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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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mailto:info%40bds-bg.org?subject=
http://www.bds-bg.org


Издание на Българския институт за стандартизация
БДС Компас

Главен редактор
Ефтика Георгиева

Редакционен екип 
Ирен Дабижева, Росица Георгиева,  
Евгения Жегова, Камелия Миланова

За контакти
тел. 02/8174-511, e-mail: compass@bds-bg.org

Предпечат

 Нина Николова
Български институт за стандартизация

Брой 3  
юли – септември 2019

Съдържание:
4 - Как се вземат проби за изпитване
6 - Как се определя дебелината на покритието
10 - Дървените повърхности на открито
12 - Боядисване на зидария и бетон
15 - Антикорозионна защита на стоманата
18 - Как се определя адхезията

20 - Доц. Илия Илиев: Стандартите са от изклю-
чително значение в съвременния живот

21 - БИС участва в проект за сближаване между 
научноизследователската, иновационната и стан-
дартизационната общност

Редакционен коментар
Ремонтът през лятната отпуска е начин за терапия по български. Смя-
на на тапети, боядисване на стени, освежаване на кухнята или подмя-
на на паркета… И тук на помощ идват стандартите, които се грижат за 
всичко около нас. Темата на този брой на „БДС Компас” е за боите и 
лаковете, тъй като качеството им е задължително за уюта и естетиката 
във всяка сграда.
Представяме стандарта БДС EN ISO 15528 Бои, лакове и суровини за 
бои и лакове. Вземане на проби за изпитване, който описва как се взе-
мат проби от бои, лакове и суровините за тях.
БДС EN ISO 2808 Бои и лакове. Определяне на дебелината на покри-
тията се отнася за методи, за измерване на дебелината на покрития, 
нанесени върху подложка. В стандарта подробно са описани всички 
методи: кога са подходящи за употреба, процедурите, необходимата 
апаратура, различните варианти.
Обработката на дървените повърхности, предназначени за експлоа-
тация при външни условия, има едновременно естетични и защитни 
функции. Тук от полза е серията стандарти БДС EN 927 Бои и лакове. 
Лаковобояджийски материали и системи за покрития върху дървени 
повърхности при външни условия.
Друга серия стандарти е БДС EN 1062 Бои и лакове. Лаковобояджий-
ски материали и системи за външна зидария и бетон, състояща се от 
няколко части, които се отнасят за класификация, водопропускливост, 
пропускливост на въглероден диоксид, устойчивост на пукнатини и 
методи за кондициониране преди изпитване.
Стоманата е обект на корозия, когато не е защитена в атмосферата, 
водата и почвата. За да не се увреди, е необходима защита. Съществу-
ват различни начини, като стандартите от серията БДС EN ISO 12944 
показват как се прави това чрез лаковобояджийските системи и по-
крития.
БДС EN ISO 4624 Бои и лакове. Изпитване на опън за определяне на 
адхезията описва методите за оценяване на адхезията. Резултатът за-
виси не само от механичните свойства на системата за изпитване, но 
също така от вида и подготовката на подложката, метода за нанасяне 
на боята, условията на съхнене на покритието, температурата, влаж-
ността и други фактори като типа на използваните уреди за изпитване.
Експертът доц. Илия Илиев споделя, че създаването, приемането и 
използването на стандарти в областта на лаковобояджийските ма-
териали е от изключително значение за правилното и ефективното 
им използване в многобройни области в съвременния живот – бит,  
индустрия, строителство, транспорт, военно дело и други, както и за 
контрола на тяхното нанасяне при различни агресивни околни среди.
Стандартизацията върви ръка за ръка с научноизследователската и 
иновационната дейност. Представяме участието на БИС в проект,  
чиято цел е Европа да бъде лидер в развитието на технологиите.  
А това е немислимо без стандартите.

mailto:compass%40bds-bg.org?subject=
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БДС EN ISO 15528 Бои, лакове и суровини за бои и  
лакове. Вземане на проби за изпитване описва процеду-
ри за вземане на проби от бои, лакове и суровини за бои 
и лакове, използвани при тяхното производство. В тези 
продукти се включват течности и материали, които, без да 
се подлагат на химични промени, могат да бъдат втечне-
ни чрез нагряване, а също и прахообразни, гранулирани и 
пастообразни. Пробите могат да се вземат от съдове като 
кутии, бидони, резервоари, цистерни, вагонни или кораб-
ни цистерни, както и от барели, чували и големи торби, 
силози или вагонни силози, или от транспортни ленти.
Вземането, етикетирането и съхранението на проби и из-
готвянето на свързаната с това документация се извършва 
от квалифициран персонал.

Използваният метод за вземане на проби трябва да бъде 
в съответствие с физичните и химични характеристики 
на материала, т.е. неговата чувствителност на светлина и 
окисление, неговата склонност към реакции на повърх-
ността (образуване на кожа), неговата хигроскопичност, 
физиологични и токсикологични характеристики.
Съхранението на проби, включително на арбитражни про-
би, трябва да бъде в съответствие с изискванията за окол-
ната среда, за здравословни и безопасни условия на труд, 
както и за качествено манипулиране, отнасящо се за етике-
тиране, проследимост и срок на съхранение.
Стандартът подробно описва съоръженията за вземане на 
проби. Изборът зависи от вида на материала, който ще се 
изпитва, вида на съдовете, степента на запълването им и 
големината на необходимото количество проба. Основните 
изисквания за устройствата за вземане на проби включват:

• лесно манипулиране

• лесно почистване (с гладки повърхности)

• химична устойчивост на материала от пробата.

Материалът, съдовете и мястото за вземане на проби се 
проверят за несъответствия, преди да се вземат пробите. 
Ако се установят такива, те трябва да се отразят в протоко-
ла от вземането на проби.
Пробите трябва да бъдат взети от големи съдове (напри-
мер от резервоари и силози) и от малки съдове (например 
от варел, чувал) в зависимост от плана за вземане на про-
би или споразумения относно запасяване. Необходима е 
подробна информация, за да се направи правилен избор 
за броя на пробите. Това може да включва условията на  
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околната среда и на съхранението на продукта, който тряб-
ва да е хомогенен преди вземането на проби.
Пробата се обозначава така, че да може да бъде проследи-
ма. Етикетът трябва да съдържа най-малко следното:

• обозначение на пробата

• търговско наименование и/или код

• дата на вземане на пробата

• номер на пробата и/или партидата

• място на вземане на пробата, например при произ-
водителя, доставчика или търговеца

• номер на партида или номер на серията, когато е 
възможно

• име на лицето, взело пробата

• ако е необходимо, някои символи за опасност.

