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НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР
Правилата за работа по националната стандартизация на Българския институт за стандартизация (БИС) са
подготвени в съответствие с принципите и правилата за работа на международните организации по
стандартизация (ISO и IEC), на европейските организации по стандартизация (CEN/CENELEC) и Кодекса за добра
практика по стандартизация на Световната търговска организация (WTO).
Правилата за работа по националната стандартизация са предназначени за техническите комитети на БИС, поспециално за председателите и секретарите, за експертите, участващи в разработването на стандарти и други
стандартизационни документи на национално европейско и международно ниво, както и за специалистите от БИС,
чиято дейност е свързана с подготовката на българските стандарти за издаване.
Правилата за работа по националната стандартизация се състоят от следните части:
Част 1: Общи положения;
Част 2: Организация на дейността по стандартизация;
Част 3: Принципи и правила за структурата и разработването на националните стандарти.
Тази част 3 на Правилата въвежда правилата на CEN и CENELEC (респективно ISO и IEC), за да се осигури
представянето на техническото съдържание на националните стандарти да бъде идентично с това на
европейските и международните стандарти. Текстът на Principles and rules for the structure and drafting of CEN and

CENELEC documents (ISO/IEC Directives — Part 2:2016, modified) [Вътрешни правила, част 3:2017 Принципи и
правила за структурата и разработването на публикациите на CEN и CENELEC] е одобрен от БИС като Правила за
работа по националната стандартизация. Част 3: Принципи и правила за структурата и разработването на
българските стандарти, с промени.
За да могат да се изпълняват специфичните национални изисквания за българските стандарти по отношение на
оформянето за издаване, използването на глаголните форми при разработването и при превода от официалните
езици, към текста на заст 3 на Правилата са включени промени и е добавено Национално приложение
(нормативно) Специфични правила за разработването и оформянето на българските стандарти.
Промените спрямо текста на Правилата на CEN и CENELEC, част 3, са дадени с две вертикални линии от двете
страни на текста.
Това трето издание на Правилата за работа по националната стандартизация. Част 3: Принципи и правила за
структурата и разработването на националните стандарти заменя изданието от 2014 г.
В сравнение с предишното издание са направени следните промени:
−

променено е подзаглавието на част 3 на Принципи и правила за структурата и разработването на

−

текстът на част 3 е идентичен на Вътрешни правила на CEN и CENELEC, част 3:2017, с промени;

−

включено е Национално приложение (нормативно) Специфични правила за разработване и оформяне на

националните стандарти (Вътрешни правила на на CEN и CENELEC, част 3:2017);

българските стандарти.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДГОВОР
Тази част 3 на Вътрешните правила на CEN/CENELEC определя правилата за структурата, разработването и
представянето на европейските стандарти (ЕN) и за прилагането на европейските стандарти на национално ниво,
за да се осигури техническото съдържание и представянето да бъдат идентични във всички страни -членки.
Този документ заменя Вътрешните правила на CEN/CENELEC, част 3, от 2015 г.
Този документ е представен по такъв начин, че да служи като пример за правилата, които представя.
В контекста на Вътрешните правила на CEN/CENELEC, част 2, тези правила се прилагат и при разработването на
технически спецификации, технически доклади, ръководства, споразумения на работен форум и хармонизационни
документи (HD само за CENELEC). Документът публично достъпна спецификация, цитиран в директивите на
ISO/IEC, част 2, не е приложим за CEN и CENELEC.
Допълнителна информация и указания могат да бъдат получени от системата на CEN - BOSS [Business Operations
Support System] (http://boss.cen.eu/Pages/default.aspx) и интернет страницата на CENELEC (http://www.cenelec.eu/).
Темплейтите и указанията за използване също са достъпни на интернет страницата на CEN
http://boss.cen.eu/reference%20material/Pages/default.aspx
и
интернет
страницата
на
CENELEC
http://www.cenelec.eu /membersandexperts/resourcearea/formsandtemplates.html).
Тези правила са в съответствие с правилата на ISO и IEC. За да може да изпълнят специфичните европейски
изисквания, CEN и CENELEC се съгласиха с принципа на „консолидираните Директиви на ISO/IEC - част 2", с
включени изменения.
В случаите, когато в Директивите на ISO/IEC, част 2, се използват изразите "ISO/IEC", "ISO" или "IEC", това
трябва да се счита като европейска дейност на CEN и CENELEC, съвместно, CEN или CENELEC. Когато се използва
изразът "международен стандарт", това се разбира като "европейски стандарт", с изключение на точка 3, 6.2.2,
приложение ZA и приложение ZC. Когато в Директивите на ISO/IEC, част 2, се използва изразът "Централен
секретариат на ISO" или "Централен офис на IEC", за европейска дейност се разбира, че се отнася за Центъра за
управление на CEN-CENELEC (CEN-CENELEC Management centre - CCMC).
Когато се използва изразът документ на CEN/CENELEC, той се разбира като документ на CEN или CENELEC или
съвместен документ на CEN/CENELEC.
В случаите, когато в Правилата на CEN и CENELEC се използват изразите "CEN” и "CENELEC ", това трябва да се
счита като дейност национално ниво на БИС. Когато се използва изразът "международен стандарт" или
"европейски стандарт", това трябва да се разбира като "български стандарт", с изключение на 8.1 и 8.2.
Когато се използва терминът "Предговор" той се разбира като "Европейски предговор".
Основните промени по отношение на предишното издание са изброени по-долу:
a) Структурата на Директивите на ISO/IEC, част 2, е преподредена, с цел по-лесно намиране на информация.
Когато е възможно, езикът е опростен и са добавени още примери.
b) “Този документ" се използва като общ термин, който се отнася до "този международен стандарт", "този
технически доклад" и т.н. (виж 3.1.1 и 10.6).
c) Понастоящем във всички документи, с цел последователност, се изисква фиксирана структура, състояща
се от точките "Обект и област на приложение", "Нормативни позовавания" и "Термини и определения",
дори ако в точките "Нормативни позовавания" и "Термини и определения" няма информация.
d) В приложение А е добавен контролен списък (check-list) за разработващи и редактори на документи.
e) В таблиците за глаголни форми за изразяване на предписания (таблици от 3 до 7) са добавени още
примери и еквивалентни изрази. В таблица 7 е изяснено използването на израза "трябва" за външни
ограничения.
f)

В точка 9.3 и приложение В е дадено пояснение относно правилата за специфичните за даден език
съкращения като "ppm".

g) В точка 10.2 е дадено пояснение на понятието "публично достъпни" документи.
h) В предговора е заличено задължението да се изброяват всички части от дадена серия.
i)

В „Обект и област на приложение” не се допускат вече разрешения, препоръки, както и изисквания.

