI трябва да публикува списък на 
допустими роли (напр., автор, режисьор, изпълнител).

Свързан  
идентификатор

ISNI 1422 4586 3573 0476 Свързан с Ruth Rendell ISNI. В този пример това е ISNI за Barbara 
Vine, известен псевдоним на Ruth Rendell.

Връзка Псевдоним Регистрационният орган за ISNI трябва да публикува списък на 
допустими стойности за връзки между публична идентичност и 
свързания с нея идентификатор.
В този пример съответният идентификатор се свързва с идентич-
ност, за която е известно, че е псевдоним на Ruth Rendell.

(БДС Компас)

ран идентификатор на ресурси към външен набор 
от данни, свързан с дейности в творческата кате-
гория/роля,

 » 2) Творческа категория, определена като вид 
творчество, от списъка на допустимите стой-
ности (например, музикално произведение/автор,  
литературно произведение/издател, аудиовизуално 
произведение/режисьор);

 » 3) Роля (например, автор, издател, режисьор и 
други).
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БДС ISO 2108 информация и документация. между-
народен стандартен номер на книга (ISBN) представя 
международно призната идентификационна система в  
издателския сектор и търговията с книги.
Системата за ISBN (Internaional Standard Book Number) е 
основата за набиране на данни за всички издания на моног-
рафични публикации в указатели и бази данни. Издание, 
идентифицирано с ISBN, може да бъде разпространявано 
по-широко и в повече обекти, и да достигне най-висок про-
дажбен потенциал. Използването на ISBN улеснява и упра-
влението на авторските права, и контрола върху данните за 
продажби в издателския сектор. Този стандарт определя 
структурата на ISBN, правилата за неговото присъждане и 
употреба, метаданните и управлението на системата.

Издания, които могат да получават 
ISBN:

• печатни книги и брошури (и техните различни  
форми на продукта)

• публикации на Брайл

• издания, които издателят не възнамерява да акту-
ализира периодично или да продължава за неопределен 
период

• аудиокниги, достъпни на касета, CD, DVD или за 
изтегляне

• електронни издания на физически носители (като 
CD-ROM) или в интернет

• дигитализирани копия на печатни монографични 
публикации, които са достъпни поотделно във верига-
та на доставки

• публикации на микроформи

• образователен или учебен софтуер, филми, видео, 
DVD или диапозитиви на физически носител или дос-
тъпни в интернет за изтегляне или поточно предаване

• издания на различни носители, при които основна-
та част се основава на текст

• отделни части (например глави или откъси) на 
монографични публикации или броеве или статии от 
продължаващи ресурси, които са достъпни поотделно

• художествени и илюстровани книги

• карти.

Материали, на които не трябва да се 
присъжда ISBN:

• продължаващи ресурси (например периодични  
издания и серии без предварително определено завърш-
ване)

• печатни или електронни материали, които са пред-
назначени единствено за маркетингови или промоцио-
нални цели като реклами и други подобни

• ноти

• художествени отпечатъци и дипляни без заглавна 
страница и текст

• лични документи (като електронни автобиографии 
и характеристики)

• поздравителни картички

• музикални звукозаписи

• софтуер, филми, видео, DVD или диапозитиви, кои-
то не са предназначени за образователни или учебни 
цели
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• електронни форуми

• електронни съобщения и друга електронна корес-
понденция

• игри

• персонализирани издания, произведени в съответ-
ствие с изискванията на клиента.

ISBN трябва да бъде поставен на страницата или екрана, 
показващи заглавието или неговия еквивалент. Ако изда-
нието е публикувано като физически обект (например ком-
пактдиск, памет USB, DVD или диск Blu-ray), ISBN трябва 
да се постави на всички трайни етикети.
Присъждането на ISBN няма значение или стойност на 
доказателство по отношение на собствеността на правата. 
Веднъж присъден, ISBN не трябва никога да се използва 
за друго издание. Когато има промяна в характеристиките 
или са предложени различни варианти на едно и също из-
дание (например издание с твърди корици, което се пред-
лага и с меки корици), се присъжда отделен ISBN. Тези 
характеристики включват:

• език

• издание

• формат на продукта

• детайл на формата на продукта

• свойство на формата на продукта

• импринт

• издател

• ограничения на използване.

