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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

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

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

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

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

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

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

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

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

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

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

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-504, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Светът, който познавахме, се промени драстично след епидемията от 
коронавирус. Останахме затворени вкъщи, учудени какво се случва 
и какво може да се направи не само у нас, но по всички географски 
ширини. Ето защо темата на този брой е за кризите и доколко стан-
дартите могат да помогнат в тежки и непредвидими ситуации. Днес 
живеем в така наречения свят на VUCA (volatile, uncertain, complex, 
ambiguous – променливост, несигурност, комплексност и неяснота) и 
много от уроците на успешни в 20-и век лидери са неадекватни днес, 
разказва експертът Митко Мирчев. 
Всички дейности съдържат риск, но той следва да се управлява, като 
се идентифицира, анализира и след това се преценява как да се въз-
действа. БДС ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания 
описва подробно този систематичен и логичен процес, приложим за 
организации от всякакъв вид, големина и дейност. Друг универсален 
стандарт е БДС EN IEC 31010 Управление на риска. Методи за оценя-
ване на риска, който дава указания за избор на методи за оценяване на 
риска в много видове системи. 
Сигурността е изключително важна както за обществото като цяло, 
така и за всеки един от нас. И въпреки че често човек не може да вли-
яе и да предотврати природни катаклизми, то е необходима система 
от стандартизирани правила и процедури, чрез които да се смекчат 
последствията от бедствията, да се въдвори ред в хаоса, да се успоко-
ят хората и напрежението. Това се съдържа в стандартите и стандар-
тизационните документи от обхвата на БИС/ТК 102 „Сигурност на 
обществото и гражданите”.
Много от дейностите вече се извършват от дома, услугите се предла-
гат онлайн и все повече осъзнаваме колко е важна киберсигурността. 
Припомняме стандартите БДС ISO/IEC 27035-1 Информационни тех-
нологии. Методи за сигурност. Управление на инциденти, свързани 
със сигурността на информацията. Част 1: Принципи за управление 
на инциденти и БДС EN ISO/IEC 27002 Информационни технологии. 
Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на 
сигурността на информацията.
Стандартите ни помагат и как да се предпазим физически от вируси и 
бактерии. Такъв е БДС EN ISO 13688 Защитно облекло. Общи изиск-
вания, който определя изискванията за ергономичност, безвредност, 
означаване на размера, стареене, съвместимост. 
Маските, прикриващи устата и носа, се превърнаха в задължителен 
атрибут за защита от коварния коронавирус. И тук отново разчита-
ме на стандартите, например на БДС EN 149:2001+A1 Средства за  
защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита 
от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка, който определя 
минималните изисквания за тези средства за защита. 
Представяме и серията БДС EN 455, отнасяща за медицинските ръка-
вици за еднократна употреба. 
БИС като отговорна институция, отворена за обществото, в услови-
ята на пандемия, осигури безплатен достъп до важни документи на  
CEN и ISO за лични предпазни средства (повече информация на 
https://www.bds-bg.org/).
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Т инж. Митко Мирчев: Управление при 

извънредни ситуации

Н.с. I ст. инж. Митко Мир-
чев е старши консултант при 
разработване и внедряване 
на Системи за управление на 
качеството, здраве и безопас-
ност при работа, околна сре-
да, системи за управление на 
информационната сигурност, 
системи за управление на ка-
чеството в автомобилната 
промишленост, системи за 
управление на качеството при 
медицинските услуги, систе-
ми за управление за безопасно 
движение по пътищата, сис-
теми за управление на част-
ната индустрия за охрана и 
сигурност, интегрирани сис-
теми за управление на ядре-
ни съоръжения и дейности, 
интегрирани системи по ка-
чество, здраве и безопасност, 
околна среда.
Одитор на системи по ка-
чество, преподавател във ви-
сши учебни заведения и лек-
тор за обучение на повече от 
220 курса по различни систе-
ми за управление.
Участва в няколко технически 
комитета на БИС; член е и на 
Управителния съвет. Участ-
ва още в Общество за орга-
низационно съвършенство, 
Съвета по акредитация към 
Българска служба по акреди-
тация, „Клуб 9000”, Съюз на 
специалистите по качество-
то в България.

Визитка В последните години на ХХ и в началото 
на ХХI век зачестиха извънредните си-
туации както в световен мащаб, така и в 
България. Към тях отнасяме наводнения, 
пожари, пандемии, промишлени аварии, 
тероризъм и други природни бедствия. 
Изследванията показват, че такива висо-
коразвити държави като САЩ, страните 
от Западна Европа и др., са доста на-
преднали в практиката в управление на 
извънредните ситуации и имат изградени 
мощни центрове и институти за справяне 
с тези проблеми. Голям напредък отбе-
лязват и Япония, и Китай, но все още има 
държави, които изостават в тази област. 
Интересът към тази проблематика се за-
силва и у нас. 
Съгласно българската нормативна уред-
ба извънредна ситуация или бедствие е 
„значително нарушаване на нормалното 
функциониране на обществото, предиз-
викано от природни явления и/или от 
човешка дейност и водещо до негативни 
последици за живота или здравето на на-
селението, имуществото, икономиката 
и за околната среда, предотвратяването, 
овладяването и преодоляването на което 
надхвърля капацитета на системата за 
обслужване на обичайните дейности по 
защита на обществото“ (Закон за защита 
при бедствия).
От друга страна, днес ние живеем в 
така наречения свят на VUCA (volatile, 
uncertain, complex, ambiguous) (промен-

ливост, несигурност, комплексност и не-
яснота). Много от уменията, които тради-
ционно бяха нужни за успех в бизнеса, се 
промениха. Много от уроците на успешни 
в 20-ти век бизнес лидери са неадекватни 
днес. Свят на VUCA или кое е особено-
то на 21-ви век? В мениджърските среди 
набира изключителна популярност напо-
следък един акроним – VUCA (volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity). 
VUCA има за цел да опише четири уни-
кални особености на днешния свят:

• Променливост (volatility): описва 
естеството, скоростта, динамика-
та и важността на промените, кои-
то ежедневно се случват около нас, и 
с които трябва да се справяме.

• Несигурност (uncertainty): описва 
невъзможността да предугадим въз-
никващи проблеми и събития.

• Комплексност (complexity): описва 
смущаващата и често дори съкру-
шаваща сложност и хаос от множе-
ство взаимовръзки и променливи, ха-
рактеризиращи ситуацията, в която 
се намираме.

• Неяснота (ambiguity): описва неяс-
ното значение на нещата, в резултат 
на което не съумяваме да разберем 
ситуацията, в която се намираме, 
използвайки предишния си опит и зна-
ния.
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Концепцията за VUCA се появява през 1987 г. в теории-
те на Уорън Бенис. Остава някак незабелязана в края на 
Студената война и развитието на западната икономика, за 
да намери неочакван прием в Уест Пойнт, елитното аме-
риканско военно училище. Скот Снук харесва идеята и я 
развива постепенно за нуждите на американската армия. 
Терминът VUCA днес се използва от водещи лидери в биз-
неса, за да опише условията, в които всяка съвременна ор-
ганизация действа.
За да отговори на тези предизвикателства на 21-ви век 
Международната организация по стандартизация сформи-
ра технически комитет ISO/TC 292 „Сигурност и устой-
чивост“, чиято мисия е да създава стандарти за качество 
в подкрепа на нации, общества, индустрия, организации и 
хора. Целта на тези стандарти е да подобрят и поддържат 
състоянието на предпазване от опасности или заплахи и да 
се чувстват обществата сигурни, стабилни и без страх или 
тревожност.
В България към Българския институт за стандартизация е 
създаден тк 102 „Сигурност на обществото и гражда-
ните“, чиято област на действие е стандартизация в облас-
тта на сигурността в следните направления: сигурност на 
гражданите, сигурност на инфраструктури и съоръжения; 
сигурност и безопасност в кризисни ситуации.
В резултат от дейността на ISO/TC 292, и съответно  
ТК 102, са разработени и въведени следните стандарти за 
управление при извънредни ситуации:

• БДС EN ISO 22300:2018 Сигурност и устойчивост. 
Речник (ISO 22300:2018)

• БДС EN ISO 22301:2020 Сигурност и устойчивост. 
Системи за управление на непрекъснатостта на дей-
ността. Изисквания (ISO 22301:2019)

• БДС EN ISO 22397:2019 Сигурност на общество-
то. Ръководство за установяване на споразумения за 
партньорство (ISO 22397:2014)

• БДС ISO 18788:2016 Системи за управление на 
частни дейности за сигурност. Изисквания с указания 
за прилагане

• БДС ISO 22320:2013 Сигурност на обществото.  
Управление на действия при извънредни ситуации.  
Изисквания за реакция при инциденти

• БДС ISO 22322:2015 Сигурност на обществото.  
Управление при извънредни ситуации. Указания за пре-
дупреждаване и осведомяване на населението

• БДС ISO 22325:2017 Сигурност и устойчивост.  
Управление при извънредни ситуации. Указания за оце-
няване на възможностите

• БДС ISO 28000:2012 Изисквания за системите за 
управление на сигурността на веригата за доставки

• СД CEN/TS 16850:2015 Сигурност на обществото и 
гражданите. Ръководство за управление на сигурнос-
тта в здравните заведения

• СД CEN/TS 17091:2018 Управление при кризи. Ръко-
водство за развитие на стратегически възможности

• СД CEN/TS 17159:2018 Сигурност на обществото и 
гражданите. Ръководство за сигурността на опасни 
материали (CBRNE) в здравни заведения.

На базата на опита на водещи организации в света в тези 
стандарти са дадени минималните изисквания за упра-
вление при извънредни ситуации в съвременния свят на 
променливост, несигурност, комплексност и неяснота на 
бизнес средата, които се отнасят за:

• развитие на стратегически възможности за упра-
вление при извънредни ситуации

• управление на действия при извънредни ситуации

• установяване на споразумения за партньорство при 
извънредни ситуации

• предупреждаване и осведомяване на населението 
при извънредни ситуации

• БДС EN ISO 22311:2015 Сигурност на общество-
то. Видеонаблюдение. Експортна съвместимост  
(ISO 22311:2012)

• БДС EN ISO 22313:2020 Сигурност и устойчивост. 
Системи за управление на непрекъснатостта на дей-
ността. Ръководство за прилагането на ISO 22301 
(ISO 22313:2020)

• БДС EN ISO 22315:2019 Сигурност на общество-
то. Масова евакуация. Ръководство за планиране  
(ISO 22315:2014)
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ситуации

• оценяване на възможностите за управление при  
извънредни ситуации

• управление на непрекъснатостта на дейността

• управление на сигурността на веригата за доставки

• управление на сигурността в здравните заведения

• сигурността на опасни материали (CBRNE) в здрав-
ни заведения

• управление на частни дейности за сигурност и виде-
онаблюдение. 

Добрата практика за управление при извънредни ситуа-
ции, описана в стандартите по-горе, може успешно да се 
приложи в управлението за изпълнение на препоръките на 
Международния валутен фонд за преодоляване на кризата, 
предизвикана от Covid-19:

• Основният приоритет е да се засилят здравните 
системи навсякъде по света, както и запазването на 
здравето на хората.

• Вторият приоритет е да се защити икономиката, 
като се положат повече усилия да не фалират фирми 
и да не се увеличава безработицата.

• Третият приоритет е подготовка за възстановява-
не на икономиката.

В заключение, би било добре всеки мениджър да се зами-
сли дали е подготвен и сигурен да посрещне предизвика-
телствата на бизнес средата в 21-ви век.
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как се управлява рискът

Всяка организация по света, независимо от своята големи-
на и вид дейност, е изправена пред вътрешни и външни 
фактори и влияния, които създават неувереност дали и 
кога ще постигне целите си.
Всяка дейност съдържа риск, но той трябва да се управля-
ва, като първо се идентифицира, анализира и след това се 
преценява как да се въздейства върху него.
БдС ISO 31000 Управление на риска. Принципи и  
указания описва подробно този систематичен и логичен 
процес. Този стандарт може да бъде прилаган от органи-

Принципи
Управлението на риска:

• създава стойност и я запазва.

• е неразделна част от процесите на организация-
та.

• е неразделна част от процеса на вземане на  
решения.

• разглежда ясно неопределеността. 

• е систематично, структурирано и своевременно.

• се основава на най-добрата налична информация. 

• е приспособимо.

• отчита човешките и културните фактори.

• е прозрачно и всеобхватно.

• е динамично, повтарящо се и реагиращо на изме-
ненията.

• способства за постоянното подобряване на орга-
низацията.

зации от всякакъв вид, големина, икономическа и общест-
вена дейност. Може да се прилага за цялата организация, 
във всички нейни области и нива на действие, както и за 
конкретни функции, проекти и дейности.
Стандартът препоръчва процесът на управление на риска 
да се интегрира в процесите на управление на цялата орга-
низацията, в нейната стратегия и планиране, управление, 
създаване на отчети, както и в политики, ценности и кул-
тура.
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Оценяването на риска е цялостен процес на идентифи-
кация, анализ и преценяване на риска.
Макар че организациите са различни и техните изходни 
точки могат да се различават, във всички случаи е прило-
жим общ и систематичен подход. Това е разяснено в стан-
дартизационния документ Сд ISO/TR 31004 Управление 
на риска. Указания за прилагането на ISO 31000, който 
съдържа практически насоки за прилагането на принципи-
те на управлението на риска.
БдС EN IEC 31010 Управление на риска. Методи за 
оценяване на риска е универсален стандарт, който дава 
указания за избор на методи за оценяване на риска в много 
промишлени отрасли и видове системи.

Стандартът посочва, че разпространен е подходът, който 
разделя рисковете на три зони:

• горна зона, където нивото на риска се счита за не-
допустимо, каквито и да са ползите, които може да 
донесе дейността, и въздействието върху риска е от 
съществено значение, каквато и да е неговата цена

• средна зона (или „сива” област), когато разходите 
и ползите се вземат предвид и благоприятните въз-
можности се съпоставят с потенциалните послед-
ствия

• долна зона, където нивото на риска се счита за 
пренебрежимо, или толкова малко, че не са необходими 
мерки за въздействие върху риска.

Оценяването на риска може да се извършва с различна 
задълбоченост и детайлност и с използване на един или 
повече методи – от прости до сложни. Подходящият метод 
трябва да:

• e обоснован и подходящ за ситуацията или органи-
зацията

• дава резултати във вид, който разширява разбира-
нето на естеството на риска и как да се въздейства 
върху него

• е годен за ползване по начин, който е проследим, 
повторим и проверим.

Методите за оценяване на риска може да се класифицират 
по различни начини, за да се помогне за разбирането на 
техните относително силни страни и слабости. Следната 
таблица показва приложимостта на методите, използвани 
за оценяване на риска. 
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Всичките методи са описани подробно, като са дадени пре-
димствата и недостатъците в използването им.
(БДС Компас)

инструменти и методи

Процес на оценяване на риска

иденти-
фикация 
на риска

анализ на риска
Преценя-
ване на 
риска

Послед-
ствие

Вероят-
ност

ниво 
на 

риска
Мозъчна атака ПР НП НП НП НП
Структурирани или полуструктурирани интервюта ПР НП НП НП НП
Метод „Делфи” ПР НП НП НП НП
Списъци за проверка ПР НП НП НП НП
Предварителен анализ на опасностите (РНА) ПР НП НП НП НП
Изследване на опасностите и работоспособността (HAZOP) ПР ПР П П П
Анализ на опасностите и контрол на критичните точки 
(HACCP) ПР ПР НП НП ПР