БИС, издание 2018
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j)

Уводният текст към „Нормативни позовавания” е променен (виж точка 15).

k) Уводният текст към „Термини и определения” е променен (виж точка 16). Добавени са препратки към
интернет адресите на платформата за онлайн търсене на ISO - OBP [Online Browsing Platform] и към
Международния електротехнически терминологичен речник - IEV [International Electrotechnical Vocabulary],
така че потребителите да могат да намират по-лесно термините онлайн.
l)

Точката за фигури (виж точка 28) е разширена, така че да обхваща и други типове фигури, например
технически чертежи и графики с коментирани примери.

m) Точка „Методи за изпитване” (предишна 6.3.5) е преработена (виж точка 18). Новото заглавие е "Методи
за измерване и изпитване" и е добавена подточка за протоколи от изпитване.
n) Отпаднало е предишното изискване "Приложенията да се подреждат по реда, в който са цитирани в
текста".
o) Препоръката списъците да бъдат включвани с изречение или фраза е отпаднала.
p) Предишното приложение F относно патентни права е премахнато, за да се избегне дублирането с
Директивите на ISO/IЕС, част 1.
Тази част 3 на Вътрешните правила на CEN/CENELEC е приложима за всички проекти на етап обществено
допитване и окончателни проекти, регистрирани след 2017-07-01.
Тази част 3 на Вътрешните правила на БИС е приложима за всички проекти на етап обществено допитване и
окончателни проекти, регистрирани след 2019-01-01.
Бележка за потвърждаване
Текстът на Директивите на ISO/IEC, част 2, Принципи и правила за структурата и разработването на документите
на ISO и IEC, седмо издание, 2016, беше одобрен от CEN и CENELEC като техни Вътрешни правила, част 3,
Правила за структурата и разработването на публикациите на CEN/CENELEC, със съгласувани промени, означени с
вертикална линия от двете страни на текста.

БИС, издание 2018
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ВЪВЕДЕНИЕ
Това седмо издание на Директивите ISO/IEC, част 2, е разработено в отговор на опасенията, че по-ранните
издания стават все по-трудни за използване, особено когато се обсъждат рядко с тези, които са разработили
документите на ISO или IEC.
Решено беше да се запази по-голямата част от съдържанието на шестото издание, но да се направи посъгласувано, като се приложи по-рационална последователност от информация и, където е възможно, да се
премахнат дублирането, противоречията и двусмислията.
В Директивите на ISO/IЕС, част 2, са изложени общите принципи, по които са разработени документите на ISO и
IEC, и са определени правила, които се прилагат винаги, за да се осигури те да бъдат ясни, точни и
недвусмислени. Тези правила са важни също и от гледна точка на осигуряване всеки документ да допринася
ефективно за последователен и взаимозависим обем от знания, които ISO и IEC създават.
Признато е, че непрекъснато увеличаващият се набор от теми, обхванати от стандартите на ISO и IEC, отразява
все по-разнообразен кръг от потребители на техните документи, както географски, така и от гледна точка на
нивото и вида на техническата експертиза, която може да се очаква да имат. Тези, които разработват
документите на ISO и IEC, би трябвало да се опитат да предвидят специфичните потребности на потребителите,
за които са предназначени, и да са написани в стил, за който се предполага, че ще бъде лесно разбран. Особено
важно е да бъде предвидена възможността документът да бъде преведен.
Съвети за прилагане на тези разпоредби са лесно достъпни от Центъра за управление на CEN-CENELEC, когато
това е подходящо, и се препоръчва да бъдат търсени винаги, когато възникнат някакви трудности.
Съвети за прилагане на тези разпоредби относно българските стандарти могат да бъдат получени от Българския
институт за стандартизация, когато това е подходящо, и се препоръчва да бъдат търсени винаги, когато
възникнат някакви трудности.
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1

Обект и област на приложение

Директивите на ISO/IEC, част 2, съдържат принципите и правилата за структурата и разработването на
международни стандарти, технически спецификации и публично достъпни спецификации. Публично достъпни
спецификации не съществуват в CEN и CENELEC. Доколкото е практически възможно, тези принципи и правила се
прилагат също за технически доклади и ръководства. Всички тези документи се наричат общо документи, ако не
се налага друго.
Директивите на ISO/IEC, част 2, не определят предписания за типографията и оформянето на документи, които са
определени от стила на организацията, която ги издава. Представянето е извън обхвата на Директивите на
ISO/IEC, част 2.
Правилата за оформянето на българските стандарти са определени в Националното приложение към тези
Правила.
Директивите на ISO/IEC, част 2, не определят правилата за управление на процеса и процедурите, по които се
разработват документите на ISO и IEC. Тези правила са предоставени в Директивите на ISO/IEC, Част 1 и
Допълнения на ISO, IEC и JTC 1.
Правилата и процедурите за разработване на българските стандарти са дадени в Правила за работа по

националната стандартизация, част 2.

2

Нормативни позовавания

Следните документи са позовани в текста по такъв начин, че част от тях или цялото им съдържание
представляват изисквания на този документ. За датирани позовавания се прилага само цитираното издание. За
недатирани позовавания се прилага последното издание на позования документ (включително измененията).
ISO 128-30,

Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 30: Основни
положения за изгледи

ISO 128-34,

Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 34: Изгледи в
машиностроителни чертежи

ISO 128-40,

Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 40: Основни
положения за разрези и сечения

ISO 128-44,

Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 44: Разрези и сечения
в машиностроителни чертежи

ISO 690,

Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и
цитиране на информационни ресурси

ISO 3098,

Техническа документация на продукта. Шрифтове

ISO 5807,

Обработка на информацията. Символи на документацията и споразумения за
данни, блок-схеми на програми и системи, схеми на програмни мрежи и схеми на
системни ресурси

ISO 7000,

Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis - достъпен на
http://iso.org/obp.

ISO 7001,

Графични символи. Означения за информиране на обществеността

ISO 7010,

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани
знаци за безопасност

ISO 10241-1,

Терминологични вписвания в стандарти. Част 1: Общи изисквания и примери за
преставяне

ISO 14617 (всички

Graphical symbols for diagrams

ISO 80000 (всички

Величини и единици

части),
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части),
IEC 60027 (всички

Буквени символи, използвани в електротехниката

IEC 60417,

Graphical symbols for use on equipment - достъпен на http://std.iec.ch/iec60417

IEC 60617,

Графични символи за схеми - достъпен на http://std.iec.ch/iec60617

IEC 61082-1,

Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 1: Правила

IEC 61175,

Индустриални системи, инсталации и оборудване и промишлени продукти,
определяне на сигнали

IEC 80000(всички

Величини и единици

части),

IEC 81346 (всички

Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални продукти.
Принципи на структуриране и идентификационни означения

Директиви на ISO/IEC,

Процедури за техническа работа

Директиви на ISO/IEC,

Консолидирано допълнение за ISO

Директиви на ISO/IEC,

Процедури, специфични за ISO

части),

части),

Част 1

Част 1:

Допълнение

Системи за управление на качеството. Ръководство и критерии за разработване на документи, за
удовлетворяване на потребностите на специфичен продукт и промишлени/икономически сектори, ISO/TC
176, достъпен на http://www.iso.org/directives (секция „Normative references)).
Темплети на CEN, достъпни на http://boss.cen.eu/reference%20material/Pages/default.aspx
Темплети на CENELEC, достъпни на

http://www.cenelec.eu/membersandexperts/resourcearea/formsandtemplates.html

Вътрешни правилна на CEN/CENELEC. Част 2: Общи правила за работа по стандартизация
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Тази публикация се позовава по-долу като “IR Part 2”.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Обръща се внимание на CEN Business Operations Support System (http://boss.cen.eu/Pages/default.aspx) и
на интернет страницата на CENELEC (http://www.cenelec.eu).