Версиите на едно издание на различни езици трябва да 
имат отделен ISBN. Всяко преработено издание също  
получава отделен ISBN. Когато различни формати на про-
дукта на едно издание (например меки корици, твърди 
корици, Брайл, аудиовизуално издание) са достъпни поот-
делно, те също трябва да имат отделен ISBN.
Когато изданието е достъпно едновременно в един и същ 
формат на продукта, но с различни детайли (например  
издание с твърди корици е достъпно със и без обложка,  
онлайн във формат PDF и EPUB), това са уникални проду-
кти, които трябва да се идентифицират с уникални ISBN.
ISBN не трябва да се присъжда на издание, което е достъп-
но само за ограничено разпространение, например само 
за членове на даден клуб. Отделен ISBN не се присъжда 
също, ако е променена само цената на изданието.
(БДС Компас)

ISBN се състои от 13 цифри, включващи само арабските 
от 0 до 9. Изграден е от следните елементи – GS1, регис-
трационна група, регистрант, издание и контролна цифра.
Първият елемент е 3-цифров префикс GS1, като техниче-
ската информация, определяща валидните префикси тряб-
ва да бъде достъпна от Регистрационния орган. Вторият 
елемент идентифицира националното, географско, езико-
во или друго групиране, към което принадлежи. Третият 
елемент означава регистранта за този ISBN, като в повече-
то случаи трябва да се отнася за един издател. Четвъртият 
обикновено се определя от издателя, петият и последен 
елемент от ISBN е контролната цифра, която се изчислява 
чрез алгоритъм.
ISBN трябва да се отпечатва на гърба на заглавната стра-
ница на печатното издание, а ако това не е възможно, в 
долната част на самата заглавна страница или заедно със 
знака за авторско право. Когато ISBN се представя като 
баркод, трябва да се използват символите за баркод на 
EAN/UPC в съответствие с ISO/IEC 15420. Ако изданието 
включва визуално представяне на съдържание, съхране-
но в електронна форма (например онлайн или CD-ROM), 
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БДС ISO 10957 информация и до-
кументация. международен стан-
дартен номер за музикални издания 
(ISMN) е разработен от и за музикал-
но-издателския сектор отделно, за да 
допълни този за книгите (ISBN). ISMN 
(International Standard Music Number) 
прави възможно идентифициране-
то на печатна и нотирана музика като 
отделна категория издания в глобал-
ната търговска мрежа и разработва-
нето на търговски указатели и сходни 
услуги за специализирания пазар на  
музикални издания.
ISMN не е подходящ за идентифици-
ране на материали на други носители, 
като звукови и аудиовизуални продукти 

(например CD и DVD), които са издадени отделно и за кои-
то се прилагат други стандарти като ISO 3901 (Междуна-
роден стандартен номер за записи) и ISO 15706 (Междуна-
роден стандартен номер за аудиовизуални записи).
ISMN представлява 13-цифров номер (само арабски ци-
фри от 0 до 9), съставен от следните 4 елемента: префикс, 
издател, единица, контролна цифра. Първият елемент е 
4-цифров префикс, като първите 3 цифри са „979“, т.е. от-
говарящи на кода Bookland от системата GS1, а четвъртата 
се отделя с тире. Вторият елемент е издател, като неговата 
дължина е различна в зависимост от продукцията. Трети-
ят идентифицира издание или отделна съставна част на  

издание (например, партитура, миниатюрна партитура, 
комплект от партии за духови инструменти, партия за 
обой). Четвъртият и последен елемент е контролната ци-
фра, която се изчислява чрез алгоритъм.
Всеки от елементите трябва да бъде отделен от другите с 
тире, например ISMN 979-0-123-45678-5. Отпечатва се на 
задната корица и на задната обложка, ако има такава, заед-
но с информацията за авторски права на изданието. ISMN 
трябва да се вижда и на интернет страницата на онлайн 
издание.