Оценяване на рисковете за околната среда ПР ПР ПР ПР ПР
Структуриран анализ “Какво ще стане, ако?” (SWIFT) ПР ПР ПР ПР ПР
Анализ на сценариите ПР ПР П П П
Анализ на влиянието върху дейността П ПР П П П
Анализ на основните причини НП ПР ПР ПР ПР
Анализ на появяването на дефекти и на последствията от тях 
(FMEA) ПР ПР ПР ПР ПР

Анализ чрез дърво на отказите П НП ПР П П
Анализ чрез дърво на събитията П ПР П П НП
Причинно-следствен анализ (ССА) П ПР ПР П П
Анализ на причинно-следствените връзки ПР ПР НП НП НП
Анализ на нивата на защита (LOPA) П ПР П П НП
Дърво на решенията НП ПР ПР П П
Анализ на надеждността на човешкия фактор ПР ПР ПР ПР П
Анализ “Възелът на папийонката” НП П ПР ПР П
Техническо обслужване на база на безотказност ПР ПР ПР ПР ПР
Преходен анализ и анализ на скритите състояния П НП НП НП НП
Анализ на Марков П ПР НП НП НП
Имитационно моделиране по метода „Монте Карло” НП НП НП НП ПР
Бейсова статистика и Бейсови мрежи НП ПР НП НП ПР
FN криви П ПР ПР П ПР
Показатели на риска П ПР ПР П ПР
Матрица на последствията/вероятностите ПР ПР ПР ПР П
Анализ на разходите и ползите П ПР П П П
Анализ на решенията по много критерии (MCDA) П ПР П ПР П

Забележка: Съкращенията означават: Препоръчителен (ПР), Неприложим (Н), Приложим (П)
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гражданите

Сигурността е изключително важна както за обществото 
като цяло, така и за всеки един от нас. И въпреки че често 
човек не може да влияе и да предотврати природни ката-
клизми, то е необходима система от стандартизирани пра-
вила и процедури, чрез които да се смекчат последствията 
от бедствията, да се въдвори ред в хаоса, да се успокоят 
хората и намали напрежението. 
И тук от полза са стандартите от обхвата на технически 
комитет 102 „Сигурност на обществото и гражданите” 
– стандартизация в областта на сигурността на граждани-
те, на инфраструктури и съоръжения; гранично пропусква-
телна сигурност, въздушна граница, сигурност и безопас-
ност в кризисни ситуации. 
Един от базовите стандарти в тази област е  
БдС ISO 22300 Сигурност на обществото. терминоло-
гия, който съдържа термини и определения относно си-
гурността на обществото. Целта е да се установи общо 
разбиране чрез последователно използване на съответните 
термини. Ето и някои определения:

БдС ISO 22301 Сигурност на обществото. Системи 
за управление на непрекъснатостта на дейността.  
изисквания определя изискванията за планиране, раз-
работване, внедряване, функциониране, мониторинг, пре-
глед, поддържане и постоянно подобряване на докумен-
тираната система за управление за защита от инциденти, 
намаляване вероятността от появата им, както и подготов-
ка за реакция и възстановяване. Изискванията могат да се 
прилагат от различни организации. 
Стандартът прилага модела „планиране – изпълнение 
– проверка – действие“ към системата за управление на 
непрекъснатостта на дейността на организацията (СУНД). 
Това осигурява съгласуваност с други стандарти за систе-
ми за управление, например с ISO 9001 „Системи за уп-
равление на качеството”, ISO 14001 „Системи за упра-
вление по отношение на околната среда”, ISO/IEC 27001 
„Системи за управление на сигурността на информация-
та” и други.
Задължително е да се определи обхватът на СУНД в  
съответствие с големината, естеството и сложността на 
организацията. Необходимо е да се създадат изисквания, 
да се идентифицират продуктите и услугите, както и всич-
ки свързани с тях дейности; както и да се вземат предвид 
потребностите и интересите на заинтересованите страни 
– клиенти, инвеститори, акционери, верига на доставки и 
интересите на общността.

• сигурност на обществото (societal security):  
защита на обществото от инциденти и реакция 
при инциденти, извънредни ситуации и бедствия, 
причинени от съзнателни или несъзнателни човешки 
действия, природни бедствия и технически неизправ-
ности

• непрекъснатост на дейността (business 
continuity): способност на организацията да продъл-
жи да доставя продукти или услуги на приемливи, 
предварително зададени нива, след разрушителен 
инцидент

• анализ на въздействието върху бизнеса (business 
impact analysis): процес на анализ на дейностите и 
ефекта, който прекъсването на бизнеса може да 
има върху тях

• чувствителна информация (sensitive information): 
информация, която трябва да бъде защитена от 
обществено оповестяване, само защото това би  
повлияло неблагоприятно върху организацията,  
националната сигурност или безопасността на  
обществото

• оперативна информация (operational information): 
информация, разглеждана и анализирана в конкрет-
ни обстоятелства, за да се осигури разбиране на  
ситуацията и нейното възможно развитие.
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Стандартът посочва как се управлява документираната ин-
формация и планираните промени, както и как се прави 
преглед на последствията. Необходимо е и да се гарантира 
управлението на процеси, възложени на подизпълнители.
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа офи-
циален и документиран процес за анализ на въздействието 
върху дейността и оценяване на риска. Задължително е да 
идентифицира рисковете от прекъсване на приоритетните 
дейности и процеси, както и да ги анализира. Необходимо 
е да се знае, че някои финансови задължения или задълже-
ния към държавата изискват съобщаване на тези рискове с 
различни нива на подробност. 
Задължително е създаването на специална структура, коя-
то да реагира на разрушителен инцидент, и нейните отго-
ворности са:

• да идентифицира праговете на въздействие, които 
оправдават началото на официално реагиране,

• да оценява същността и обхвата на разрушител-
ния инцидент и неговото въздействие,

• да задейства подходящи мерки,

• да разполага с процеси и процедури за координация 
и обмен на информация,

• да разполага с налични ресурси, за да се сведе до 
минимум въздействието,

• да обменя информация със заинтересованите стра-
ни и органите на властта, а също и с медиите.

Пример за категоризиране на нива на инциденти  
в зависимост от използваните ресурси

нива на 
инцидент Описание на нивото на инцидент командно ниво

ниво 1 Събитието може да бъде овладяно със средствата, 
предварително определени за първоначална реакция.

Тактическо ниво на задачата, възможен мониторинг 
и подпомагане чрез тактическа координация

ниво 2 Събитието може да бъде овладяно само с ресурсите 
на засегнатата организация

Тактическо командване и координация

ниво 3 Събитието може да бъде овладяно с ресурсите, заде-
лени от засегнатата организация, заедно със средства 
за взаимопомощ от съседни организации в съответ-
ствие с обичайните договорености.

Стратегическо командване и координация на дейст-
вия в сферата на пълномощия

ниво 4 Събитието може да бъде овладяно с ресурсите, за-
делени от засегнатата организация, поддържани от 
средствата за взаимопомощ на организации от засег-
натата териториална юрисдикция.
Помощта може да бъде получена чрез местен коорди-
национен център на държавната администрация.

Стратегическо командване в рамките на и между раз-
лични юрисдикции.
Вероятен мониторинг от най-високо стратегическо 
ниво.

ниво 5 Обхваща управлението на всяка постъпваща помощ, 
за да се съдейства на oрганизацията да реагира на 
събитието. Дейността ще бъде подпомагана от засег-
натото правителство чрез използване на съществува-
щите протоколи на двустранни договори и междуна-
родни организации.

Стратегическо командване в рамките на и между раз-
лични юрисдикции, изискващо понякога подкрепа и 
дори намеса от най-високо ниво. 

Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа про-
цедури за:

• откриване на инцидент,

• редовен мониторинг на инцидент,

• вътрешен обмен на информация в организацията и 
получаване, документиране и отговаряне на исканата 
от заинтересованите страни информация,

• осигуряване на средствата за комуникация по  
време на разрушителен инцидент,

• улесняване на обмен на информация със службите 
за реагиране в извънредни ситуации,

• записване на важна информация за инцидента, 
предприетите действия и взетите решения, които 
трябва да се разглеждат и прилагат.
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Тези процедури редовно се проиграват. Задължително е и 
създаването на документирани процедури за реакция при 
разрушителен инцидент и за начина, по който ще продъл-
жи или ще се възстанови дейността в рамките на предва-
рително определен период от време. 
БдС ISO 22320 Сигурност на обществото. Управление 
на действия при извънредни ситуации. изисквания за 
реакция при инциденти дава възможност на обществени 
и частни организации навсякъде по света да реагират при 
всякакви извънредни ситуации – кризи, разрушения и бед-
ствия. Този международен стандарт определя минимални 
изисквания за ефикасна реакция при кризи и представя 
основите за командване и управление, оперативна ин-
формация, координация и сътрудничество. Това включва 
организационни структури и процедури за командване и 
управление, подпомагане вземането на решения, просле-
димост, управление на информацията и оперативна съв-
местимост. Стандартът е приложим за всяка организация 
(частна, обществена, правителствена или с идеална цел) 
на международно, национално, регионално и местно ниво.
Необходима е система за командване и управление, коя-
то съответства на приложимите нормативни актове, как-
то и на изискванията на този международен стандарт.  
Системата трябва да включва структура за командване и 
управление, процес и необходимите ресурси, и всичко да 
е документирано. 

Ключовите роли и отговорности в процеса на командване 
и управление трябва да бъдат подходящи за мащаба на ин-
цидента и включват най-малко:

• персонал, администриране и финанси

• разбиране на ситуацията и прогнозиране

• действия (планиране, взимане на решения, записва-
не и изпълнение)

• логистика

• медии и преса

• комуникация и обмен на информация

• взаимоотношения (например между отговарящи-
те организации и неправителствените организации)

• предупреждение и контакт (предоставяне на  
информация на обществото)

• безопасност (например гарантиране здравето и 
безопасността на персонала на мястото на инциден-
та).

Когато се определят изисквания и се проектират органи-
зационни структури, системи и оборудване, особено при 
трансгранично използване, се вземат предвид всички раз-
личия, като ниво на компетентност, особености в култура-
та, оперативни протоколи и използвани езици.

БдС ISO 22322 Сигурност на обществото. Управление 
при извънредни ситуации. Указания за предупрежда-
ване и осведомяване на населението обяснява как ор-
ганизацията да създаде рамка, основана на две функции: 
мониторинг на опасностите и разпространение на пре-
дупреждение. Мониторингът се основава на оценяването 
на риска, извършено за определяне на опасностите, които 
трябва да бъдат наблюдавани. Тези, които участват в на-
блюдението на опасността, са отговорни за следното:

• разбиране на операциите за мониторинг от мест-
ни до международни агенции и канали за комуникация 
с тях

• текущ мониторинг на идентифицираните рискове 
в определена област и в рамките на техния обхват от 
експерти

• предоставяне на ранна информация за възникващи 
рискове

• предоставяне на информация за промените в ниво-
то на риска
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• определяне на спешните мерки, които трябва да 
бъдат предприети

• уведомяване и разпространение на предупреждение

• сътрудничество с публичните органи за повишава-
не на обществената информираност.

Стандартът изрично подчертава, че мониторингът трябва 
да се основава на научни данни и достоверни доказател-
ства.
При разпространението на предупреждение трябва да се 
отчита следното:

•  естеството и тежестта на риска

• географски и топографски особености на района

• броя на хората в риск

• уязвимостта на хората в риск

• метеорологичните условия и прогноза.

Когато се говори за информационно съдържание, се взема 
предвид следното:

• кой трябва да отправи публично предупреждение

• за кого е предназначена информацията

• кога се публикува предупреждението

• какви действия се очакват, кога и от кого

• как хората в риск могат да получат достъп до  
допълнителна информация.

Стандартът посочва как се определят подходящите методи 
за предупреждение, като се вземат предвид следните фак-
тори:

• времето, необходимо на хората да следват  
инструкциите (навременност)

• наличността, ефективността и техническата  
надеждност

• колко лесно хората имат достъп до предаденото 
съобщение, включително уязвимите хора

• връзка с всеки човек (телефон, факс, мобилен  
телефон)

• обществено излъчване (телевизия, радио, печатни 
медии, интернет)

• специални системи за предупреждение (сирени, 
димни аларми, вътрешен приемник, високоговорители, 
превозни средства с високоговорители на  публични 
места)

• носители, базирани на информационни и комуника-
ционни технологии (ИКТ) (уебстраници, електронна 
поща, SMS и социални медии)

• директна лична комуникация (съсед към съсед,  
по работни места).

Стандартът подчертава, че за разпространение на преду-
преждението трябва да се използват безплатно няколко  
комуникационни канала едновременно.
(БДС Компас)
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Дълъг е пътят на една доставка от производителя до  
потребителя. А заплахите по този път са много – бедствия, 
измами, кризи, терористи, пирати....
Системата за управление на сигурността на веригата за 
доставки помага на всяка организация да управлява рис-
ковете, опасностите и последиците от тях както за хора-
та, така и за стоките. „Верига за доставка” означава съв-
купност от ресурси и процеси, която започва с източника 
на суровините и завършва с доставката на продукти или 
услуги до крайния потребител чрез различните видове 
транспорт. Веригата може да включва доставчици, про-
изводствени средства, доставчици на логистични услуги,  
вътрешни разпределителни центрове, дистрибутори,  
застрахователи, търговци на едро и други структури, които 
водят до крайния потребител.
Системата за управление на сигурността на веригата за 
доставки се основава на оценяването и управлението на 
риска, като се обхващат потенциални рискове за сигурнос-
тта – природни бедствия, производствени аварии, повреди 
в оборудване и средства за транспорт, епидемични обста-
новки, терористични актове, фактори извън контрола на 
организацията и други. Всяка организация трябва да оцени 
сигурността на средата, в която работи, и да определи дали 
са въведени подходящи мерки за сигурност, както и дали 
вече съществуват задължителни нормативни изисквания.
БдС ISO 28000 изисквания за системите за управление 
на сигурността на веригата за доставки е приложим за 
организации с различна големина, от малки до многона-
ционални, при производството, предоставянето на услуги, 
съхраняването или транспортирането на стоки, на който и 
да е етап по веригата на производство или на веригата за 
доставки.
Стандартът посочва, че организацията трябва да създаде 
и поддържа процедури за постоянна идентификация и за 
оценяване на заплахи за сигурността и заплахи и риско-
ве, свързани с управлението на сигурността, както и за 
идентификация и внедряване на необходимите мерки за 
контрол на управлението. Идентификацията на опасно-
стите и рисковете за сигурността, методите за оценяване и  
контрол трябва да съответстват най-малко на естеството 

и мащаба на дейностите на организацията. При това оце-
няване се взема под внимание вероятността за възникване 
на събитие и всички негови последици, което трябва да 
включва следните аспекти:

• заплахи за физически откази и рискове, например 
функционални откази, случайни щети, злонамерено 
причиняване на щета или терористично или крими-
нално действие

• заплахи и рискове, влияещи на функционирането, на 
вида контрол върху сигурността, човешките фактори 
и други дейности, влияещи на постиженията на орга-
низацията, състоянието и/или безопасността

• естествени природни явления (буря, наводнение и 
други), които могат да доведат до неефикасност на 
мерките и съоръженията за сигурност

• фактори извън контрола на организацията, такива 
като откази на съоръжения или недостатъци на услу-
ги, предоставени от външни доставчици

• заплахи и рискове от заинтересовани страни, та-
кива като неизпълнение на изисквания на нормативни 
актове, или вреди за репутацията или търговската 
марка

• проектиране и монтиране на съоръжения за сигур-
ност, включително замяна, техническо обслужване и 
други

• управление на информацията и данните и обмен на 
информация

• заплахи за непрекъснатостта на дейностите.