Правила

за

работа

по

националната

стандартизация.

Част

2

(достъпни

на

http://www.bds-

bg.org/bg/button_52.html)

3

Термини и определения

За целите на този документ се прилагат следните термини и определения.
ISO и IEC поддържат терминологични бази данни за използване в стандартизацията на следните интернет адреси:
• IEC Electropedia: достъпна на http://www.electropedia.org/
• Платформа на ISO за онлайн търсене: достъпна на http://www.iso.org/obp
3.1

Вид документ

3.1.1
документ
стандартизационен проект или публикация на ISO или IEC

БИС, издание 2018

12

Правила за работа по националната стандартизация. Част 3 Принципи и правила за структурата и разработването на националните стандарти

ПРИМЕР Международни стандарти, технически спецификации, публично достъпни спецификации, технически доклади и
ръководства.

3.1.2
стандарт
документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който осигурява за общо и повтарящо се
прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати с цел постигане на оптимален
ред в дадена съвкупност от обстоятелства
Забележка 1 към термина: Препоръчва се стандартите да се основават на обединени резултати от науката, техниката
и практиката и да са насочени към постигане на оптимални ползи за обществото.

[ИЗТОЧНИК: Ръководство 2:2004, 3.2 на ISO/IEC]
3.1.3
международен стандарт
стандарт, който е одобрен от международна организация по стандартизация или международна организация с
дейност по стандартизация и е общодостъпен
[ИЗТОЧНИК: Ръководство 2:2004 на ISO/IEC, 3.2.1.1]
3.1.4
международен стандарт
международен стандарт (3.1.3) където международната организация по стандартизация е ISO или IEC
3.1.5
европейски стандарт
EN
стандарт, одобрен от CEN/CENELEC и носещ със себе си задължение за прилагане като идентичен национален
стандарт и отмяна на противоречащите му национални стандарти
Забележка 1 към термина: „Хармонизиран стандарт” е термин, използван в Регламент (ЕС) 1025/2012 на Европейския
парламент и на Съвета, което означава европейски стандарт, приет въз основа на искане за стандартизация (мандат),
направено от Комисията с цел прилагане на законодателството за хармонизация на Съюза.

[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015:2015, 2.5]
3.1.6
хармонизационен документ
HD
стандарт, одобрен от CENELEC, който носи задължението да бъде въведен на национално ниво най-малко чрез
обявяване на номера и заглавието на HD и чрез отмяна на противоречащите му национални стандарти
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.9]
3.1.7
техническа спецификация
ТS (Technical specification)
документ, одобрен от CEN/CENELEC, за който има бъдеща възможност за постигане на съгласие за европейски
стандарт, но за който в настоящия момент:
• не може да бъде постигната изискваната подкрепа за одобряване като европейски стандарт;
• има съмнение за постигането на консенсус;
• обектът все още е на етап на техническо развитие; или
• има друга причина, която изключва незабавното публикуване като европейски стандарт
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.6]
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3.1.8
технически доклад
TR (Technical report)
документ, одобрен от CEN/CENELEC, съдържащ информационен материал, който не е подходящ за публикуване
като европейски стандарт или техническа спецификация
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: TR може да включва например данни, получени от проучване, извършено сред националните
членове на CEN/CENELEC, данни за работата в други организации или данни за "най-съвременните постижения" по отношение
на националните стандарти за конкретен обект.

[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.7]
3.1.9
ръководство
документ, публикуван от CEN или CENELEC, съдържащ правила, насоки, съвети или препоръки, свързани с
европейската стандартизация
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.8]
3.2

Елементи на документ

3.2.1
нормативен елемент
елемент, който описва обхвата на документа или определя предписания
3.2.2
информативен елемент
елемент, предназначен да подпомага разбирането или използването на документа или да предоставя информация
в контекста за неговото съдържание, произход или връзка с други документи
3.2.3
задължителен елемент
елемент, който трябва да бъде включен в документа
ПРИМЕР Точката „Обект и област на приложение” е пример за задължителен елемент.

3.2.4
условен елемент
елемент, чието включване зависи от предписанията на конкретен документ
ПРИМЕР Означенията и съкращенията са пример за условен елемент.

3.2.5
избираем елемент
елемент, който съставителя на документа може да избере да включи или не
ПРИМЕР Въведението е пример за избираем елемент.

3.3

Предписания

3.3.1
предписание
израз в съдържанието на нормативен документ, който има формата на изявление, инструкция, препоръка или
изискване
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Тези форми на предписания се различават според вида на формулировката, която използват;
например инструкциите се изразяват в повелително наклонение, препоръките чрез използване на глаголната форма "би
трябвало" [should] и изискванията чрез използване на глаголната форма "трябва" [shall].

[ИЗТОЧНИК: Ръководство 2:2004 на ISO/IEC, 7.1]
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3.3.2
изявление
израз в съдържанието на документ, съобщаващ информация
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: В таблица 5 са определени глаголните форми за изразяване на начина на действия, допустими в
рамките на документа. В таблица 6 са специфицирани глаголните форми, които трябва да бъдат използвани за изявления,
изразяващи възможност и способност.

3.3.3
изискване
израз в съдържанието на документ, съобщаващ обективно проверими критерии, които трябва да бъдат изпълнени
и от които не се допуска отклонение, ако се претендира за съответствие с документа
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Изискванията се изразяват чрез използване на глаголните форми, специфицирани в таблица 3.

3.3.4
препоръка
израз в съдържанието на документ, съобщаващ предполагаем възможен избор или начин на действие, считан за
особено подходящ, без да се споменават или изключват други
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Препоръки се изразяват чрез използване на глаголните форми, специфицирани в таблица 4.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 към термина: В отрицателната форма, препоръка е изразът, че предложеният възможен избор или начин на
действие не е за предпочитане, но не е забранен.

3.3.5
разрешение
израз в съдържанието на документ, съобщаващ съгласие или свобода (или възможност) да се направи нещо
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Разрешения се изразяват чрез използване на глаголните форми, специфицирани в таблица 5.

3.3.6
възможност
израз в съдържанието на документ, съобщаващ очаквано или възможно средство, физически или причинноследствен резултат
Забележка 1 към термина: Възможност се изразява чрез използване на глаголните форми, специфицирани в таблица 6.

3.3.7
способност
израз в съдържанието на документ, съобщаващ способността, годността или качеството, необходимо за направата
или постигането нещо определено
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Способност се изразява чрез използване на глаголните форми, специфицирани в таблица 6.

3.3.8
външно ограничение
ограничение или задължение на ползвателя на документа, обикновено поради едно или повече правни
изисквания или природни закони, които не са посочени като предписание в стандарта
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Външни ограничения се посочват чрез глаголните форми, определени в таблица 7.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 към термина: Използването на думата „трябва задължително” [must] не означава, че посоченото външно
ограничение е изискване на документа.