На всяка единица от дадено издание трябва да бъде при-
съден собствен уникален ISMN (например, партитура, 
миниатюрна партитура, комплект от партии за духови  
инструменти, партия за обой). На всяка нова версия тряб-
ва да се присъди собствен ISMN (например, транспони-
ране за различен глас, аранжимент за изпълнение на друг 
инструмент). На различни формати (например, Брайл, 
електронно издание онлайн) се присъждат отделни ISMN. 
Всеки различен формат на дадена електронна единица  
(например, pdf, html), който е достъпен поотделно, трябва 
да получи отделен ISMN.
Веднъж присъден, ISMN не трябва да се използва отново, 
дори ако изданието е отдавна изчерпано.
Техническият управителен съвет на ISO е упълномощил 
Международната агенция за ISMN да бъде Регистрацио-
нен орган. Ръководството за потребители на ISMN е дос-
тъпно на http://ismn-international.org/.
(БДС Компас)

http://ismn-international.org/
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как се съхраняват документи

БДС ISO 11799 информация и документация. изисква-
ния за съхранение на архивни и библиотечни докумен-
ти представя някои факти и общи правила, които трябва да 
се вземат предвид при проектиране или преобразуване на 
сграда, предназначена за хранилище.
Стандартът се отнася за всички архивни и библиотечни 
хранилища, където могат да бъдат съхранявани мултиме-
дийни документи, заедно с материали на хартиен носител.
Сградата трябва да бъде проектирана за защита на фондо-
вете чрез намаляване на опасности като умишлено причи-
няване на вреда, пожар, наводнение, вредители, замърси-
тели, светлина, екстремни стойности или резки колебания 
на температурата и влажността. За да се намали вредното 
въздействие на външните климатични разлики, особено 
внимание се обръща на мястото, озеленяването, цялост-
ния климат при строежа на сградата. Проектира се така, че 
да се улеснява безопасно преместване на фондовете при 
спасителни акции и да се подпомага възстановяването от 
сериозни заплахи, т.е. да се обръща внимание на димни 
люкове, подови сифони и рампи.
Хранилището трябва да се обезопаси срещу обир, кражба 
чрез взлом, палеж, вандализъм и тероризъм. В интерес на 
сигурността се препоръчва хранилищата да нямат прозор-
ци.
Температурата и относителната влажност могат да влияят 
върху фондовете. Затова хранилищата трябва да са проек-
тирани така, че да осигуряват стабилна вътрешна среда, 
подходяща за съхранение на материалите. Стените, подо-
вете и таваните да са изработени от материали, които да 

имат висока топлинна издръжливост и ниска хигроскопич-
ност. Препоръчително е да се поддържа положително или 
поне неутрално въздушно налягане, за да се предпазва от 
прах, замърсители и некондициониран въздух в помеще-
нията.
За ограничаване на риска от унищожаване на фондовете 
в случай на пожар хранилището трябва да се раздели на 
обособени помещения. Стените (включително вратите), 
подовете и таваните между обособените и преградени  
помещения и части, както и други зони на сградата, трябва 
да са конструирани така, че да се предотвратява разпрос-
транение на огън и вода към съседно помещение. Натовар-
ването на пода трябва да се изчислява за съхраняване на 
определен обем и видове архивни документи, контейнери 
и на стационарни или подвижни стелажи, шкафове или 
други приспособления. Необходимо е да се предвиди ця-
лостно усилване на конструкцията или на определени зони 
с по-висока натовареност. Всички конструктивни системи 
се закрепват със скоби, за да бъдат стабилни и да се пре-
дотвратява срутване или друго увреждане на материалите.
Системите за доставка на електроенергия, газ и течности, 
както и канализацията, не трябва да бъдат разположени 
във, над или в близост, освен ако там те не са необходими 
за специфични цели, пряко свързани с хранилището.
Всички части на сградата трябва да бъдат снабдени с  
пожароизвестителна система, свързана към централно 
табло за наблюдение. Тази система алармира автоматично 
при наличие на пожар чрез откриване на дим или други 
продукти на горенето.
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пределение на цялото осветление в хранилището трябва да 
се контролират. Различните материали реагират по разли-
чен начин на светлината. Някои от тях могат по-лесно да 
бъдат увредени от други. Светлината е вредна за всички и 
трябва да се сведе до минимум. Не трябва да се допуска 
пряка дневна светлина. В сграда, която не е предназначена 
за хранилище, но е приспособена за тази цел, прозорците 
трябва да бъдат трайно затворени или поне да бъдат за-
крити със завеси или щори или на стъклата да се поставят 
соларни филтри (инфрачервено излъчване (IR), ултрави-
олетово (UV), видима радиация). Подобни защитни съо-
ръжения се препоръчват за офиси, обществени читални и 
всички други помещения, в които са изложени документи.