Арбитражните проби трябва да се съхраняват при подхо-
дящи условия в затворени съдове и, при необходимост, 
изолирани от светлина и влага за периода на съхране-
ние и в съответствие с всички приложими разпоредби за  
безопасност.
Протоколът от вземане на проби трябва да съдържа, в  
допълнение на информацията от етикета, още:

• позоваване на този международен стандарт

• използваното устройство за вземане на проби

• вид на съда, от който е взета пробата, напри-
мер автоцистерна, вагонна железопътна цистерна,  

корабен сектор, варел, чувал, резервоар, непрекъсна-
тия поток на продукта

• всички забележки относно условията на пакетира-
не и/или изпращане на пратката

• всякакви други забележки, например „първи варел”, 
„съдът да се върне”

• дълбочината, от която е взета пробата.

(БДС Компас)
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Измерването на дебелината на покритието се състои от 
следните етапи:

• калибриране на уреда за измерване, което обикнове-
но се извършва от производителя или от упълномоще-
на за това лаборатория

• верификация на уреда за измерване с цел контрол на 
прецизността

• последващо регулиране, ако е необходимо, прирав-
няване на резултатите, получени при измерване на де-
белината с уреда, с тези при използване на образец с 
позната дебелина

• измерване.

БДС EN ISO 2808 Бои и лакове. Определяне на дебели-
ната на покритията се отнася за определен брой методи, 
които се прилагат при измерване на дебелината на покри-
тия, нанесени върху подложка. Описани са методите за  
определяне на дебелината на мокро и сухо покритие 
(филм) и на прахови невтвърдени покрития.
В стандарта подробно са описани всички методи, кога са 
подходящи за употреба, процедурите, необходимата апара-
тура, различните варианти.
При всички механични методи повърхността на подлож-
ката е в контакт с част от уреда, преминаваща през покри-
тието, като едновременно с това или по-късно се осъщест-
вява контакт на повърхността на покритието с друга част 
от уреда. 

Механичният принцип е подходящ за всички комбинации 
филм-подложка. Необходимо е подложката да бъде плоска 
в мястото на извършване на измерването. Допуска се кри-
вина на повърхността само в едно направление, например, 
ако се касае за външна или вътрешна повърхност на тръби.
Класификацията на метода като разрушителен или безраз-
рушителен е в зависимост от:

• реологичните свойства на лаковобояджийския  
материал

• омокрянето между контактните повърхности на 
уреда и лаковобояджийския материал

• крайното приложение на лаковобояджийския  
материал.
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Тъй като е невъзможно да се изключи възможността час-
тиците на пигмента да останат между уреда и подложката, 
всички механични методи допускат систематична грешка: 
отчетената дебелина на покритието е по-ниска от дейст-
вителната дебелина на мокрия филм със стойност, съот-
ветстваща най-малко на средния диаметър на частиците на 
пигмента.
Грапавостта на повърхността на подложката оказва влия-
ние върху измерването на дебелината на покритието. Сле-
дователно за подложки, струйно почистени с абразив, се 
прилагат специални условия. Измерването на дебелината 
на покритие, нанесено върху стоманени подложки, струй-
но почистени с абразив, е по-сложно в сравнение с гладки 
подложки. Резултатите се влияят от свойствата на подлож-

ката, които се променят от една точка към друга, а също и 
от конструктивното решение на екипировката на оборуд-
ването. Процедурата, която се използва за регулиране на 
уредите върху подложки, струйно почистени с абразив, 
водят в практиката до значителна променливост на отчете-
ните стойности на дебелината на сухото покритие. Освен 
променливостта на резултатите, дължаща се на типа на 
използвания уред, нулирането на уреда върху повърхност, 
струйно почистена с абразив, създава проблеми като:

• ниска повторяемост

• променливост при измерването на дебелината с 
пластина върху една такава повърхност

• стоманена повърхност с покритие, когато грапа-
востта на повърхността не е позната.

Таблица 1 – Определяне на дебелината на мокро покритие

Принцип Метод Подложка a
Област на

приложение b
Стандарт c Точност/прецизност d

Механичен

1А Уред  
гребен Х nd/d e c l/p/f ASTM D 4414

Систематична грешка на уреда-
гребен ± 10 % или ± 5 μm (като 
се приема по-високата стой-
ност)

1В Уред  
колело Х nd/d e c l/p/f ASTM D 1212

Систематична грешка ± 5 % 
или ± 5 μm (като се приема по-
високата стойност)

1C Компаратор
Х nd/d e c l/p/f

Систематична грешка ± 5 % 
или ± 3 μm (като се приема по-
високата стойност)

Гравиметричен
2 Чрез разлика 
в масата Х nd nc l

Няма данни на разположение

Фототермичен 
3 Термични 
свойства Х nd nc l/p EN 15042-2

Систематична грешка ± 2 % 
или ± 3 μm (като се приема по-
високата стойност)

Таблици 1, 2 и 3 съдържат общ преглед на методите.  
Областта на приложение, съществуващите стандарти и 
прецизността са определени за отделните методи. Когато 
съществуват стандарти за изпитване и те са приложими за 
различните методи, те са позовани.
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Принцип Метод Подлож-
ка a

Област на при-
ложение b Стандарт c Точност/прецизност d

Механичен

4А Чрез разлика в
дебелините 
 (микрометър/
 компаратор)

Х nd/d e с l
ASTM D 
1005
DIN 50933

Механичен:
Долна граница: 5 μm
Електронен:
Долна граница: 3 μm

4В Чрез измерване
на дълбочината
 (микрометър/
компаратор)