3.4
достигнато ниво на техниката
достигнат етап на развитие на техническите възможности в даден момент по отношение на продукти, процеси и
услуги, които се основават на съответни обединени изводи на науката, технологията и опита.
[ИЗТОЧНИК: Ръководство 2:2004 на ISO/IEC, 1.4]
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3.5

Допълнителни определения, свързани с европейски документи

3.5.1
споразумение на работен форум на CEN/CENELEC
CWA (CEN Workshop Agreement)
Документ на CEN/CENELEC, разработен от Работен форум, който отразява споразумение между идентифицирани
лица и организации, отговорни за неговото съдържание
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.10]
3.5.2
обща промяна
промяна, допълнение или заличаване на съдържанието на изходен документ, одобрен от CEN/CENELEC и по този
начин представляващ част от EN (и HD за CENELEC)
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.14]
3.5.3
специално национално условие
национална особеност или практика, която не може да бъде променена за продължителен период, като например
климатични условия, условия за заземяване на електрическите системи
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.15]
3.5.4
А-отклонение
промяна на, допълнение към или заличаване от съдържанието на EN (и HD CENELEC), отразяваща национална
особеност, произтичаща от нормативни актове, чиято промяна за момента е извън компетенциите на националния
орган - член на CEN/CENELEC
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Когато стандарти попадат в обхвата на Директиви и Регламенти на ЕС, становището на Комисията
на Европейските общности (OJ No C 59, 1982-03-09) е, че ефектът от решението на Съда по дело 815/79 Cremonini/Vrankovich
(Европейски съдебни доклади от 1980 г., стр. 3583) е, че спазването на A-отклоненията вече не е задължително и че
свободното движение на продукти, отговарящи на такъв стандарт, не би трябвало да се ограничава в границите на ЕС освен в
рамките на защитната процедура, предвидена в съответната Директива или Регламент.

[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.16]
3.5.5
окончателен текст
текст, разпространен от Центъра за управление на CEN/CENELEC след одобряване на публикация на CEN/CENELEC
[ИЗТОЧНИК: IR Part 2:2015, 2.22]
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4

Цел на стандартизацията

Целта на документите е да се специфицират ясни и недвусмислени предписания с цел подпомагане на
международната търговия и комуникацията. За постигането на тази цел документите трябва:
•

да бъдат пълни в границите на техния обхват;

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато даден документ съдържа изисквания или препоръки, те са изрично написани, или са направени чрез
позоваване на други документи (виж точка 10).

•

да бъдат последователни, ясни и точни;

•

да бъдат написани, използвайки всички налични знания относно достигнатото ниво на техниката;

•

да отчитат актуалните пазарни условия;

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Понякога съществува напрежение между това, което е технически осъществимо, и това, което пазарът
действително изисква, и за което е готов да плати.

•

да предоставят рамка за бъдещо технологично развитие;

•

да бъдат разбираеми за квалифицирани лица, които не са взели участие при тяхното разработване; и

•

да отговарят на Директивите на ISO/IEC, част 2.

Даден документ сам по себе си не налага на никого задължение да го спазва. Задължение обаче може да
произтече например от законодателство или от договор, който се позовава на документа.
Даден документ не трябва да включва договорни изисквания (например относно искове, гаранции, покриване на
разходи) и правни или установени със закон изисквания.

5

Принципи

5.1

Планиране и разработване

Правилата за планиране и разработване на нови работни теми са дадени в Директивите на ISO/IEC, Част 1.
Правилата, дадени в Директивите на ISO/IEC и в Допълненията за ISO и IEC трябва да бъдат прилагани на всички
етапи на разработването, за да се избегне забавяне. За осигуряване навременното публикуване на документ или
на поредица от свързани документи, преди началото на изготвянето на проекта трябва да бъде определено
следното:
•

очакваната структура;

•

всички взаимовръзки;

•

организацията и подразделянето на обекта на стандартизация (виж точка 6).

В случай, когато документът е от няколко части, трябва да бъде съставен списък на предвижданите части
(включително техните заглавия и обекта и областта на приложение).
5.2

Целеви подход

Не всички характеристики на дадена единица или обект могат или е необходимо да бъдат стандартизирани.
Изборът на характеристиките, които трябва да бъдат стандартизирани, зависи от целите на документа (например
здраве, безопасност, опазване на околната среда, интерфейс, взаимозаменяемост, съвместимост или
взаимодействие и контрол на многообразието). Функционалният анализ на продукта може да помогне за
идентифициране на характеристиките, които трябва да бъдат включени в документа.
Допуска се, но не е необходимо да се обяснява включването на отделни характеристики. По-обща информация
може да бъде представена във въведението (виж точка 13).
5.3

Пригодност за прилагане като регионален или национален стандарт

Трябва да бъдат избрани характеристики, които са приемливи на международно ниво. Когато е необходимо могат
да бъдат посочени няколко възможности за избор (например поради различия в законодателство, климат, околна
среда, икономики, социални условия, търговски модели).
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Съдържанието на даден документ трябва да бъде разписано по такъв начин, че той да може да бъде прилаган и
одобряван без промяна като регионален или национален стандарт.
Виж Ръководство 21-1 на ISO/IEC за одобряване на международни стандарти като регионални и национални
стандарти и Ръководство 21-2 на ISO/IEC за одобряване на други международни стандартизационни документи
като регионални и национални стандартизационни документи.
5.4

Принцип на експлоатационните характеристики

Винаги когато е възможно, за предпочитане е изискванията да бъдат се изразявани по отношение на
експлоатационните характеристики, вместо чрез конструкцията или чрез описателни характеристики. Този
принцип позволява максимална свобода за техническо развитие и намалява риска от нежелани пазарни
въздействия (например ограничаване на иновативни решения).
ПРИМЕР
Различни подходи са възможни при уточняване на изискванията относно даден вид маса:
Изисквания за проектиране: Масата трябва да има четири дървени крака.
Експлоатационни изисквания: Масата трябва да бъде конструирана така, че когато е подложена на … [критерии за
стабилност и якост].

Когато е възприет принципът на експлоатационните характеристики, трябва да бъдат взети мерки да не бъдат
пропуснати непреднамерено важни характеристики от експлоатационните изисквания.
Ако не е възможно да бъдат определени необходимите експлоатационни характеристики, може да бъде
специфициран материалът или продуктът. В такъв случай, обаче, се препоръчва да бъде включен следния израз
„… или друг материал или продукт, при условие че е еднакво подходящ.”.
Изискванията относно производствения процес обикновено трябва да бъдат пропускани в полза на изпитванията,
които трябва да бъдат направени върху крайния продукт. Съществуват, обаче, някои области, в които е
необходимо споменаване на производствения процес (например горещо валцуване, пресуване) или дори, при
които е необходим контрол на производствения процес (например съдове под налягане).
Изборът между специфициране чрез описание или чрез експлоатационни характеристики се нуждае от
преценяване, тъй като специфицирането чрез експлоатационни характеристики може да доведе до сложни, скъпи
и продължителни процедури за изпитване.
5.5

Проверимост

Изискванията трябва да бъдат обективно проверими. Трябва да бъдат включвани само онези изисквания, които
могат да бъдат проверени.
Изрази като „достатъчно силно” или „с адекватна якост” не трябва да бъдат включвани, тъй като това са
субективни изявления.
Устойчивостта, надеждността или продължителността на експлоатация на даден продукт не трябва да бъдат
специфицирани, ако не е известен метод за изпитване, по който да може да се удостовери претенцията в разумно
кратък период от време. Гаранцията на производителя не е заместител на такива изисквания. Гаранционни
условия не трябва да бъдат включвани, тъй като те са търговска или договорна концепция, а не техническа.
5.6

Съгласуваност

Съгласуваността би трябвало да бъде запазена в рамките на всеки документ и в серия от свързани документи:
•

Препоръчва се структурата на взаимосвързани документи и номерирането на техните точки по
възможност да бъдат идентични;

•

Препоръчва се за изразяване на идентични предписания да се използват идентични формулировки;

•

Препоръчва се една и съща терминология да се използва навсякъде. Препоръчва се избягване на
използването на синоними.

