
Общи условия за теглене на PDF-файлове на стандарти 
 
Документът, който теглите, е защитен от закона за авторското право. Всяко непозволено 
възпроизвеждане или разпространение на настоящия, защитен от авторското право материал, е 
неправомерно действие и се преследва от закона. 

Документът е PDF/Adobe Acrobat файл – само за четене – и може да се ползва само от един 
потребител. Получавате правото като единствен потребител на документа да съхраните 
настоящия файл във Вашия персонален компютър. При никакви обстоятелства електронният 
файл не може да бъде размножаван, прехвърлян или качван на какъвто и да е вид мрежа без 
съгласието на собственика на авторските права.  

Като единствен потребител на документа, имате право да разпечатате и запазите един-
единствен екземпляр от PDF файла в книжен формат. Правото за разпечатване на един 
екземпляр от документа е валидно за всяко доставено и платено копие.  

Разпечатаният екземпляр от документа е напълно защитен от националните и международни 
закони за авторското право и не може да бъде размножаван или възпроизвеждан под каквато и 
да е форма. При никакви обстоятелства не може да бъде препродаван. 

Когато международни стандарти и други продукти на ISO са в процес на подготовка или 
преглед, ISO или Българският институт за стандартизация не дават никакви гаранции относно 
точността и актуалността на съдържанието на документа или неговата пригодност за 
определена цел. 

До пълната степен, позволена от закона, в никакъв случай ISO или Българският институт за 
стандартизация не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било преки, непреки, 
наказуеми, инцидентни, специални, значими щети или щети, произтичащи от или във връзка с 
ползването или злоупотребата със съдържанието на настоящия документ.  

 

Тези условия се ръководят от Закона за националната стандартизация – Раздел 6, членове 52, 
53 и 54. 

При въпроси или някакви трудности, свързани с тези условия и защитата на авторските права, 
моля пишете на следния адрес:  

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

България 
София 1797,  
ж.к. “Изгрев” ул. “Лъчезар Станчев” № 13, 
e-mail: info@bds-bg.org  
тел.: +359 2 8174-504 
факс: +359 2 8174-535 
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