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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
Чрез стандартите -  винаги  крачка напред  

 
 

 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 

на семинар на тема: 
 

„Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа 
сигурност на строежите. Национални стандарти за технически 

изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита” 
 
 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:30 Откриване на семинара. Представяне на БИС/ТК 53 „Алармени системи” и 
БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади” 

10:30 – 11:30 НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за 
физическа сигурност на строежите, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) 
Дора Каравелова, гл. експерт в отдел „Хармонизация на техническата нормативна 
уредба”, дирекция „Технически правила и норми” на МРРБ 

11:30 – 11:45 Кафе-пауза 

11:45 – 12:30 Стандарти за алармени системи (контрол на достъпа, видеонаблюдение и 
алармени системи срещу проникване на нападение) 
Георги Грънчаров, Институт по отбраната – МО, представител на БИС/ТК 53 
„Алармени системи” 

12:30 – 13:30 Обяд 

13:30 – 14:15 Необходими документи за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България. Звено за контакт относно продукти в строителството 
Таня Червенкова, държавен експерт в отдел „Строителни продукти“, дирекция 
„Технически правила и норми“ на МРРБ 

14:15 – 15:00 Стандарти за врати, прозорци, капаци, хранилища за ценности, заключващи 
устройства и център за приемане на алармени сигнали   
Бакой Бакоев – експерт, водещ оценител в Орган за сертификация на продукти към 
фирма „Технотест” АД, представител на БИС/ТК 53 „Алармени системи” 

15:00 – 15:20 Кафе-пауза 

15:20 – 16:10 Стандарти за защитно остъкляване  
Марияна Господинова –  Сдружение „Български врати, прозорци и фасади” (БВПФ), 
представител на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика” 

16:10 – 17:00 Въпроси и отговори. Закриване на семинара 
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