Съгласуваността на практика е особено важна, за да подпомогне ползвателите да разбират документите или
сериите от взаимосвързани документи. Това е важно и при използване на автоматизирани текстообработващи
техники и компютърни системи за превод.
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5.7

Избягване на повтаряне и ненужни отклонения

В документите се препоръчва да се избягва повтарянето. Това е особено важно при методите за изпитване, които
често са приложими за повече от един продукт или вид продукт.
Преди да бъде стандартизирана дадена единица или обект, разработващият трябва да определи дали вече
съществува приложим стандарт. Ако е необходимо да се цитира изискване, което се появява на друго място,
препоръчва се това да бъде направено чрез позоваване, а не чрез повтаряне - виж точка 10.
Ако даден метод за изпитване е или може да бъде приложим за два или повече вида продукти, трябва да бъде
изготвен документ за самия метод и всеки документ, който се отнася за даден продукт, трябва да се позовава на
него (посочвайки всички промени, които биха могли да бъдат необходими). Това ще помогне да се избегнат
ненужните отклонения.
Доколкото е възможно, изискванията за една единица или предмет би трябвало да се ограничат в един документ.
В някои области може да бъде желателно да се разработи документ, специфициращ общите изисквания,
приложими към група единици или предмети.
Ако се прецени, че е необходимо повтаряне на изискване от външен източник, този източник трябва да бъде
цитиран точно (виж 10.1).
5.8

Включване на повече от един размер на продукта

Ако целта на даден документ е стандартизация на един размер за даден продукт, но има повече от един широко
приет размер в международна употреба, техническият комитет може да реши да включи в документа
алтернативни размери на продукта. В такива случаи обаче, трябва да се положат всички усилия за намаляване
броя на алтернативите до минимум, като се вземат под внимание следните аспекти:
•

като критерий за "международна употреба" служи обемът на международната търговия с дадения вид
продукт, а не броят държави или обемът на производството в тези държави;

•

в документа трябва да бъдат включени само размери, които е вероятно да бъдат обект на международна
употреба в разумно предвидимо бъдеще (например пет години или повече).

Винаги, когато трябва да се приемат алтернативни решения в международен мащаб, те трябва да бъдат включени
в един и същ документ и трябва да бъдат посочени предпочитанията за различните алтернативи. Причините за
предпочитанията трябва да бъдат обяснени във въведението на документа.
Когато е съгласувано от техническия комитет и одобрено от Управителния съвет на ISO или IEC [ISO или IEC
Management Board], може да бъде посочен преходен период, през който е разрешено използването на
непредпочитаните стойности.
5.9

Характеристики, които не са специфицирани в документ

В някои случаи даден документ може да включва характеристики, които могат да бъдат свободно избрани от
доставчика. Избраните характеристики трябва да бъдат посочени, например върху табелката, етикета или
придружаващия документ.
За повечето видове сложни единици не е практично да се определят изчерпателни изисквания за
експлоатационните характеристики. Вместо това, за предпочитане е да се изисква да бъде предоставен списък с
данни за експлоатационните характеристики.
Този подход е не приемлив в случаите, когато се отнасят за изисквания за здраве и безопасност.
Документите включващи характеристики, за които от доставчиците или купувачите се изисква да посочат
стойности или други данни, които не са специфицирани в документа, трябва да специфицират как тези стойности
трябва да бъдат измерени и установени.

6

Организация и подразделяне на обекта на документа

6.1

Наименования на основните подразделения

Термините, които трябва да бъдат използвани за разграничаване на подразделенията на обекта на документа са
дадени на английски и български език в таблица 1.
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Таблица 1 – Наименования на подразделенията
Английски термин

Български термин

Пример за номериране

Part

Част

9999-1

Clause

Точка

1

Subclause

Подточка

1.1

Subclause

Подточка

1.1.1

Paragraph

Абзац

Annex
6.2

Приложение

[без номер]
A

Подразделяне в документите

Документите са толкова разнообразни, че не е възможно да бъдат установени универсално приемливи правила
за подразделяне на обекта на документа.
Въпреки това, като общ принцип може да се посочи, че за всеки обект, който трябва да бъде стандартизиран,
трябва да бъде изготвен отделен документ и публикуван или като един стандарт или като отделна част от серия
стандарти.
ПРИМЕР 1 Примери за основания за подразделянето на части с един и същ номер са:
−

има вероятност документът да стане прекалено голям,

−

следващите части от съдържанието са взаимосвързани,

−

отделни части на документа биха могли да бъдат позовани в нормативни актове и

−

отделни части на документа са предназначени за целите на сертификацията.

Такова подразделяне има предимството, че всяка част може, при необходимост, да бъде преработвана отделно.
По-специално, аспектите на продукта, които ще бъдат от отделен интерес за различни страни (например
производители, органи за сертификация, законодателни органи или други потребители), трябва да бъдат ясно
разграничени, за предпочитане като части от документ или като отделни документи.
ПРИМЕР 2 Примери за такива конкретни аспекти са:

6.3

−

изисквания за опазване на здравето и за безопасността;

−

експлоатационни изисквания;

−

изисквания за поддръжка и обслужване;

−

правила за монтаж; и

−

оценяване на качеството.

Подразделяне на обект на документ на серия от части

Съществуват два основни начина за подразделяне на обекта на документа на серия от части.
a)

Всяка част разглежда специфичен аспект от обекта и може да съществува самостоятелно.