Х d с l

Механичен:
Долна граница: 3 μm
Електронен:
Долна граница: 2 μm

4C Сканиране на
профила на повърхността

Х d nc l ISO 4518
Долна граница: 2 μm

Гравиметри-
чен

5 Чрез разлика в масата
Х d c l/p/f

Няма данни на разположение

Оптичен

6А Напречно врязване
Х d c l ISO 1463

Систематична грешка ± 2 μm 
Възпроиводимост ± 5 %

6В Врязване под ъгъл
Х d c l/p/f DIN 50986

Горна граница: 2 μm 
Възпроиводимост ± 10 %

Магнитен

7А Отдалечаване на  
постоянен магнит Fe nd c l/p/f ISO 2178

Систематична грешка ± 5 μm 
Възпроизводимост ± 6 %

7В Уред с магнитен поток
Fe nd c l/p/f

Систематична грешка ± 3 μm 
Възпроизводимост ± 5 %

7С Уред с магнитна  
индукция Fe nd c l/p/f ISO 2178

Систематична грешка ± 2 μm 
Възпроизводимост ± 3 %

7D Уред с вихрови токове
NFe nd c l/p/f ISO 2360

Систематична грешка ± 2 μm 
Възпроизводимост ± 3 %

Радиологичен
8 Обратно излъчване на 
бета лъчи Х nd nc l/p ISO 3543

Систематична грешка ± 2 % 
или ±0,5 μm (като се приема 
по-високата стойност)

Фототерми-
чен

9 Термични свойства Х nd nc l/p EN 15042-2 Няма данни на разположение

Акустичен
10 Отразяване на  
ултразвукови вълни Х nd c l/p/f

Систематична грешка ± 2 μm 
Възпроиводимост: ± 5 %

Таблица 2 – Определяне на дебелината на сухо покритие
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Протоколът трябва да съдържа следното:
• всички данни, необходими за цялостното иден-
тифициране на изпитвания продукт (производител,  
търговско наименование, номер на партида и т.н.)

• позоваване на този международен стандарт

• метод и уред, които са използвани

• резултати от изпитването, включително резулта-
тите от отделните изпитвания и тяхната средно-
аритметична стойност

• всяко отклонение по отношение на описания метод 
за изпитване

• всяка необичайна характеристика, забелязана по 
време на изпитването;

• дата на изпитването.

Ако е необходимо, протоколът може да съдържа също и:
• подробности за подложката (материал, дебелина, 
предварителна обработка)

• метод за нанасяне на лаковобояджийския  
материал върху подложката и данни дали се касае за  
еднослойно или многослойно покритие

• продължителност и условия на сушене/омрежване 
(включително сушене в пещ) на покритието и, ако е 
необходимо, условия на стареене преди измерване

Таблица 3 – Определяне на дебелината на слой от невтвърдено прахово покритие

Принцип Метод Подложка a Област на приложение b Стандарт c Точност/прецизност d

Гравиметри-
чен

11 Чрез разлика 
в масата Х nd nc l

Няма данни на разположение

Магнитен

12А Магнитна 
индукция Fe nd/d e c l/p ISO 2178

Систематична грешка ± 2 μm 
Възпроиводимост ± 3 %

12В Уред с  
вихрови токове NFe nd/d e c l/p ISO 2360

Систематична грешка ± 2 μm 
Възпроиводимост ± 3 %

Фототермичен 
13 Термични  
свойства Х nd/d e nc l/p EN 15042-2

Систематична грешка ± 2 % 
или ± 3 μm (като се приема 
по-високата стойност)

Легенда
a    Х/Fe/NFe = всички / феромагнитен метал / неферомагнитен метал
b    d = разрушително
     nd = неразрушително
     c = контакт
     nc = без контакт
     l/p/f = приложим за измервания в лаборатория / в производствени условия/ на място.
c    Национални или международни стандарти, в които са описани съответните методи.
d   Данните за прецизност на тези методи са публикувани от производителите и могат да бъдат верифицирани със  
сертифицирани еталони. Цифрите се основават на емпирични методи, дадени от производителите и операторите, като 
са възможни вариации.
e    В зависимост от използваното покритие и предназначението му.

• площ на означената повърхност, площи за изпит-
ване и брой на площите за измерване върху площта за 
изпитване

• средна дебелина на покритието със стандартното 
отклонение, локалната дебелина със стандартното 
отклонение, максималната и минималната локална 
дебелина на покритието.

(БДС Компас)
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Обработката на дървени повърхности, предназначени за 
експлоатация при външни условия, има едновременно  
естетични и защитни функции. Лаковобояджийската сис-
тема има за основна цел да запази дървената повърхност 
от естетични повреди и от промяна на размерите.
Серията стандарти БДС EN 927 се състои от няколко час-
ти под общото заглавие Бои и лакове. Лаковобояджий-
ски материали и системи за покрития върху дървени 
повърхности при външни условия:

• Част 1: Класификация и избор

• Част 2: Технически характеристики

• Част 3: Изпитване на естествено стареене

• Част 5: Определяне на водопропускливост

• Част 6: Излагане на временно изкуствено  
въздействие на дървени повърхности, използвайки  
UV лампи и вода.

БДС EN 927-3 Бои  и лакове. Лаковобояджийски мате-
риали и системи за покрития върху дървени повърхно-
сти при външни условия. Част 3: Изпитване на естест-
вено стареене определя метод за изпитване на естествено 
стареене на лаковобояджийски системи, предназначени 
главно за декорация и защита на загладена и фасонирана 
дървена повърхност, експлоатирана на открито.
Дълготрайността се оценява чрез определяне на промени-
те в декоративните и защитните свойства на покритията 
след 12-месечно излагане.
За материал за стандартните подложки за изпитване е из-
бран Pinus sylvestris или бял бор, за да се получат съответ-
ните резултати по-бързо. Използва се беловината, която се 
прилага повече като дървен материал за столарство, а не 
сърцевината, тъй като разрушаването на боята е по-видимо 
при първия вариант.