Стандартът посочва как се създават структура, пълномо-
щия и отговорности, свързани с управлението на сигур-
ността, както и необходимата документация.
Организацията трябва периодично да преразглежда ефи-
касността на своята готовност при извънредни ситуации, 
плановете и процедурите за реагиране и възстановяване 
на сигурността, особено след възникване на инциденти и 
извънредни ситуации.
(БДС Компас)



БДС Компас, брой 2/2020 15

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

защитното облекло

БдС EN ISO 13688 защитно облекло. Общи изисквания 
определя изискванията за ергономичност, безвредност, оз-
начаване на размера, стареене, съвместимост, маркировка 
и информацията, предоставяна от производителя. Той се 
използва само с други стандарти, които съдържат изисква-
ния за специфични защитни характеристики.
Всеки слой от материала за защитно облекло например  
отговаря на следните изисквания:

• Съдържанието на хром VІ в кожено облекло не 
трябва да превишава 3 mg/kg 

• Всички материали от метал, които може да бъ-
дат в продължителен контакт с кожата (например 
метални копчета, средства за регулиране), трябва да 
отделят никел, по-малко от 0,5 μg/cm² за седмица.

• Материалите трябва да имат стойност, по-голя-
ма от рН 3,5 и по-малка от рН 9,5. Методът за изпит-
ване на кожа трябва да е съгласно EN ISO 4045, а за 
текстилни материали съгласно ISO 3071.

• Азобагрила, които отделят канцерогенни амини, 
описани в EN 14362-1, не трябва да се откриват с  
метода в този стандарт.

Специфичният стандарт съдържа критерии за изпитва-
не (например проверка, че облеклото може лесно да бъде  

обличано и събличано; че е възможно сгъване на ръцете и 
коленете; че незащитени части на тялото не се показват по 
време на движенията; че има необходимото припокриване 
на куртката и панталоните; че информацията на произво-
дителите е адекватна на обяснението за правилното из-
ползване). Във всеки специфичен стандарт са определени 
минималните механични характеристики, за да се оцени 
здравината.
Защитното облекло не трябва да има груби, остри или 
твърди повърхности, които да дразнят или да нараняват, 
да не бъде толкова тясно, широко и/или тежко, че да огра-
ничава нормалните движения. Необходима е препоръка за 
подходяща продължителност при непрекъснато използва-
не при предвидената употреба.
Почистването е съгласно инструкциите на производителя 
на базата на стандартизиран процес. Когато не е опреде-
лен броят цикли за почистване, се провеждат пет цикъла. 
Изменението на размерите, дължащо се на почистване, не 
трябва да е повече от ± 3 % за тъкани материали и ± 5 % за 
плетени и нетъкани по дължина и широчина, освен ако не 
е посочено друго в специфичния стандарт.
Защитното облекло се маркира с неговия размер въз осно-
ва на мерките на човешкото тяло, в сантиметри. Означа-
ването на размера на всяко облекло съдържа контролните 
размери, както са дадени в следната таблица:

№ защитно облекло контролни размери (обхватът се изразява в сантиметри или килограми)
1 Куртка, яке, полушуба Обиколка на гърдите или бюста и височина
2 Панталони Обиколка на талията и височина
3 Гащеризон Обиколка на гърдите или бюста и височина
4 Престилки Обиколка на гърдите или бюста, обиколка на талията и височина

5

Защитно средство (например нако-
ленки, защитни средства за гърба, 
защитно средство за торса)

Подбират се съответните измервания:
• обиколка на гърдите или бюста, обиколка на талията и височина
• тегло на тялото
• дължина от талията през рамото до талията
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Производителят може да означи и допълнителни мерки, 
например дължина на ръката, вътрешна дължина на крака 
или обиколка на ханш за дамските облекла. 
Всяка част от защитното облекло трябва да бъде марки-
рана на официалните езици на държавата по местоназна-
чение, например чрез изрази за предупреждение, върху 
самия продукт или върху етикета.
Препоръчително е използването на числа, не по-малки от 
2 mm, и пиктограми, не по-малки от 10 mm, включително 
рамката. Препоръчва се числата и пиктограмите да са чер-
ни на бял фон. Предупреждението за смъртна опасност се 
поставя от външната страна на продукта.
Маркировката следва да съдържа:

• Наименование, търговска марка или други сред-
ства за идентификация на производителя или негов 
упълномощен представител

• Означаване на типа продукт, търговско наимено-
вание или код

• Означаване на размера 

• Номер на специфичния стандарт за продукта

• Пиктограми и нива на изпълнение, само ако се  
изисква в стандарта за продукта. 

Пиктограма Предвидена защита

Защита срещу йонизираща радиация
ISO 7000-2809

Защита срещу движещи се части
ISO 7000-2411

Защита срещу студ
ISO 7000-2412

Защита срещу неблагоприятни  
условия на заобикалящата среда
ISO 7000-2413

Защита срещу химични вещества
ISO 7000-2414

Защита срещу статично  
електричество
ISO 7000-2415

Защитното облекло се доставя с информация, написа-
на най-малко на официалния език на страната, за която е 
предназначено:

• Цялата информация, която се изисква, и е посочена 
в стандарта.

• Наименование и адрес на производителя и/или негов 
упълномощен представител.

• Номер на специфичния стандарт за продукта и  
година на публикуване.

• Обяснение на всички пиктограми и нива на изпъл-
нение.

• Всички основни съставни материали за всички  
слоеве на защитното облекло.

• Инструкции за използване, както е подходящо 
за специфичния стандарт – събличане и обличане, 
ограничения за употреба (например температурен  
обхват), съхранение и поддържане, почистване и/или 
обеззаразяване (например температура при почиства-
не и сушене, стойности на рН, механично въздействие, 
максимален брой цикли за почистване, процедури за 
почистване); предупреждение за възможно възниква-
не на проблеми, например домашно пране на замърсено 
облекло, опасно неподходящо използване и др.

Стандартът има няколко приложения, като в едно от тях 
са дадени нагледно пиктограмите, показващи ни опасно-
стите:
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Пиктограма Предвидена защита

Защита срещу верижен трион
ISO 7000-2416

Защита срещу топлина и пламък
ISO 7000-2417

Защита срещу порязване и  
пробождане
ISO 7000-2483

Защита срещу замърсяване с  
радиоактивни частици
ISO 7000-2484

Защита срещу опасност от  
микроорганизми
ISO 7000-2491

Защита при заваряване
ISO 7000-2683

Защитно облекло (екипировка) за 
пожарникари
ISO 7000-2418

Защитно облекло (екипировка) с висо-
ка видимост
ISO 7000-2419

Защитно облекло (екипировка) за опе-
ратори на абразивно-струйна система
ISO 7000-2482

Защитно облекло (екипировка) за 
мотоциклетисти
ISO 7000-2618

БдС EN 14126+AC защитно облекло. изисквания за 
изпълнение и методи за изпитване на защитни облек-
ла срещу причинители на инфекции определя изис-
кванията и методите за изпитване на защитни облекла за 
многократна и ограничена употреба. Облекла, носени от 
хирургически екипи, или покривала, с които се покриват 
пациенти, за да предотвратят кръстосано заразяване по 
време на хирургическа намеса, не влизат в областта на 
приложение на този стандарт.