Относителна влажност в хранилищата за aрхивни и библи-
отечни материали трябва да се поддържа под точката, при 
която възниква микробиологична активност.
За правилното прилагане на принципите за създаване на 
подходящи условия на околната среда в близост до външна 
стена не трябва да се съхраняват материали. За да се уле-
сни циркулацията на въздух в компактните стелажи, когато 
те са затворени, разстоянието между тях трябва да бъде 
най-малко 200 mm. За да се избегне рискът от уврежда-
не при наводняване, съхраняваните материали трябва да 
са разположени на разстояние най-малко 100 mm от пода. 
(БДС Компас)
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Без стандартизация е невъзможно да 
се осъществят процесите на масова 

дигитализация

Доц. д-р Александра Дипчико-
ва е специалист в областта 
на библиотечната катало-
гизация и обмена на библи-
ографска информация. Тя е 
дългогодишен сътрудник на 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий” и 
преподавател в Катедрата по 
библиотечно-информационни 
науки на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Председател е на 
Техническия комитет по ар-
хивна, библиотечна и инфор-
мационна дейност (ТК 16) 
при Българския институт за 
стандартизация

Интервю – Доц. Дипчикова, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Цялата ми трудова дейност е пре-
минала в Националната библиотека  
„Св. св. Кирил и Методий”. В продълже-
ние на повече от 40 години се занимавам 
с проблемите на каталогизацията, инфор-
мационно-търсещите езици и обмена на 
библиографска информация. Още през 
70-те години в библиотеката беше съз-
даден Съвет по стандартизация, който 
имаше за цел да изработи първите стан-
дарти в областта на библиографията и 
каталогизацията. В процеса по изготвяне 
на стандартите се обръщаше внимание 
на текущата дейност по разработване на 
международни стандарти и тяхното адап-

тиране към българските условия, прак-
тика и традиции. Участието ми в обсъж-
дането на разработените стандарти ми 
позволи по-късно да се включа и в опе-
ративната работа по тяхното съставяне. 
По това време библиотеката сътрудни-
чеше активно на тогавашния Държавен 
комитет за стандартизация. В началото 
на 90-те години, след реформирането на  
организацията на стандартизационната 
активност, заедно с други колеги, пред-
ставители на заинтересовани организа-
ции, бях сред инициаторите на създава-
нето на Техническия комитет по архивна, 
библиотечна и информационна дейност 
към Комитета по стандартизация и метро-
логия (след 2006 г. Български институт 
за стандартизация). Оттогава участвам в  
работата на ТК 16, а от няколко години 
съм негов председател.
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доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Доброволността на прилагането на стандартите тряб-
ва да се възприема условно. В много случаи тя зависи от 
поставените цели, които не са постижими без тяхното 
спазване. Това е от особена важност за архивните, биб-
лиотечните и информационните институции в условията 
на глобализация и мрежова свързаност. Ефектът от за-
дължителния характер на стандартите в миналото днес 
може да се постигне по няколко начина, които изискват 
необходимото внимание както от страна на експертите в 
отделните области, така и от страна на институциите при 
определянето на техните мисии и стратегии за осъщест-
вяването им. На първо място трябва да се полагат усилия 
да се пропагандира значението на стандартите пред ръко-
водните органи, които отговарят за нормативното осигу-
ряване на развитието на отделните видове институции на 
паметта. Използването на определени стандарти може да 
стане необходимо и дори задължително условие при прие-
мане на програми или подзаконови разпоредби, отнасящи 
се за дигитализацията и мрежовата свързаност на архиви, 
библиотеки и музеи. Подобно развитие би предизвикало 
засилен интерес към запознаване с действащите стандарти 
от страна на отделните организации и активно участие на 
техни представители в работата на техническия комитет. 
Достъпът до стандартите на професионалните общности, 
които носят отговорността за прилагането им, трябва да 
се разширява чрез споразумения с библиотеки, където те 
могат да се ползват безплатно. На последно място, но не 
и по значение, бих посочила необходимостта от задълбо-
чено запознаване с целите и задачите по стандартизация и 
със самите стандарти по същество в процеса на обучение 
на млади специалисти в съответните катедри на висшите 
училища.