Разликите в качеството на дървесината и на атмосферните 
и теренните условия се отчитат и вземат под внимание в 
метода за изпитване чрез сравняване със стандартна сис-
тема за сравнение, показана в приложение на стандарта.
Стандартът съдържа и допълнителни възможни изпитва-
ния, но те могат да служат само за осигуряване на допъл-
нителна информация.
Дървеният материал трябва да бъде избран така, че да 
няма чепове, пукнатини и смолисти жилки, да бъде с  
праволинейна текстура и нормална скорост на нараства-
не (т.е. 3- до 8-годишни пръстени на 10 mm). Наклонът на 
пръстените към челната част трябва да бъде от 5° до 45°. 
По дървения материал не трябва да има посиняване и да се 
забелязва повърхностна или в дълбочина гъбична зараза. 
Ненормалната порьозност (предизвикана от бактериална 
атака) се избягва. Дървесината се кондиционира при тем-
пература (20 ± 2) °С и относителна влажност (65 ± 5) % до 
равновесно съдържание на вода от (13 ± 2) %.
Стандартът подробно описва подготовката и избора на 
дървени пластини, кондициониране на дървения материал, 
нанасяне на изпитваното покритие, запечатването и старе-
енето. Излагането на въздействието на атмосферни влия-
ния започва най-късно 28 дни след запечатването.
Три от четирите пластини се излагат на въздействие на ат-
мосферни условия за период от 12 месеца, като се поста-
вят върху стендовете в хоризонтално положение спрямо 
дългата страна, като ивицата от 50 mm остава от лявата 
страна на изложената повърхност. Отбелязват се датите 
на започване и завършване на изпитването. Пластините 
за сравняване се съхраняват на закрито при температура  
(20 ± 2) °С и относителна влажност (65 ± 5) %, като се 
предпазват от директно осветяване.
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Протоколът от изпитване е необходимо да съдържа най-
малко следното:

• всички детайли, необходими за идентифициране на 
изпитвания продукт, включително име и адрес на про-
изводителя или доставчика на изпитваната лаковобо-
яджийска система, наименование и други идентифи-
циращи знаци на изпитваната система, включително 
партиден номер, описание на изпитваната лаковобоя-
джийска система, метод и дата на нанасяне, дебели-
на на покритието и цвят

• позоваване на тази част от стандарта

• наименование и адрес на лабораторията за изпит-
ване

• място на излагането на атмосферни условия

• идентификационен номер на протокола от изпит-
ване

• име и адрес на организацията или лицето, възложи-
ли изпитването

• начин за вземане на пробата, дата и лице, отговор-
но за вземането на пробата

• дата на получаване за изпитване на пробата от  
лаковобояджийската система

• продължителност на излагането (дата на начало 
и дата на край)

• всяко отклонение от описания метод за изпитване

• резултати от изпитването

• дата на издаване на протокола от изпитване

• тип на режещия инструмент, използван за измер-
ване на адхезията.

БДС EN 927-5 Бои и лакове. Лаковобояджийски мате-
риали и системи за покрития върху дървени повърхно-
сти при външни условия. Част 5: Определяне на водо-
пропускливост описва начин за изпитване за оценяване 
на водопропускливостта на лаковобояджийски системи за 
дървени повърхности, предназначени за експлоатация при 
външни условия.

Водопропускливостта се оценява чрез измерване на водо-
поглъщането от една пластина за изпитване с покритие, из-
ложено на водно въздействие за период от 72 h. Покрити-
ето, обект на изпитване, се нанася върху лицевата част на 
определена пластина, докато останалите му части и страни 
се запечатват внимателно със запечатващо покритие с оп-
ределена задължителна ниска пропускливост. Резултатите 
се изразяват с погълнатата вода от дървените пластини 
за изпитване с покритие в грамове на квадратен метър от  
изпитваната повърхност за период от 72 h.
Дървеният материал е от Picea Abies (смърч), подбран без 
чепове и пукнатини, с прави влакна и с нормална степен 
на растеж (т.е. между 3 и 8-годишни пръстени на 10 mm).  
Наклонът на пръстените на растеж по отношение на из-
питваната повърхност трябва да бъде (45 ± 10)°. По дърве-
ния материал не трябва да има посиняване и частично или 
цялостно заразяване на повърхността; следва да се избягва 
анормална порьозност, причинена от бактериална корозия.
Стандартът подробно описва подготовката и подбора на 
пластини за изпитване със или без покритие, кондициони-
рането, запечатването, дебелината на сухия филм, необхо-
димата апаратура.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко 
следната информация:

• всички данни, необходими за идентифициране на 
изпитваните продукти

• позоваване на тази част на EN 927

• средноаритметична стойност на абсорбцията 
на вода на пластините за изпитване с покритие и на  
изолираните контролни пластини

• обемна маса на дървесината, използвана за пласти-
ните за изпитване

• разход при нанасяне

• средноаритметична стойност на дебелината на 
сухия филм на изпитваното покритие

• всяко отклонение от определения начин на изпит-
ване

• дата на изпитване.

(БДС Компас)
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Серията стандарти БДС EN 1062 съдържа няколко части 
с общо заглавие Бои и лакове. Лаковобояджийски мате-
риали и системи за външна зидария и бетон:

• Част 1: Класификация

• Част 3: Определяне и класификация на водопро-
пускливост

• Част 6: Определяне на пропускливост на въглеро-
ден диоксид

• Част 7: Определяне на пукнатиноустойчивост

• Част 11: Методи за кондициониране преди изпит-
ване.

БДС EN 1062-1 Бои и лакове. Лаковобояджийски ма-
териали и системи за външна зидария и бетон. Част 1: 
Класификация определя критериите, чрез които може да 
се оцени пригодността на една лаковобояджийска система 
за определена употреба. Също и показва каква информа-
ция е необходимо да се обменя между производители и 
потребители, за да се отстранят техническите пречки при 
търговските сделки.
Този европейски стандарт определя обща система за  
описание на лаковобояджийските материали и системи за 
предпазване, декорация и защита на нова и стара външна 
зидария и бетон със или без покритие. Той съдържа сис-
тема за класификация, която се основава на определени 
физични свойства. Стандартът е приложим за всички ла-
ковобояджийски материали или системи за външна зида-
рия и бетон, включително и такива, които са предвидени за 
употреба във външни топлоизолационни системи.