Ако инструкциите на производителя посочват, че облекло-
то може да се почиства и подлага на повторна обработка 
поне пет пъти, материалите за защитно облекло трябва да 
бъдат подложени на пет цикъла на почистване и повтор-
на обработка съгласно инструкциите. Ако се определят 
по-малък брой цикли на почистване/повторна обработка, 
материалите се подлагат на посочения брой. Освен ако 
не е казано друго в съответната процедура на изпитване, 
образците трябва да бъдат кондиционирани за най-малко 
24 h в атмосфера от (20 ± 2) °С и (65 ± 5) % относителна 
влажност преди изпитването. Изпитванията се провеждат 
в същата атмосфера или в рамките на 5 min след изважда-
нето на пробата от атмосферата за кондициониране. 
Този документ посочва конкретни стандарти за механични 
изисквания и изисквания за възпламенимост, химични из-
исквания, срещу проникване на причинители на инфекции 
и на замърсени течни аерозоли и твърди частици, за изпъл-
нение на шевове, съединения и елементи за сглобяване.
Защитното облекло срещу причинители на инфекции 
трябва да отговаря на съответните изисквания, определени 
в съответния стандарт за облекла за химична защита, както 
е посочено в таблицата:

тип облекло Съответстващ стандарт
Тип 1а, 1b, 1с, 2 EN 943-1 (EN 943-2 костюми за АЕ)
Тип 3 EN 466
Тип 4 EN 465
Тип 5 EN ISO 13982-1
Тип 6 EN 13034
Частична защита 
на тялото

EN 467
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Облеклото трябва да бъде маркирано в съответствие с при-
ложимите изисквания на съответния стандарт за химична 
защита. Маркировката трябва да съдържа следната допъл-
нителна информация:

• номер на съответния стандарт

• тип на защитното облекло

• пиктограма „защита срещу биологична опасност”.

Информацията за потребителя трябва да бъде изразена 
ясно и недвусмислено и да е разбираема. Задължително 
да съдържа цялата информация, изисквана от съответния 
стандарт за този конкретен тип облекла за химична защи-
та. В допълнение трябва да включва и следното:

• номер на този европейски стандарт

• означение на конструкцията, например тип 3-В

• биологичните вещества, срещу които защитното 
облекло е изпитано

• информация, необходима на обучени лица относно 
приложение и ограничения при употреба (темпера-
турни обхвати и т.н.

• изискваното ниво на защита, употреба, поддръж-
ка, почистване и дезинфекция, съхранение

• предупреждение за проблемите, които могат да 
възникнат и изхвърляне след употреба.

В приложение А, подробно с графики и формули, е по-
казан метод за изпитване на устойчивост на бактериално 
проникване през защитния слой в мокро състояние.
(БДС Компас)
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как се гарантира качеството на 
маските  

Маските, прикриващи устата и носа, се превърнаха в за-
дължителен атрибут за защита от коварния коронен вирус. 
Хората започнаха да се движат с всякакви парчета плат 
през лицето и се разрази жесток дебат „за” и „против” мас-
ките. И тук отново на помощ идват стандартите, които зад 
техническите термини и методи на изпитване, ни показват 
как се осигурява и гарантира нашата безопасност. 
БдС EN 149:2001+A1 Средства за защита на дихател-
ните органи. Филтриращи полумаски за защита от час-
тици. изисквания, изпитвания, маркировка определя 
минималните изисквания към филтриращите полумаски, с 
изключение на средствата за евакуация. Филтриращата по-
лумаска за защита от частици покрива носа, устата и бра-
дичката и може да има клапани за вдишване и издишване. 
Полумаската се състои изцяло или в значителна степен от 
филтриращ материал или включва лицева част, в която ос-
новните филтри са неразделна част от нея.
Има три класа средства: FFP1, FFP2 и FFP3, като FFP2 
или FFP3 включва защитата, осигурявана от по-ниския 
клас. Стандартът посочва много и строги изисквания за 
маските, както и задължителни методи за изпитване към 
всяка от тях.
Когато е предназначена за многократна употреба, матери-
алите на маската е необходимо да са устойчиви на почист-
ващите и дезинфекциращите агенти и на процедурите,  
определени от производителя. Повърхността й не трябва 
да има остри ръбове и грапавини.
Общото подсмукване е съставено от три компонента: 
подсмукване по уплътнителния кант на лицевата част, 
подсмукване на клапана за издишване (ако има монтиран 
клапан за издишване) и проникването през филтъра. Про-
никването през филтриращия материал трябва да отговаря 
на изискванията на таблица 1.

Таблица 1 – Проникване през филтриращия материал

клас

Максимално проникване на аерозолите, с които се изпитва
изпитване с натриев хлорид

при 95 l/min
%

max.

изпитване с парафиново масло
при 95 l/min

%
max.

FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1
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ца на филтриращи маски. Съдържанието на въглероден ди-
оксид например във вдишвания въздух (мъртво простран-
ство) не бива да надвишава средно 1,0 % (спрямо обема).
Устройството за закрепване се проектира така, че маската 
да се слага и сваля лесно. То трябва да бъде регулируемо 
или саморегулируемо и достатъчно здраво да я държи в 
устойчива позиция и да позволи поддържане, отговарящо 
на изискванията за общо подсмукване.
Филтриращата маска може да има един или повече клапани 
за издишване, които функционират правилно във всички 
положения. Ако е предвиден един клапан, той е устойчив 
или защитен на замърсяване и механична повреда. Друго 
изискване за клапана е да продължава да функционира 
правилно след прилагане на непрекъснат издишващ поток 
от над 300 l/min, приложен в продължение на 30 s. Когато, 
например, кутията на клапана за издишване е присъедине-
на към корпуса на лицевата част, тя трябва да издържа сила 
на опън от 10 N, приложена по оста за 10 s.
Филтриращите маски със и без клапани трябва да отгова-
рят на изискванията, определени за съпротивление при ди-
шане, както е посочено в таблица 2.

Таблица 2 – Съпротивление при дишане

клас

Максимално допустимо съпротивление
(mbar)

вдишване издишване

30 l/min 95 l/min 160 l/min
FFP1 0,6 2,1 3,0
FFP2 0,7 2,4 3,0
FFP3 1,0 3,0 3,0

За средства за еднократна употреба изпитването за акуму-
лиране на прах е по избор, но при многократна употреба е 
задължително. 

Стандартът подробно обяснява процеса на кондиционира-
не чрез симулиране на употреба. Изкуствен бял дроб се 
регулира на 25 цикъла за минута и 2 литра на пулсация. 
Филтриращата маска се монтира на макета на глава тип 
Sheffield. За изпитването на линията за издишване, меж-
ду изкуствения бял дроб и макета се включва овлажнител, 
който се поддържа при температура над 37 °С, за да позво-
ли охлаждане на въздуха преди достигане на устата. Глава-
та трябва да бъде наклонена така, че водата да изтича през 
устата и да се събира в уловител.

Изкуственият бял дроб се привежда в действие, овлаж-
нителят се включва и се дава време на апаратурата да се 
стабилизира. Тогава маската се монтира на макета, като по 
време на изпитването през интервали от приблизително 
20 минути тя се сваля от макета и отново се слага десет 
пъти. При кондициониране при температура изпитваното 
средство се подлага на следния термичен цикъл – за 24 h 
при суха атмосфера от (70 ± 3) °С и за 24 h при темпера-
тура от (минус 30 ± 3) °С, и се оставя да се възстанови до 
стайна температура за не по-малко от 4 h от подлагането на 
въздействието до следващото изпитване. Подчертава се, че 
кондиционирането при температура трябва да се провежда 
по начин, изключващ термичен шок.
При експлоатационно изпитване на свойствата се изпит-
ват два броя маски. За всички изпитвания се използват по 
два субекта, а температурата на изпитване и влажността се  
записват. Маската се оценява субективно от носещия, 
а след това се протоколират коментарите за удобство на  
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устройството за закрепване за главата, надеждност на 
свързващите съединения, зрително поле и други. Субе-
ктите трябва да се движат равномерно със скорост 6 km/h  
върху равен под без прекъсване и без сваляне на полу-
маската за 10 min. Стандартът посочва отделни дейности 
и изпитвания в зависимост от условията, при който ще се 
използва защитното средство – ходене, пълзене, напълване 
на кош и др.
В стандарта подробно се описват методи за изпитване на 
подсмукване (пропускане отвън навътре), като се избират 
десет запознати с условията гладко избръстнати лица.
Документът посочва необходимите изисквания и методи за 
изпитване на възпламенимост, съдържание на въглероден 
диоксид във вдишвания въздух, здравина на закрепване на 
кутията на клапана за издишване, съпротивление при ди-
шане и издишване, акумулиране, проникване на филтъра.