ПРИМЕР 1
Част 1: Речник
Част 2: Изисквания
Част 3: Методи за изпитване
Част 4: …
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ПРИМЕР 2
Част 1: Речник
Част 2: Хармоници
Част 3: Електростатичен разряд
Част 4: ….

b) Обектът на документа има както общи, така и специфични аспекти. Общите аспекти трябва да бъдат
дадени в част 1. Специфичните аспекти (които могат да променят или да допълват общите аспекти и
поради това не могат да съществуват самостоятелно) трябва да бъдат дадени в отделни части.
ПРИМЕР 3
Част 1: Общи изисквания
Част 2: Термични изисквания
Част 2: Изисквания за чистота на въздуха
Част 4: Акустични изисквания

ПРИМЕР 4
Част 1: Общи изисквания
Част 21: Специфични изисквания за електрически ютии
Част 22: Специфични изисквания за центрофуги
Част 23: Специфични изисквания за съдомиялни машини

ПРИМЕР 5 Само за документи на IEC
Част 1: Общи изисквания
Част 1-2: Изисквания за плазмени дисплеи
Част 2-2: Изисквания за монитори
Част 2-3: Изисквания за LCD дисплеи

Когато се използва системата, описана в b), трябва да се вземе под внимание, че позоваването от една част на
друга е възможно. Има два начина за постигане на това.
• Когато е направено позоваване на определен елемент, токова позоваване трябва винаги да бъде датирано
(виж 10.5).
• Когато са използвани недатирани позовавания (виж 10.4), отговорният комитет трябва да валидира
позоваването към момента на преразглеждане на документа.
Всяка част от документ, състоящ се много части, трябва да бъде разработена в съответствие със същите
правила, които се използват за отделен документ.
Всяка част трябва да бъде номерирана с арабски цифри, като се започва с цифрата 1, следвайки номера на
документа и се предхожда от тире.
ПРИМЕР 6

ISO 9999 -1, ISO 9999 -2

В документите на ISO частите не могат да бъдат допълнително подразделяни. В документите на IEC частите
могат да бъдат подразделяни до две нива. Виж примери 11.4.
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ПРИМЕР 7

IEC 60335-2-9

Ако един документ е подразделен на няколко отделни части, препоръчва се първата част да съдържа във
въведението обяснение на предвидената структура. При разработване на серия добре е част 1 да бъде
предвидена за общите аспекти, например като речник.
В предговора към всяка част от серията може да бъде направено позоваване на заглавията на всички други части,
които са публикувани, или се планира да бъдат публикувани.
ПРИМЕР 8
Списък на всички части от серията ISO xxxx, публикуван под общото заглавие ххх, може да бъде намерен на уебсайта
на ISO.
Списък на всички части от серията IEC xxxx, публикуван под общото заглавие ххх, може да бъде намерен на уебсайта
на IEC.

6.4

Подразделяне на обекта в рамките на отделен документ

Пример за типично подреждане е даден в таблица 2.
Таблица 2 – Преглед на главните подразделения на документ и подреждането им в текста

Основно подразделение

Задължително/Избираемо/Условно

Заглавие

Задължително

Предговор

Задължително

Въведение

Избираемо/Условноa

Обект и област на приложение

Задължително

Нормативни позовавания

Задължителноb

Термини и определения

Задължителноb

Означения и съкращения

Условно

Техническо съдържание
Например: методи за изпитване

Задължително/Избираемо/Условно

Приложения

Избираемо

Библиография

Условно

a

Виж 13.3.

b

Когато не са изброени нормативни позовавания или термини, се използват уводните текстове, дадени в 15.5.1 и 16.5.2.

7

Глаголни форми за изразяване на предписания

7.1

Общи положения

Необходимо е ползвателят на документа да бъде в състояние да идентифицира изискванията, които той/тя е
задължен да удовлетвори, за да претендира за съответствие с документа. Ползвателят също така е необходимо
да може да разграничи тези изисквания от други видове предписания, където има избор (например препоръки,
разрешения, възможности и способности).
От съществено значение е да се спазват правилата за използване на глаголните форми, така че да може да бъде
направено ясно разграничение между препоръки, разрешения, възможности и способности.
Първата колона от таблици от 3 до 7 показва предпочитаната глаголна форма, която трябва да бъде използвана
за изразяване на всеки вид предписание. Посочените във втората колона еквивалентни изрази трябва да бъдат
използвани само в някои случаи, когато глаголната форма дадена в първата колона, не може да бъде използвана
по лингвистични причини.
В таблици 3 до 7 са показани само типови форми.
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7.2

Изискване

Виж определението, дадено в 3.3.3.
Глаголните форми, дадени в таблица 3, трябва да бъдат използвани за изразяване на изисквания.
Таблица 3 - Изискване
Глаголна форма
трябва

Еквивалентни изрази или изрази за използване в определени
случаи
ще (със сигурност ще се случи)
изисква се да
изисква се
трябва да
допуска се само……
необходимо е
е необходимо да

не трябва

не се допуска [разрешава] [позволява] [не е приемливо]
изисква се да не бъде
се изисква ... да не е
не трябва да бъде
не е необходимо
не се прави

ПРИМЕР 1
Съединителите трябва да отговарят на електрическите характеристики, определени в IEC 60603-7-1.
Повелително наклонение:
Повелителното наклонение се използва често в английския език за изразяване на изисквания, свързани с процедури
или методи за изпитване.
ПРИМЕР 2
Включете записващото устройство.
ПРИМЕР 3
Не активирайте уреда преди…
Не използвайте "трябва задължително" като алтернатива на "трябва". (Това ще избегне объркване между изискванията
на даден документ и външните ограничения - виж 7.6).
Не използвайте "не може" вместо "не трябва", за да изразите забрана.

7.3

Препоръка

Виж определението, дадено в 3.3.4.
Глаголните форми, дадени в таблица 4, трябва да бъдат използвани за изразяване на препоръки.
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Таблица 4 - Препоръка
Глаголна форма

Еквивалентни изрази или изрази за използване в определени
случаи

би трябвало

препоръчва се
желателно е, по възможност

не би трябвало

не се препоръчва
не е желателно, по възможност не

ПРИМЕР
При окабеляване на такива съединители се препоръчва да бъде взет предвид диаметърът на проводника и кабела за
определените в IEC 61156 кабели.
Във френски език не използвайте "devrait" в този контекст.

7.4

Разрешение

Виж определението, дадено в 3.3.5.
Глаголните форми, дадени в таблица 5, трябва да бъдат използвани за изразяване на разрешение.
Таблица 5 – Разрешение
Глаголна форма

Еквивалентни изрази или изрази за използване в определени
случаи

може

допуска се
разрешава се
допустимо е

не е необходимо

не се изисква да...
не се изисква ...

ПРИМЕР 1
IEC 60512-26-100 може (разрешава се) да се използва като алтернатива на IEC 60512-27-100 за свързване на
хардуер, който преди това е бил квалифициран по IEC 60603-7-3: 2008.
ПРИМЕР 2
В документа за енергийните характеристики на сградите (EPB), ако величината не е свързана с други EPB документи,
един или повече индекси могат (разрешава се) да бъдат пропуснати, при условие че значението е ясно от
контекста.
Не използвайте "възможно" или "невъзможно" в този контекст.
Не използвайте "може” ( способност, в състояние да )" вместо "може (разрешение)" в този контекст.
Не използвайте "би могло" вместо "може" в този контекст.
" Може (разрешение)" " означава разрешение, изразено в документа, докато " може ( способност, в състояние да )"
се отнася до способността на ползвателя на документа или на възможността, която му/и се предоставя.
Френският глагол "pouvoir" може да означава както разрешение, така и възможност. Ако съществува риск от
неразбиране, се препоръчва използването на други изрази.
Българският глагол "може" означава както разрешение, така и възможност. Ако съществува риск от неразбиране, се
препоръчва използването на други изрази.