Лаковобояджийските системи за покрития трябва да  
бъдат подходящи за външна зидария (например фасади) и 
бетон. Дълготрайността на нанесената върху подложката 
лаковобояджийска система зависи от местните климатич-
ни условия.
Характеристиките на цялостната лаково-бояджийска сис-
тема за покритие, включително начините на нанасяне, цвят 
и покривност, трябва да бъдат съгласувани между произво-
дители, доставчици и крайни потребители. Изискванията 
към подготовката на подложката също е необходимо да  
бъдат определени и да се контролират.
Стандартът посочва как се определя блясък, дебелина на 
сухото покритие (филм), размери на зърната (грануломе-
трия), паропропускливост, водопропускливост, пукнати-
ноустойчивост, пропускливост на въглероден диоксид.
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Необходимо е производителят да състави код за характе-
ризиране на продукта, който да се намира в описанието му.
БДС EN 1062-3 Бои и лакове. Лаковобояджийски ма-
териали и системи за външна зидария и бетон. Част 3: 
Определяне на водопропускливост описва метод за оп-
ределяне на водопропускливостта на лаковобояджийски 
материали и системи и подобни продукти, предназначени 
за външна зидария. Този метод е приложим за лаковобоя-
джийски материали и системи за полагане върху порьозни 
основи като например тухли, бетон и мазилка.
Покритията за външна зидария и бетон играят важна роля 
за предотвратяване на проникването на дъждовна вода в 
минералните порьозни основи. Изпитването се извършва 
чрез минерални образци за изпитване с голяма порьозност, 
едната страна на които е покрита с изпитвания лаковобо-
яджийски материал или система от покрития. Образците 
за изпитване се потапят във вода при определени условия 
и се претеглят на равни интервали от време. Коефициен-
тът на водопропускливост се определя чрез промяна на  
масата.

• позоваване на този документ

• всички данни, необходими за идентифициране на 
изпитвания продукт

• броя на образците за изпитване (повторения)

• тип на лаково-бояджийската система, метод на 
нанасяне, положена маса, брой на слоеве, време за  
съхнене

• вид на подложката и размери на образците за  
изпитване

• резултати от изпитването

• забелязани особености

• всяко отклонение от определения метод за изпит-
ване

• дата на изпитването.

БДС EN 1062-7 Бои и лакове. Лаковобояджийски ма-
териали и системи за външна зидария и бетон. Част 7: 
Определяне на устойчивост на напукване се отнася за 
два метода за определяне на устойчивостта на напукване 
на лаковобояджийските материали, системи за покрития 
и свързаните с тях подобни продукти, предназначени за 
външна зидария и бетон. Стандартът дава и класифика-
ция на покритията въз основа на тяхната устойчивост на  
напукване.
След нанасяне на покритие върху подложката се прави оп-
ределена пукнатина в една номинална точка на напукване. 
Нанесеното покритие се подлага на опън отдясно на пук-
натината. Напрежението се прилага върху покритието по 
един от следните методи:

• Метод А: широчината на пукнатината се увелича-
ва постепенно при определена скорост. Измерването 
се прекратява, когато се появи повреда в покритието 
или в системата от покрития, или когато се достигне 
изискваната широчина на пукнатината.

• Метод В: широчината на пукнатината се променя 
периодично в определени граници. Измерването се пре-
кратява, когато се появи повреда в покритието или 
в системата от покрития, или в края на динамичния 
цикъл.

На изпитване се подлагат поне три образеца за изпитва-
не, като стандартът препоръчва да бъдат повече от три.  
Изпитванията се извършват при (23 ± 2) °С, ако няма други  
изисквания. Образците за изпитване се претеглят с точност 
0,1 g. Ваната се напълва с дейонизирана вода или прясна 
питейна вода и се регулира температурата на водата на 
(23 ± 2) °С. Образецът се поставя върху пластмасова или  
метална поставка с възможната максимална площ на из-
питваната покрита повърхност, насочена надолу, така че 
да е от 5 mm до 10 mm под повърхността на водата, а също 
така и на поне 10 mm над основата на ваната. Осигурява се 
пълно омокряне на повърхността, като 10 min след започ-
ване на изпитването се отстраняват въздушните мехурчета 
чрез внимателно попиване с чиста овлажнена памучна тъ-
кан без мъх или плат. След 24 h образецът се изважда от 
водата, внимателно се избърсва и подсушава с абсорбира-
ща хартия и се претегля с точност до 0,1 g.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко 
следното:
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натината да не надминава определените граници и да се 
избягва срязването на страните на пукнатината (хоризон-
тално и вертикално движение) по време на измерването. 
Апаратурата трябва да има приспособление, което позво-
лява да се поддържа постоянна температура по време на 
изпитването. Необходими са приспособления с точност  
± 5 μm за измерване на широчината на пукнатината  
(например, метална пластинка за измерване на удължение-
то или уред за проверка на отвора чрез индукция).
Стандартът посочва, че подложката трябва да бъде от  
бетон или разтвор с точно определени параметри, но за-
интересованите страни могат да се споразумеят за други 
видове подложки и за начина им на подготовка.
Обикновено се използват три пробни тела. По-големите 
размери на практика улесняват нанасянето на покритието 
и позволяват да се получи по-равномерна дебелина на по-
критието.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко 
следното:

• всички необходими данни за идентифициране на  
изпитвания продукт

• позоваване на този европейски стандарт

• вид и размери на подложката

• начин на подготовка на подложката и показател 
на нейната грапавост

• брой на слоевете и начин на нанасяне на покри-
тието или на системата от покрития, включител-
но времето за изчакване между отделните слоеве и  
разходите

• значение на кондиционирането преди изпитването

• използван начин на работа за предизвикване на  
пукнатината

• използван метод за изпитване (метод А или  
метод В)

• за метод А: условия на изпитване съгласно прило-
жение А

• за метод В: условия на изпитване съгласно прило-
жение В

• температура на изпитване

• дебелина на слоя от боя в зоната на пукнатината 
на подложката

• отлепени части в съседство с пукнатината

• вид и значимост на напукването

• всяко отклонение от предписания начин на работа

• дата на изпитване

• класификация за устойчивост на напукване на  
покритието или на системата от покрития.

(БДС Компас)
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Антикорозионна защита на стоманата

Стоманата е обект на корозия, когато не е защитена в ат-
мосферата, водата и почвата. За да не се увреди, е необ-
ходимо да бъде защитена. Съществуват различни начини, 
като серията стандарти БДС EN ISO 12944 показва как се 
постига това чрез лаковобояджийски системи и покрития.
БДС EN ISO 12944-1 Бои и лакове. Антикорозионна за-
щита на стоманени конструкции чрез защитни лаково-
бояджийски системи. Част 1: Общо въведение определя 
общата област на приложение на отделните части. Освен 
това включва общите условия за опазване на здравето, без-
опасността и околната среда и указания за прилагане на 
всичките части на стандарта.
Областта на приложение се характеризира чрез:

• вида на конструкцията

• вида на повърхността и подготовката на повърх-
ността

• вида на околната среда

• вида на защитната лаковобояджийска система

• вида на работата и

• дълготрайността на защитната лаковобояджий-
ска система.