– Доколко са важни стандартите във 
Вашата област?
– Архивните, библиотечните и информационни дей-
ности в течение на вековното си съществуване са се 
развивали самостоятелно и са разработвали и прила-
гали стандарти, засягащи само тяхната област. С раз-
витието на информационните и комуникационни 
технологии се налага това развитие да се сподели. Стан-
дартизацията създава правила за идентифициране, класи-
фициране, достъп, подбор, използване, предаване, обмен 
и съхраняване на информация, а обектите, субектите и  
организацията на институциите на паметта (библиотеки, 
музеи, архиви) имат достатъчно общи характеристики, 
които не само правят възможен, но и наложителен обме-
на на информация между тях. Интегрирането на тази ин-
формация е възможно само при определено ниво на стан-
дартизиране на нейното създаване, извличане и ползване. 
Затова без стандартизация е невъзможно да се осъществят 
процесите на масова дигитализация както в рамките на от-
делна институция и отделен вид информационна дейност, 
така и в национален мащаб. Тук може да се добави и по-
широкият план на съществуването на тези институции в 
глобален мащаб. Информацията, която се създава, обра-
ботва и съхранява от архивите, библиотеките и музеите 
в страната увеличава многократно стойността си, когато 
може да се ползва свободно навсякъде по света, а условие 
за това е спазването на международните стандарти. Самата 
стандартизация е не само ключов фактор за модернизира-
не на информационните продукти и услуги в библиоте-
ките, архивите и музеите, но и ефективен метод за мето-
дическо ръководство на работата с електронни ресурси и 
информационни технологии. Тя е и инструмент за разви-
тие на различни форми и методи, с които тези институции 
подпомагат науката чрез усъвършенстване на научните и 
информационни дейности.
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БиС приключва успешно участието 
си в международния проект за 

познаването на стандартите в подкрепа 
на професионалното образование

Над 250 души от четири държави  
завършиха виртуални обучения по стандарти

Договор № 2016-1-BG01-KA202-023738

Българският институт за стандартизация приключи ус-
пешно участието си в двегодишния проект „Познаване-
то на международните стандарти в подкрепа на про-
фесионалното образование и обучение и в отговор на 
изискванията на пазара” – ISTRA, финансиран по про-
грама Еразъм+ на Европейския съюз, ключова дейност 2 
„Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практи-
ки – стратегически партньорства”, която е управлявана 
от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) –  
Национална агенция на програмата за България.
Над 250 ученици, студенти и възрастни от четири дър-
жави завършиха виртуални обучения по стандарти. Про-
ектът се изпълни в партньорство между 7 организации:  
Бургаския свободен университет (координатор),  
Българския институт за стандартизация, Латвийския кул-
турен колеж, Латвийската организация по стандартизация  
„Латвийски стандарт”, Технологичния лицей „Джордж  
Бибеску”, Крайова, Румъния, Средното училище по техни-
ческо и електротехническо инженерство, Прешов, Слова-
кия, и Професионалната търговска гимназия – Бургас.
В рамките на проекта бяха разработени и тествани пи-
лотно две обучителни програми по сериите стандарти  
ISO/IEC 27000 за системи за управление на сигурнос-
тта на информацията и ISO 31000 за управление на 
риска. Курсовете бяха разработени и проведени в онлайн 

среда на базата на платформата за обучение Moodle, което 
позволи прилагането на иновативен подход и съдържание 
на образователните програми. Те бяха насочени към сту-
денти, ученици в средни професионални училища, работе-
щи и обучители по теми в областта на стандартите и стан-
дартизацията. БИС обучи съответно 23 и 27 души по двете 
серии стандарти, сред които бяха както представители на 
членове и клиенти на БИС, така и на други заинтересовани 
лица, работещи в тези области.
В началото на проекта беше проведено проучване сред 
заинтересовани обучители (160 души) и обучаеми  
(437 души) относно техните нагласи и ниво на познания 
за работа както във виртуална обучителна среда, така и 
относно стандартите и стандартизацията. На база на ре-
зултатите от проучването бяха идентифицирани нуждите 
и предпочитанията на целевите групи, на които трябва да 
отговорят планираните обучения.
В първия етап на проекта беше разработена програма и 
проведено обучение на лекторите за работа във виртуална 
среда на базата на Moodle, което беше успешно завършено 
от 42 души, като 17 от тях бяха от страна на български-
те партньори. Тази дейност беше поверена на Бургаския  
свободен университет като партньор, който е специализи-
ран в областта на онлайн обученията.
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разработена от Българския институт за стандартизация, 
а тази по стандартите от серията ISO/IEC 27000 за систе-
ми за управление на сигурността на информацията – от  
Латвийската организация по стандартизация. И двата 
курса бяха организирани в 30 учебни часа и три модула. 
Първият модул запознава със същността на стандартите и 
стандартизацията, ползата от прилагането на стандартите, 
участието в процеса на стандартизация и други основни 
познания, необходими за професионално развитие. След-
ващите два модула бяха специализирани по конкретните 
стандарти, като третият модул дава практически насоки за 
това как да се прилагат те.
При разработването на съдържанието на курсовете бяха 
използвани нетрадиционни методи и средства, които да 