Маркировка
Следната информация трябва да бъде ясно и трайно мар-
кирана върху най-малката търговска опаковка или видима 
през нея, ако опаковката е прозрачна:

• Наименование, търговска марка или други начини 
за идентификация на производителя или доставчика.

• Маркировка за идентификация на типа.

•  Класификация: подходящият клас (FFP1, FFP2 или 
FFP3), последван от един интервал и тогава: “NR”, 
когато филтриращата полумаска за защита от час-
тици е ограничена за употреба само за една работна 
смяна. Пример: FFP3 NR, или “R”, когато филтрира-
щата полумаска за защита от частици е за много-
кратна употреба. Пример: FFP2 R D.

• Препоръчаните от производителя условия на  
съхранение (най-малко температура и влажност) или 
еквивалентна пиктограма.

• Филтриращи полумаски за защита от частици, 
които са преминали изпитването на акумулиране на 
доломитов прах, трябва да са маркирани на опаковка-
та допълнително с буквата “D”. Тази буква трябва да 
следва маркировката за клас, предшествана от един 
интервал. Пример FFP2 R D.

• Подкомплекти и съставни части, имащи важно 
значение за безопасността, трябва да бъдат марки-
рани по такъв начин, че да могат да бъдат иденти-
фицирани.

Информацията, предоставена от производителя, трябва да 
придружава всяка най-малка търговска опаковка и да бъде 
написана най-малко на официалните езици на държавата, 
за която е предназначено средството. Данните съдържат 
цялата необходима информация за подготвени и квалифи-
цирани лица за:

• приложение/ограничения в използването

• значението на всеки цветен код

• контрол преди употреба

• поставяне, нагласяване

• употреба

• поддържане (например почистване, дезинфекция), 
ако е необходимо

• съхраняване

• значението на всички използвани символи/пикто-
грами на средството.

Информацията трябва да съдържа препоръки кога филтри-
ращата маска да се бракува. За маркираните с „NR” напри-
мер се дава предупреждение, че комбинираният филтър не 
трябва да се използва за повече от една работна смяна.
(БДС Компас)

• Номер и година на публикуване на този европейски 
стандарт.

• Най-малко годината на изтичане на предвидения 
срок на съхранение. Указанието „Виж информацията, 
предоставена от производителя“ най-малко на офици-
алните езици на държавата, за която е предназначен 
продуктът, или чрез използване на пиктограма, пока-
зана в стандарта.
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Информацията и свързаните с нея процеси, системи и мре-
жи представляват критични бизнес активи. Организациите 
и техните информационни системи и мрежи са изправени 
пред многобройни заплахи за сигурността, включително 
измами, шпионаж, саботаж, вандализъм, пожари и навод-
нения. С всеки изминал ден технологиите стават все по-
сложни. В миналото престъпник би могъл да открадне 
ценни книжа в куфарче, сега обаче с USB устройства може 
да присвои гигабайти информация, която би запълнила 
куфари чак до Луната. Компютърните пробиви и атаки 
стават по-чести, по-смели и по-сложни. И тук на помощ 
отново идват стандартите. 

Затъмнените обекти вече съществуват, засегнати от незатъмнените обекти, което води до инцидент, 
свързан със сигурността на информацията.

Категоризирано като

Заплаха

Информационен 
актив

Уязвимост

Дейности

Събитие, свързано 
със сигурността на 

информацията

Инцидент, свързан със 
сигурността на 
информацията

ИзползванеПричиняване

Излагане на въздействие

Причиняване

Въздействие върху

Компрометиране Поддържане

БдС ISO/IEC 27035-1 информационни технологии.  
Методи за сигурност. Управление на инциденти, свър-
зани със сигурността на информацията. Част 1: Прин-
ципи за управление на инциденти представя основните 
понятия и етапите на управлението на инциденти, свър-
зани със сигурността на информацията, и съчетава тези 
понятия с принципи в структуриран подход с цел откри-
ване, докладване, оценяване и реакция при инциденти и 
прилагане на извлечените поуки. Приложим е за всички 
организации, независимо от вида, големината и сферата на 
дейност. 
На фигура 1 е показана взаимовръзката на обектите при 
инцидент, свързан със сигурността на информацията.
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Стойността на информацията надхвърля написаните думи, 
числа и образи: знания, концепции, идеи и търговски мар-
ки са примери за нематериални форми на информация. 
Във взаимосвързания ни свят информацията и свързаните 
с нея процеси, системи, мрежи и персонал, са изключител-
но ценни активи.
БдС EN ISO/IEC 27002 информационни технологии. 
Методи за сигурност. кодекс за добра практика за уп-
равление на сигурността на информацията се използ-
ва като указание за внедряване на механизми за контрол 
на сигурността на информацията. Стандартът съдържа  
14 точки за механизми за контрол на сигурността, кои-
то общо съдържат 35 основни категории за сигурност и  
114 механизма за контрол.
Примерите за политика по сигурност на информацията 
включват:

• контрол на достъпа

• класифициране (и обработка) на информацията

• физическа сигурност и сигурност на заобикаляща-
та среда

• теми, ориентирани към крайния потребител, като 
допустимо използване на активи, чисто бюро и чист 
екран, обмен на информация, мобилни устройства и 
работа от разстояние, ограничения при инсталиране 
и използване на софтуер.

• резервиране

• обмен на информация

• защита от злонамерен софтуер

• управление на техническите уязвимости

• криптографски механизми за контрол

• сигурност на комуникациите

• лични данни и защита на информацията за само-
личността

• взаимоотношения с доставчици.

Необходимо е да се внимава, когато се използват мобил-
ни устройства на обществени места и стандартът посочва 
какво да се вземе под внимание, като например ограниче-
нието за инсталиране на софтуер, механизмите за контрол 
на достъпа, използването на уебуслуги и уебприложения 
и други.

Организациите, които разрешават работа от разстояние, 
както се случи по време на епидемията от COVID-19, 
трябва да разпишат политика, която дефинира условията и 
ограниченията. Необходимо е да се вземе предвид: 

• съществуващата физическа сигурност на място-
то за работа от разстояние, сградата и местната 
заобикаляща среда

• изискванията за сигурност на комуникациите

• предоставянето на виртуален достъп до настол-
ни компютри, който предотвратява обработването и 
съхраняването информация на лични устройства

• заплахата от неоторизиран достъп до информа-
ция или ресурси от други лица, които използват поме-
щението

• използването на домашни мрежи и изискванията 
или ограниченията за конфигурацията на услугите по 
безжична мрежа

• политиките и процедурите за предотвратяване 
на спорове, отнасящи се до права на интелектуална  
собственост, разработени на лични устройства

• достъпът до лични устройства (за верифициране 
на сигурността на машината или по време на разслед-
ване), който може да е забранен по закон

• споразуменията за лицензиране на софтуер, които 
може да доведат до поставянето на организацията 
под отговорност

• защита от злонамерен софтуер и изисквания за  
защитните стени.

Необходима е политика за използването на мрежи и  
мрежови услуги. Тя обхваща:

• мрежи и мрежови услуги, които са позволени за 
достъп

• процедури за оторизиране за определяне на кого 
е позволено да има достъп до кои мрежи и мрежови  
услуги

• механизми за контрол и процедурите на управление 
за защита на достъпа до мрежови връзки и мрежови 
услуги

• средства, използвани за достъп до мрежи и мрежо-
ви услуги (например използване на VPN или безжична 
мрежа)

• изисквания за автентификация на потребители за 
достъп до различни мрежови услуги

• наблюдение на използването на мрежови услуги.

Съображенията за сигурност на информацията при елек-
тронните съобщения например включват следното:

• защита на съобщенията от неоторизиран достъп, 
модифициране или отказ на обслужване, съизмерими с 
приетата схема на класифициране от организацията

• осигуряване на правилно адресиране и предаване на 
съобщението



БДС Компас, брой 2/202024

Н
А

 Ф
О

КУ
С

Стандарти за разследване на инциденти

ISO/IEC 27037 Guidelines for the identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence [Указания 
за идентифициране, събиране, придобиване и съхранение на цифрови доказателства]
Описва необходимите средства в ранните етапи на разследване, за да се гарантира, че са набавени достатъчно цифрови 
доказателства.