Тъй като обикновено се приема, че дълготрайността на ла-
ковобояджийската система е по-кратка от очаквания екс-
плоатационен срок на конструкцията, на етап планиране и 
проектиране трябва да се вземе предвид възможността за 
нейната поддръжка или възстановяване. Площите на про-
бите дават насоки за вида на възстановяването и могат да 
се използват и за оценяване на външния вид.

Конструктивни елементи, които са изложени на корозион-
ни въздействия и които не са достъпни след монтажа за 
мерки, предпазващи от корозията, трябва да бъдат оси-
гурени чрез ефективна антикорозионна защита по време 
на експлоатационния срок на конструкцията. Ако това не 
може да бъде постигнато чрез системите от защитни по-
крития, трябва да се предприемат други мерки като напри-
мер изработване на елементите от корозионноустойчив 
материал, проектиране на компонентите така, че да бъдат 
заменяеми, или указване на допустимата корозия с корози-
онен толеранс.
Условията на околната среда и дълготрайността на сис-
темите от покрития са основните параметри за избор на 
защитата.

Степента на разрушаване на покритието преди първото 
основно боядисване трябва да бъде договорена между за-
интересованите страни. Например, обикновено е необхо-
димо първото основно боядисване за поддръжка, свърза-
но с антикорозионната защита, да се извърши, след като 
около 10% от покритията са достигнали определения клас.  
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или за представителните части, договорени между заинте-
ресованите страни, които след това могат да бъдат класи-
фицирани отделно.
В този документ дълготрайността се изразява в границите 
на четири обхвата:

• ниска: до 7 години

• средна: от 7 до 15 години

• висока: от 15 до 25 години

• много висока: над 25 години.

Стандартът подчертава, че обхват на дълготрайност не 
означава „гаранционен срок”. Дълготрайността е техни-
чески показател, който може да подпомогне собственика 
да изготви програма за поддръжка. Гаранционният срок 
е показател, който е правен обект на клаузите в админи-
стративната част на договора, обикновено е по-кратък от 
обхвата на дълготрайността.

БДС EN ISO 12944-2 описва корозионните въздействия, 
причинени от атмосферата, различните видове води и поч-
ви. Той определя категориите на атмосферна корозия, по-
сочва очакваните корозионни въздействия, когато стома-
нените конструкции са потопени във вода или са заровени 
в почвата. Корозионните въздействия, на които е изложена 
стоманената конструкция, представляват съществен пара-
метър, който определя избора на подходяща лаковобоя-
джийска система.

БДС EN ISO 12944-3 дава информация за основните кри-
терии при проектиране на стоманени конструкции с цел 
подобряване на тяхната корозионна устойчивост. Той дава 
примери за подходящи и неподходящи проекти, като по-
сочва с помощта на чертежи кои конструктивни елементи 
и комбинации от елементи биха създали трудности за дос-
тъп при работа по подготовка на повърхността и при нана-
сяне, проверяване и поддържане на лаковобояджийските 
системи. Обсъждат се и особеностите на проектите, които 
улесняват манипулирането и транспортирането на стома-
нените конструкции.
БДС EN ISO 12944-4 описва различните видове повърхно-
сти за защита и дава информация за механичните, химич-
ните и термичните методи за подготовка на повърхността. 
Той се отнася до степените на подготовка на повърхността, 
профила на повърхност (грапавост), оценката на подгот-
вените повърхности, временната защита на подготвените 
повърхности, подготовката на временно защитените по-
върхности за следващи покрития, подготовката на същест-
вуващи метални покрития и до аспекти относно околната 
среда.
БДС EN ISO 12944-5 описва различните основни видове 
бои в зависимост от техния химичен състав и вида на про-
цеса на образуване на филм. Той дава примери за различ-
ни защитни лаковобояджийски системи, които са доказали 
пригодността си за изложени на корозионни въздействия 
конструкции и категориите на атмосферна корозия, опи-
сани в БДС EN ISO 12944-2, като отразява съвременните 
световни познания.

Здравето, безопасността и опазването на околната среда са 
задължение на клиентите, изпълнителите, производители-
те на бои, проверяващите и целия персонал, участващ в 
проекта. Елементите, за които се изисква специално вни-
мание, са например:

• да не се предписват или използват токсични или 
канцерогенни вещества

• емисии на летливи органични вещества (VOCs)

• мерки срещу вредните въздействия на дим, прах, 
пари или шум, както и срещу опасност от пожар

• защита на тялото, включително очи, кожа, уши и 
дихателна система

• защита на водата и почвата при изпълнение на 
дейностите по антикорозионна защита

• рециклиране на материалите и съхраняване на  
отпадъците.
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БДС EN ISO 12944-6 определя лабораторни методи за 
изпитване, които се използват, когато трябва да се оценят 
експлоатационните показатели на защитните лаковобоя-
джийски системи. Стандартът е предназначен особено за 
лаковобояджийски системи, за които още няма достатъчен 
практически опит, и включва изпитването на лаковобоя-
джийски системи, предназначени за нанасяне върху сто-
мана, подготвена чрез струйно почистване върху горещо-
поцинкована стомана и метални покрития, нанесени чрез 
термично разпръскване. Обхванати също са атмосферната 
околна среда и потапянето във вода (прясна, леко солена 
или морска вода).

БДС EN ISO 12944-7 описва как трябва да бъдат извърше-
ни лаковобояджийските работи в заводски условия или на 
строителната площадка. Стандартът се отнася за методите 
за нанасяне на материалите за покритие. Обхванати са ма-
нипулиране и съхранение на материали за покритие преди 
нанасянето им, проверка на работата и последващо наблю-
дение на получената лаковобояджийска система, както и 
подготовка на площите за сравнение. Стандартът не обхва-
ща дейностите по подготовка на повърхността.