направят съдържанието по-интересно за различния тип 
обучаващи се и най-вече да привлекат вниманието на уче-
ниците и студентите – видео, статии в интернет, линкове 
към конкурси на ISO, снимки, илюстрации и др. Обуча-
ващите се имаха възможност в рамките на 3 месеца да че-
тат уроци и решават тестове в удобно за тях време, което 
беше високо оценено най-вече от работещите, тъй като 
тази система позволява гъвкаво управление на времето без 
откъсване от работното място. Всички преминаха през ре-
дица тестове, резултатите от които определиха успешното 
завършване на обученията.
Обучението по ISO/IEC 27000 беше завършено от  
122 души, а това по ISO 31000 – от 133, с което беше три-
кратно надвишен планираният им по проект брой.
(БДС Компас)
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14 октомври – Световен ден на 
стандартизацията 

международните стандарти и 
четвъртата индустриална революция

Така както стандартите имаха централна роля в първата индустриална 
революция преди повече от 250 години, така и сега те са определящи за развоя на 

четвъртата индустриална революция

и изкуствен интелект все повече ще извършват дейности, 
изпълнявани преди това от човек, а добавъчното произ-
водство (известно още като „триизмерно принтиране”) 
ще промени начина на създаване на продукти и ще даде 
възможност да „принтираме нещата“ у дома. И тъй като 
всичко, което ни заобикаля, е дигитално свързано, от са-
молет до бебефони, уязвимостта на данните и последици-
те от пробив, са винаги от първостепенно значение. Това 
са само някои от примерите за проблеми, предизвикани 
от новото поколение на умни технологии, които се градят 
на основата на голям обем данни, нарастваща интеграция, 
„облачно” хранилище за данни и отворена комуникация 
между устройствата. Международните стандарти са мощ-
но средство за осигуряване на безопасността и намаляване 
до минимум на рисковете. Например, стандартите за си-
гурност на информация позволяват осигуряването на си-
гурна защита на нашите данни и възпиране на хакерите от 
зловредни действия. Те ще направят също така по-лесно 
взаимодействието между роботите и човека.
Четвъртата индустриална революция е в ход, но за да се 
извлече пълния й потенциал в полза на обществото, стан-
дартите са от първостепенно значение.

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация

James M.Shannon
президент на Международната  

електротехническа комисия (IEC)

John Walter
президент на Международната  

организация за стандартизация (ISO)

Houlin Zhao
генерален секретар на Международния 

телекомуникационен съюз (ITU)

Четвъртата индустриална революция се свързва с ново-
възникващите технологии, които размиват традиционните 
граници между физическия, биологическия свят и този на 
цифрите. Тази нарастваща обвързаност на хора и неща ще 
се отрази върху това как произвеждаме, търгуваме и общу-
ваме, така както парната машина преобрази методите за 
производство и внесе промяна в начина на живот на много 
общества по време на първата индустриална революция.
През 18 век преходът от ръчен труд към използването на 
машини във фабриките създава необходимостта от стан-
дарти, например с цел смяна на машинните части и въвеж-
дането на специализирано масово производство.
Днес стандартите отново заемат ключово място в прехода 
към една нова ера. Бързите промени, на които сме свиде-
тели, не биха били възможни без тях. Иноваторите разчи-
тат на международните стандарти, създадени от междуна-
родните организации за стандартизация, за да гарантират 
съвместимост и взаимозаменяемост, така че новите техно-
логии да могат да бъдат адаптирани безпроблемно. Те са 
също така средство за разпространяване на знания и ино-
вации по целия свят.
Бързият темп на промени в резултат на четвъртата индус-
триална революция има своите предизвикателства. Роботи 