7.5

Възможност и способност

Виж определенията, дадени в 3.3.5 и 3.3.7.
За изразяване на възможност и способност трябва да бъдат използвани глаголните форми, дадени в таблица 6.
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Таблица 6 - Възможност и способност
Глаголна форма

Еквивалентни изрази или изрази за използване в определени
случаи

може

е способен да, е в състояние да
има възможност за
възможно е да

не може

не е способен да, не е в състояние да
няма възможност за
не е възможно да

ПРИМЕР 1
Използването на този съединител при корозивни атмосферни условия може да доведе до повреда на заключващия
механизъм.
ПРИМЕР 2
Тези измервания може да се използват за сравняване на различни настройки върху една и съща пръскачка.
ПРИМЕР 3
За изчислената енергийна ефективност може да се използва само подходът за обратно изчисление, посочен в Е.3.
ПРИМЕР 4
Сумата с течение на времето може да бъде свързана или с последователни показания, или с отчитане на различни
времеви слотове (например връхна точка спрямо най-ниската).
Не използвайте "може [may] - разрешение " вместо "може [can] - е в състояние да " в този контекст.
"Може [may]" означава разрешение, изразено в документа, докато "може [can] " се отнася до способността на
потребителя на документа или на възможността, която му/и се предоставя.
Френският глагол "pouvoir" може да означава, както разрешение, така и възможност. Ако съществува риск от
неразбиране, се препоръчва използването на други изрази.
Българският глагол "може" означава както разрешение, така и възможност. Ако съществува риск от неразбиране, се
препоръчва използването на други изрази.

7.6 Външни ограничения
Виж определението дадено в 3.3.8.
Външните ограничения не са изисквания на документа. Те са дадени за информация на ползвателя.
За изразяване на ограничения или задължения, определени извън документа, трябва да бъдат използвани
глаголните форми, дадени в таблица 7.
Таблица 7 – Външно ограничение
Глаголна форма

Еквивалентни изрази или изрази за използване в определени
случаи

трябва задължително [must]
ПРИМЕР 1 Законово изискване:
Европейското законодателство гласи, че при такава околна среда задължително трябва да се носят тъмни
защитни очила.
ПРИМЕР 2 Природен закон:
diadromous
риба, която задължително трябва да мигрира между сладка вода и морска вода, за да завърши своя жизнен цикъл
Не използвайте „трябва [must]” като алтернатива на „трябва [shall]. (Това ще предотврати всякакво объркване
между изискванията на даден документ и външните ограничения - виж 7.2).
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8

Език, правопис, съкращения, шрифт и основна справочна литература

8.1

Езикови версии

Различните езикови версии на документите трябва да бъдат с еквивалентно техническо съдържание и идентични
по структура.
Използването на три езика от началния етап на разработване подпомага за подготовката на ясни и
недвусмислени текстове.
Документи, съдържащи текст на езици, които са различни от официалните езици, трябва да съдържат в
предговора следния текст (попълнен според случая).
В допълнение към текста, написан на официалните езици на… [CEN или CENELEC] … (английски, френски или немски), този
документ дава текст на … [език] …. Този текст се публикува под отговорността на органа-член/Националния комитет за ... (...)
и се предоставя само за информация. Само текстът, даден на официалните езици, може да се счита за текст на... [CEN или
CENELEC] ....

8.2

Правописна справочна литература

Предложена е следната справочна литература:

8.3

•

за английски, The Shorter Oxford English Dictionary, The Concise Oxford Dictionary, The Collins Concise English
Dictionary, Webster’s New World College Dictionary or Chambers Concise Dictionary;

•

за френски, Dictionnaire Le Robert, Dictionnaire Larousse and Dictionnaire des difficultés de la langue française
(V. Thomas, Larousse).

•

за немски, Der Duden, das Standardwerk zur Deutschen Sprache (Bibliographisches Institut).
Правопис и абревиатура на имената на организациите

Имената на организациите и тяхната абревиатура трябва да бъдат изписани така, както се използват от тези
организации, на английски, френски или немски език.
8.4

Съкращения

Използването на съкращения трябва да бъде последователно в целия документ.
Когато документът не съдържа списък на използваните съкращения (виж точка 17), съкращението трябва да бъде
дадено там, където за първи път се използва пълното наименование и съкращението да го следва в скоби.
ПРИМЕР 1 … претеглената средноквадратична стойност (СКС) на активния оптичен спектър на изходния интерфейс …

Всички съкращения се препоръчва да се изписват с главни букви, без точки след всяка от тях.
ПРИМЕР 2 „ОВ” за „относителна влажност”.

Понякога съкращенията в обичайната си употреба са написани по различен начин, било по исторически, или по
технически причини.
Техническите спецификации относно маркирането може да налагат други изисквания.
8.5

Езиков стил

За да се улеснят ползвателите да разберат и използват правилно документа, стилът на езика трябва да бъде
колкото е възможно по-прост и кратък. Това е особено важно за онези ползватели, чийто първи език не е един от
официалните езици на CEN или CENELEC.

БИС, издание 2018

27

Правила за работа по националната стандартизация. Част 3 Принципи и правила за структурата и разработването на националните стандарти

9

Числа, количества, единици и стойности

9.1

Представяне на числа и числени стойности
•

Десетичният знак трябва да бъде запетая, разположена на линията във всички езикови версии.

•

За изразяване на стойности на физичните величини, трябва да бъдат използвани арабски цифри,
последвани от международния символ за единицата (виж ISO 80000, IEC 80000 и IEC 60027).

•

Когато абсолютната стойност на дадено число е по-малка от 1, то се представя в десетична форма, като
пред десетичния знак се поставя нула.

ПРИМЕР 1

0,001

• Всяка група от три цифри трябва да бъде отделена от предходните цифри с малък интервал. Това се
прилага също и за цифрите след десетичната запетая. Това не се прилага за двоични и шестнайсетични
числа, числа означаващи години или номерация на стандарти.
ПРИМЕР 2

23 456

2 345

2,345

2,345 6

2,345 67

но за година 2011

• Знакът за умножение (×) трябва да бъде използван за означаване на умножаването на числа и числени
стойности, написани в десетична форма при векторни продукти и при картезиански продукти.
ПРИМЕР 3

A = 80 mm × 25 mm

ПРИМЕР 4

l = 2,5 × 103 m

ПРИМЕР 5

𝐼⃗𝐺 = 𝐼⃗1 × 𝐼⃗2

• Знакът за умножение средна точка (·) трябва да бъде използван за представяне на скаларен продукт от
вектори и сравними случаи и също така може да бъде използван за означаване на продукт от скалари и в
съставни единици.
ПРИМЕР 6 U = R ∙ I
ПРИМЕР 7 rad ∙ m2/kg

•

В някои случаи знакът за умножение може да бъде пропуснат.

ПРИМЕР 8 4c − 5d

•

6ab

7(a + b)

3в2

ISO 80000-2 дава общ преглед на символите за умножаване за числа.