БДС EN ISO 12944-8 дава насоки за разработване на спе-
цификации за работа за антикорозионна защита, като се 
описва всичко, което трябва да бъде взето предвид, когато 
стоманена конструкция трябва да бъде защитена от коро-
зия. За удобство на потребителя този стандарт разграни-
чава спецификация за проект, спецификация за лаковобо-
яджийска система, спецификация за работа по нанасяне 
на лаковобояджийските покрития и спецификация за про-
верка и изпитване. Различните приложения имат специал-
но предназначение като планиране на работата, площи за 
сравнение и проверка и предлагат образци на формуляри, 
което улеснява работата.
БДС EN ISO 12944-9 описва изискванията, методите за 
изпитване и критериите за оценка на защитните системи 
в условия, свързани с брегови и крайбрежни райони, кла-
сифицирани като категории СХ и Im4. Стандартът се от-
нася единствено за частта от категория CX за брегови и 
крайбрежен район. Изискванията, методите за изпитване 
и критериите за приемане за други екстремни корозионни 
въздействия, включени в категория СХ, се договарят от-
делно между заинтересованите страни.
(БДС Компас)
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БДС EN ISO 4624 Бои и лакове. Изпитване на опън 
за определяне на адхезията е един от двата стандарта, 
в които се описват методите за оценяване на адхезията 
на еднослойно покритие или на многослойна лаковобоя-
джийска система, лакове или друг подобен продукт чрез 
измерване на минималното напрежение при опън, необхо-
димо за отделяне или разкъсване на покритието.
Резултатът от изпитването зависи не само от механичните 
свойства на системата за изпитване, но също така от вида 
и подготовката на подложката, метода за нанасяне на бо-
ята, условията на съхнене на покритието, температурата, 
влажността и от други фактори като тип на използваните 
уреди за изпитване.
Този международен стандарт определя три метода за  
изпитване на конструкцията:

• Метод А: основен метод (използват се две плат-
форми) за изпитване на твърди и на деформируеми 
подложки

• Метод В: метод за изпитване само от едната 
страна с използване на единична платформа (подхо-
дящ само за твърди подложки)

• Метод С: метод с използване на платформи,  
едната като боядисана подложка.

Тези методи са полезни най-вече за получаване на относи-
телни оценки за серии от пластини с покритие, показващи 
значителни разлики в адхезията.
Изпитването може да се извърши, използвайки широк диа-
пазон от подложки, като са представени различни процеду-
ри в зависимост от това дали са деформируеми, например 
тънка метална, пластмасова или дървена пластина, или 
твърда, например дебела бетонна или метална пластина. 
За да се избегне деформиране на подложката по време на 
изпитването на опън, обикновено се използва конструкция 
тип „сандвич“. В някои случаи покритието може да се на-
несе директно на лицевата част на цилиндричната плат-
форма за изпитване.

Продуктът или системата за изпитва-
не се нанасят с еднаква дебелина вър-
ху гладки пластини, чиято повърх-
ност има еднородна структура. След 
изсъхването/втвърдяването платфор-
мите се залепват директно към по-
върхността на втвърдената пластина 
с покритие с лепило. След втвърдя-
ването му, залепените платформени 
конструкции се поставят в подходящ 
апарат за изпитване на опън, като се 
измерва силата, необходима за разру-
шаване на връзката между покритие/
подложка. За да се избегне евентуал-
на деформация на подложката, може 
да се използват платформи за стома-
нените подложки с диаметър, по-ма-
лък от 2 cm, което може да намали 
приложената сила.

Резултатът от изпитването е напрежението при опън, не-
обходимо за разрушаване в най-слабата контактна по-
върхност (адхезионно разрушаване), или в най-слабата 
съставна част (кохезионно разрушаване) на конструкцията 
за изпитване. Могат да се получат и смесени адхезионни/
кохезионни разрушавания.
Стандартът показва подходящи апарати за изпитване на 
опън, платформи за изпитване, устройство за центриране 
и за изрязване.
Изисква се специално внимание при избора на подходящи 
лепила, от съществено значение е кохезионните и свързва-
щите им свойства да са по-големи от тези на покритието, 
подложено на изпитване. В повечето случаи за подходящи 
се считат цианокрилатни лепила, двукомпонентни, епок-
сидни без разтворител и полиестерни с пероксиден ката-
лизатор. При специални изпитвания в условия на висока 
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влажност времето за втвърдяване на лепилото трябва да 
бъде възможно най-кратко. В такива случаи за предпочи-
тане е да се използва бързо втвърдяващо двукомпонентно 
епоксидно лепило.
Изпитването се прави с най-малко шест конструкции,  
при температура (23 ± 2) °С и относителна влажност  
(50 ± 5) %. Лепилото се подготвя и се нанася съгласно ин-
струкциите на производителя, като се използва минимал-
но количество и ако е възможно, незабавно се отстранява  
всеки излишък от лепило.
Измерването се извършва веднага след изтичане на време-
то за втвърдяване на лепилото и конструкцията за изпитва-
не се поставя в апарата за изпитване на опън, като се взе-
мат мерки за подравняване в една линия на платформите, 
така че силата на опън да бъде приложена равномерно вър-
ху повърхността за изпитване без наличие на момент на 
огъване. Прилага се напрежение на опън, нарастващо със 
скорост, не по-голяма от 1 MРa/s, перпендикулярно на рав-
нината на подложката с покритие, и така, че разрушаване-
то на конструкцията за изпитване да настъпи в границите 
на 90 s след първоначалното прилагане на напрежението. 
Записва се напрежението на опън, необходимо за разкъс-
ване на конструкцията за изпитване. Изпитването на опън 
се повтаря за всяка изготвена конструкция за изпитване.
Визуално се проверяват разрушените повърхности, за да 
се установи естеството на разрушаването и видът на раз-
рушаването се оценява, както следва:

• A е кохезионно разрушаване на подложката

• A/B е адхезионно разрушаване между подложката 
и първия слой

• B е кохезионно разрушаване на първия слой

• B/C е адхезионно разрушаване между първия и  
втория слой

• n е кохезионно разрушаване на n-тия слой от  
многослойната система

• n/m е адхезионно разрушаване между n-тия и  
m-тия слой от многослойната система

• -/Y е адхезионно разрушаване между последния 
слой и лепилото

• Y е кохезионно разрушаване на лепилото

• Y/Z е адхезионно разрушаване между лепилото и 
платформата.

Изчислява се повърхността на разрушаване, в проценти, 
с точност до 10 % за всеки вид разрушаване. Серията от 
изпитвания се повтаря, като се използват най-малко шест 
допълнителни конструкции за изпитване.
Стандартът предупреждава, че поради субективната оцен-
ка за момента, в който става разрушаването, и за вида на 
разрушаването данните за точност представляват само  
индикация за прецизността на метода. Въпреки това той се 
счита за полезен при сравняване на адхезията на различни 
покрития.