ISO/IEC 27038 Specification for digital redaction [Спецификация за цифрово редактиране]
Стандартът определя методи за цифрово редактиране на документи, като посочва и изисквания за софтуера.

ISO/IEC 27040 Storage security [Сигурност на съхранението]
Предоставя подробни технически указания за това как да се определи подходящо ниво на смекчаване на риска чрез 
прилагане на доказан и последователен подход за планиране, проектиране, документиране и внедряване на сигурност 
на съхраняването на данни. 

ISO/IEC 27041 Guidance on assuring the suitability and adequacy of incident investigation methods [Указания за 
осигуряване на пригодност и адекватност на метод за разследване на инцидент]
Този документ предоставя указания за това как да се осигури увереност, че методите и процесите отговарят на изис-
кванията на разследването и са били изпитани по подходящ начин.

ISO/IEC 27042 Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence [Указания за анализ и тълкуване на 
цифрови доказателства]
Описва как методите и процесите, които ще се използват по време на разследването, могат да бъдат проектирани и 
приложени така, че да позволят вярно оценяване и тълкуване на потенциалните цифрови доказателства и ефикасно 
докладване на резултатите.

ISO/IEC 27043 Incident investigation principles and processes [Принципи за разследване на инциденти и процеси]
Определя ключовите общи принципи и процеси, които са в основата на разследването на инциденти и се предоставя 
рамков модел за всички етапи на разследването.

ISO/IEC 27050 Electronic discovery [електронно разкриване]
Насочен е към дейностите при електронно разкриване, включително, но не само, идентифициране, запазване, съби-
ране, обработване, преглеждане, анализиране и произвеждане на електронно съхранявана информация (Electronically 
Stored Information, ESI). 

ISO/IEC 30121 Governance of digital forensic risk framework [рамка за управление на риска при цифрова експер-
тиза за правни цели]
Предоставя рамка за ръководните органи за най-добрия начин да се подготви организацията за цифрови разследвания, 
преди те да възникнат. Той е основата за разумна стратегическа подготовка за цифрово разследване на организацията. 

(БДС Компас)

• надеждност и наличност на съобщението

• правни съображения, например изисквания за елек-
тронни подписи

• получаване на одобрение преди използване на външ-
ни обществени услуги, като незабавни съобщения,  
социални мрежи или споделяне на файлове

• по-силни нива на автентификация, контролиращи 
достъпа от обществено достъпни мрежи.

Стандартът препоръчва отпускането и използването на 
привилегировани права за достъп да бъде ограничено и 
контролирано.
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изискванията за медицински ръкавици

Медицинските ръкавици за еднократна употреба напосле-
дък се превърнаха в задължителен атрибут за предпазване 
от вируси от банковия клон до кварталния магазин. И как-
то за всичко друго, така и за ръкавиците си има изисква-
ния, разписани в стандарти.
БдС EN 455, отнасящ се за изискванията за медицински 
ръкавици за еднократна употреба, се състои от няколко 
части: 

• Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на 
дупки

• Част 2: Изисквания и изпитване за физични  
свойства

• Част 3: Изисквания и изпитване за биологична  
оценка

• Част 4: Изисквания и изпитвания, отнасящи се за 
обявената дълготрайност при съхранение. 

Част 2 определя изискванията и методите за изпитване 
на физичните свойства на медицински ръкавици за едно-
кратна употреба (например хирургични ръкавици и такива 
за прегледи и процедури). С прилагането му се изпълня-
ват съществените изисквания, определени в Наредбата за 
съществените изисквания и процедурите за оценяване на 
съответствието със съществените изисквания за медицин-
ските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицински-
те изделия. Тук не се определя големината на партидата, 
но е необходимо да се обърне внимание на доставката и 
контрола при много голям обем. Препоръчителната мак-
симална големина за отделна производствена партида е  
500 хиляди ръкавици. 

Когато се прави изпитване, се вземат 13 проби от всяка 
партида. Дължината се измерва при свободно окачване на 
ръкавицата за средния пръст върху вертикално поставена 
градуирана линия със заоблен връх, така че да прилегне на 
формата на върха на пръста на ръкавицата. Премахват се 
гънките и чупките без разтягане на ръкавицата. Измерена-
та средна дължина се записва. Широчината се измерва с 
точност до милиметър с линия при хоризонтално поставе-
на ръкавица, която не трябва да се разтегля. 
С таблици стандартът определя как се означава дължината 
и широчината на хирургичните ръкавици, както и на тези 
за прегледи и процедури.
За различните материали за ръкавици са необходими  
различни изисквания за сила на скъсване. Стандартът под-
робно описва как се прави изпитване на якост и как се из-
рязва ръкавицата. Дадени са и средни стойности на силата 
на скъсване. 
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следното: 
• позоваване на съответната част на EN 455 

• вид на ръкавиците и код на производствената пар-
тида

• наименование и адрес на производителя или дистри-
бутора и лабораторията за изпитване, ако са различ-
ни

• дата на извършване на изпитването

• резултати от изпитването.

Стандартът посочва, че датата на производство се опреде-
ля като дата на опаковането.

• много ясно указание дали ръкавицата е опудрена или 
неопудрена. 

• стерилни опудрени ръкавици трябва да имат  
етикет със следното или еквивалентно указание: 
„ВНИМАНИЕ: Опудрящият агент от повърхността 
трябва да бъде отстранен асептично преди опера-
тивни процедури, за да се минимизира рискът от не-
желани реакции на тъканите“. Това предупреждение 
се поставя върху вътрешната опаковка. 

• етикетът за продукта за всяка медицинска ръ-
кавица от латекс на естествен каучук не трябва да 
включва каквито и да е термини с предположение за 
относителна безопасност като ниска алергичност, 
хипоалергичност или ниско съдържание на протеини. 

• когато производителят поставя етикет на ръкави-
ци със съдържание на протеини, трябва да бъде даде-
на и гранична стойност. 

Минималният брой чифтове, препоръчван за изпитване 
в зависимост от техния брой в партидата, е два за пар-
тида под 30 броя, три – от 30 до 100 и 3 % за над 100.  
Максимумът е 10 чифта ръкавици за партида. Външната 
повърхност се екстрахира с 40 ml пречистена от ендото-
ксини вода в продължение на не по-малко от 40 и не по-
вече от 60 минути при температура между 37 °C и 40 °C. 
При това трябва да е сигурно, че всички повърхности са в 
контакт с екстрахиращата среда. Ако е необходимо, екс-
трактът се центрофугира в продължение на 15 минути при 
2 000 грама, за да се отстранят частиците в него. 
Протоколът от изпитване трябва да съдържа най-малко: 

• позоваване на съответната част на EN 455

• вид на ръкавиците и код на производствената  
партида

• наименование и адрес на производителя или дис-
трибутора и на лабораторията за изпитване, ако се  
различават

• дата на извършване на изпитването

• описание на използвания метод

• резултати.

(БДС Компас)

Част 3 определя изисквания за оценка на биологичната 
безопасност на медицински ръкавици за еднократна упо-
треба. Тя съдържа изисквания за етикетиране и за предос-
тавяне на информация за използваните методи за изпит-
ване. Сред изискванията са например, че ръкавиците не 
трябва да бъдат опудряни с прахообразен талк, производи-
телят трябва да предостави при поискване списък с химич-
ните вещества, които причиняват нежелани здравословни 
ефекти.
Производителите може да декларират отсъствие на веще-
ство, само ако то не е използвано в някой етап от произ-
водството. Когато ръкавиците имат етикет, че са „с ниско 
съдържание на ендотоксини“, стандартът описва какви са 
необходимите методи за изпитване. 
Етикетът трябва да включва следното или еквивалентно 
предупредително указание заедно със символа (продукт), 
съдържащ латекс на естествен каучук, който може да при-
чини алергични реакции, включително и последствия от 
свръхчуствителност: 