Протоколът от изпитването е необходимо да съдържа най-
малко следното:

• всички необходими сведения за идентифициране на 
изпитваните продукти

• позоваване на този стандарт

• данни относно подготовката на пластините за  
изпитване, включително:

 √ материал, дебелина и подготовка на повърх-
ността на подложката

 √ метод за нанасяне на материала за покритие 
върху подложката, включително продължител-
ност и условия на сушене между слоевете в случай 
на многослойна система

 √ продължителност и условия на сушене на  
въздух (или в сушилня) и престояване (ако е прило-
жимо) на покритието преди изпитване, и

 √ дебелина, изразена в микрометри, на сухото по-
критие и използвания метод за измерване и дали е 
еднослойно покритие или многослойна система от 
покрития.

• лепило (отношението на смесване, ако е приложи-
мо) и условия на втвърдяване

• продължителност на периода и условията между 
сглобяването и изпитването

• тип на уреда и диаметър на използваната плат-
форма

• тип на устройството за изрязване около платфор-
мата, ако е използван такъв

• резултати от изпитването

• всяко отклонение от определения метод за изпит-
ване

• всички необичайни явления, наблюдавани по време 
на изпитването;

• дата на изпитването.

(БДС Компас)
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Т Доц. Илия Илиев: Стандартите  

са от изключително значение  
в съвременния живот

Доц. д-р Илия Илиев е бивш 
преподавател в катедра 
„Полимерно инженерство“ 
към Химикотехнологичния и 
металургичен университет 
(ХТМУ) – София в областта 
на технологията на лаково-
бояджийски материали и ме-
тодите за тяхното нанасяне 
за формиране на покрития. 
Председател е на БИС/ТК 39 
„Лаковобояджийски матери-
али, покрития и лепила“.

Визитка

– Доц. Илиев, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Занимавам се със стандартизация в об-
ластта на лаковобояджийските материали 
от 1993 г. като представител на ХТМУ в 
технически комитет 39 на БИС, първона-
чално като член, а впоследствие като не-
гов дългогодишен председател.

– Доколко са необходими 
стандартите във Вашата 
дейност?
– Създаването, приемането и използване-
то на стандарти в областта на лаковобоя-
джийските материали е от изключително 
значение за правилното и ефективното им 
използване в многобройни области на съ-
временния ни живот – в бита, индустрия-
та, строителството, транспорта, военното 
дело и други, както и за контрола на тях-
ното нанасяне при различни агресивни 
околни среди.

– Това, че стандартите са 
доброволни, означава ли, че 
може и без тях?
– Ако можеше без тях, нямаше да се на-
лагат толкова много изисквания при съз-
даването на технологиите за изработване 
на лаковобояджийските материали и за 
контрола на качеството на влаганите в тях 
материали – филмообразуватели, разтво-
рители, пигменти, пълнители и различни 
видове добавки. Чрез тях се уеднаквяват 
и методите за характеризиране на получа-
ваните на тяхна основа покрития, тяхната 
дълготрайност и експлоатационните им 
качества.



БДС Компас, брой 3/2019 21

Н
А

 Ф
О

КУ
С

БИС участва в проект за сближаване 
между научноизследователската, 

иновационната и стандартизационната 
общност

Българският институт за стандартизация участва в двего-
дишен проект „Сближаване между научноизследовател-
ската, иновационната и стандартизационната общно-
сти“ (BRIDGIT2), финансиран от Европейската комисия 
и ЕАСТ. Проектът цели да засили ролята на стандартите в 
подкрепа на научните изследвания и иновациите и е насо-
чен преди всичко към европейската научноизследовател-
ска и иновационна общност.
Партньори по проекта са националните органи за стан-
дартизация от 10 европейски страни – Франция (AFNOR),  
Австрия (ASI), Румъния (ASRO), България (БИС), Герма-
ния (DIN), Дания (DS), Холандия (NEN), Ирландия (NSAI), 
Испания (UNE), Италия (UNI) и Центърът за управление 
на CEN-CENELEC (CCMC).
Основните цели на BRIDGIT2 са да превърне стандартиза-
цията в неразделна част от жизнения цикъл на научноиз-
следователската и иновационната дейност (в изпълнение 
на Амбиции 2020 на CEN-CENELEC), да насърчи инте-
грацията на научноизследователската и иновационната 
общност в стандартизацията (в отговор на Съвместната 
инициатива за стандартизация) и да повиши способността 
на членовете на CEN и CENELEC да взаимодействат с на-
учноизследователската и иновационната общност.
За да постигне тези цели, партньорството разработва ма-
териали за подпомагане на членовете на CEN и CENELEC 
за свързване с научните изследователи и иноваторите и 
изграждане на национални заинтересовани общности с 
цел преодоляване на взаимното непознаване. След оцен-
ка на ролята на стандартизацията в европейските научни 
изследвания и като инструмент за внедряване на иноватив-

ни технологии на пазара чрез програма „Horizon 2020“ 
ще предложи подходи за съвместна работа по следваща-
та европейска рамкова програма за научни изследвания 
(Horizon Europe). Партньорството разработва и набор от 
общодостъпни дигитални инструменти и приложения с 
цел активно ангажиране и предоставяне на информация 
на научноизследователската и иновационната общност. 
Национални събития, организирани от всеки партньор по 
проекта, и широкомащабна европейска конференция ще 
повишат информираността и ще улеснят обмена на ин-
формация между научноизследователската и иновацион-
ната общност и членовете на СEN и CENELEC относно 
бъдещите възможности за общи проекти.
Всички дейности и очаквани резултати от BRIDGIT2 са 
насочени към съдействие за превръщането на резултати-
те от научноизследователската и иновационната дейност 
в успешни иновации с пазарна значимост чрез по-добро и 
по-широко ангажиране със системата за стандартизация.
В края на юни 2019 г. в рамките на проекта в БИС бяха 
проведени обучения за служителите на БИС по различните 
аспекти, подходи и взаимни ползи от привличането на на-
учните изследователи и иноватори към стандартизацията 
и включването на националните стандартизационни орга-
ни като партньори в проекти по Horizon 2020 и Horizon 
Europe.
БИС ще проведе националното си събитие на 29 ок-
томври 2019 г., а европейската конференция е насроче-
на за 13 ноември 2019 г. в Брюксел www.cen-cenelec-
innovationconference.eu.
(БДС Компас)
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