9.2

Стойности, размери и допустими отклонения

9.2.1

Общи положения

Стойностите и размерите трябва да бъдат посочени като минимални или максимални. Техните допустими
отклонения (ако е приложимо) трябва да бъдат посочени по недвусмислен начин.
ПРИМЕР 1

80 mm × 25 mm × 50 mm (не 80 × 25 × 50 mm)

ПРИМЕР 2

80 μF ± 2 μF или (80 ± 2) μF

ПРИМЕР 3

λ = 220 × (1 ± 0,02) W/(m ⋅ K)

ПРИМЕР 4
ПРИМЕР 5

80+2
(не 80+2
0
−0 )
80 mm+50
−25 μm

ПРИМЕР 6

10 kPa до 12 kPa (не10 до 12 kPa или 10 – 12 kPa)

ПРИМЕР 7

0 °C до 10 °C (не 0 до 10 °C или 0 – 10 °C)
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С цел избягване на недоразумения, допустимите отклонения от стойностите, дадени в проценти, трябва да бъдат
изразявани в математически коректна форма.
ПРИМЕР 8
ПРИМЕР 9

За изразяване на диапазон се записва "от 63 % до 67 %",.
За изразяване на средната стойност на допустимото отклонение се записва "(65 ± 2) %",

Не трябва да бъде използвана форма от вида "65 ± 2 %".
Препоръчва се градусите да се разделят по десетичната система.
ПРИМЕР 10

Пише се 17,25° вместо 17°15′.

Всяка стойност или размер, които се споменават само за информация, трябва да бъдат ясно разграничени от
изискванията.
9.2.2

Гранични стойности

За някои цели е необходимо да бъдат специфицирани гранични стойности (максимум и/или минимум).
Обикновено за всяка характеристика се специфицира една гранична стойност. В случай на няколко широко
използвани категории или нива се изискват няколко гранични стойности.
Гранични стойности, които са изключително от местно значение, не трябва да бъдат включвани в документ.
9.2.3

Избрани стойности

За някои цели могат да бъдат избрани стойности или серия от стойности, особено за целите на контрола на
многообразието и интерфейса. Те могат да бъдат избрани съгласно сериите от предпочитани числа дадени в ISO
3 (виж също ISO 17 и ISO 497) или съгласно някои модулни системи или други определящи фактори. За
електротехническата област препоръчваните системи за избор на размерите са дадени в Ръководство 103 на IEC.
Документи, които са създадени за специфициране на избрани стойности за оборудване или компоненти, които
могат да бъдат позовани в предписанията на други документи, трябва да бъдат разглеждани в това отношение
като базови стандарти.
ПРИМЕР 1 За електротехниката в IEC 60063 са специфицирани серии от предпочитани стойности за резистори и
кондензатори.
ПРИМЕР 2 За химически изпитвания ISO/TС 48 е разработил стандарти за лабораторно оборудване.

Стойности, които са изключително от местно значение, не трябва да бъдат включвани в документ. При
стандартизирането на осъвременени серии от стойности трябва да бъдат прегледани съществуващите серии, за
да се провери дали те биха били приемливи за международно приложение.
Когато се използва серия от предпочитани числа, може да възникнат трудности, в случай че се въведат дроби
(като 3,15): те понякога може да бъдат неудобни или да изискват ненужно висока точност. В такива случаи се
препоръчва те да бъдат закръглени съгласно ISO 497. Трябва да бъде избягвано специфициране на различни
стойности за използване в различни страни (където в документа се съдържа както точната стойност, така и
закръглената стойност).
9.3

Величини, единици, символи и знаци
•

Трябва да бъде прилагана Международната система за единици (SI), както е посочено в ISO 80000 и IEC
80000.

•

Единиците, в които са изразени стойностите, трябва да бъдат посочени.

•

Символите за единиците градус, минута и секунда за равнинен ъгъл трябва да бъдат дадени
непосредствено след числената стойност; всички други символи за единици трябва да бъдат предхождани
от един празен интервал.

•

Символите за количествата трябва да бъдат избирани, когато това е възможно, от различните части на
IEC 60027, ISO 80000 и IEC 80000.
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•

Специфични за даден език съкращения като ppm не би трябвало да се използват, ако е възможно. Ако е
необходимо да се използват специфични за даден език съкращения като ppm, тяхното значение трябва да
бъде обяснено.

•

Математическите символи и означения трябва да бъдат съгласно ISO 80000-2.

Приложение В се прилага като контролен списък (check-list) на величините и единиците, които трябва да бъдат
използвани.

10

Позоваване

10.1

Цел или обосновка

Цялата колекция от международни стандарти, публикувана от ISO и IEC, е взаимосвързана и представлява
система, чиято цялост трябва да бъде запазена.
Поради това би трябвало да бъдат използвани позовавания на конкретни части от текста, вместо да се повтарят
оригиналните изходни материали. Повтарянето въвежда риск от грешка или несъответствие и увеличава обема на
документа. Въпреки това, ако се счита за необходимо да се повтаря такъв материал, неговият източник трябва да
бъде прецизно цитиран.
Може да се правят позовавания
•

на други части от документа (например на точка, таблица или фигура - виж 10.6) или

•

на други документи или публикации (виж 10.2).

Позоваванията може да бъдат
•

информационни (виж точка 21) или

•

нормативни (виж точка 15).

Позоваванията може да бъдат
•

датирани (виж 10.5) или

•

недатирани (виж 10.4).

ПРИМЕР 1
Често е полезно да се копират съответните терминологични записи в точката за термини и определения, като се
цитира източникът:
3.1
актив
тема, вещ или обект, който има потенциална или действителна стойност за дадена организация
[ИЗТОЧНИК: ISO 55500:2014, 3.2.1]
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ПРИМЕР 2
Материал, копиран от външен документ:

Легенда
1 Жизнен цикъл; време за поддръжка.
ИЗТОЧНИК: DISSADO, L.A., FOTHERGILL, J.C., Electrical Degradation and Breakdown in Polymers, Peter Peregrins, London,
1992, възпроизведен с разрешението на авторите.
Фигура А.6 – Характеристика спрямо поведение във времето, откриване на прагово ниво (крайна точка,
PL) и време за поддръжка

За стандартите за системи за управление се прилагат правилата на Директивите на ISO/IEC, част 1,
Консолидирано допълнение на ISO.
10.2

Допустими документи за позоваване

По принцип нормативно позовани документи трябва да бъдат документи, публикувани от ISO и/или IEC. При
липса на подходящи документи на ISO и/или IEC, може да бъдат позовани по нормативен начин документи,
публикувани от други органи, при условие че:
a)

позованият документ е признат от техническия комитет като документ с общопризнат и достоверен статут;

b)

техническият комитет има съгласието на авторите или издателите (когато са известни) на позования
документ за включването му като позоваване;

c)

авторите или издателите (когато са известни) също така са съгласни да информират техническия комитет за
тяхното намерение да преразгледат позования документ и кои точки ще засегне преразглеждането; и

d)

документът е наличен при търговски условия, които са справедливи, разумни и недискриминационни.

Информационно позоваване може да бъде направено на всеки друг вид документ. Информационните позовавания
трябва да бъдат изброени в библиографията.
Нормативно позованите документи на CEN-CENELEC трябва да са достигнали поне етап обществено допитване
(30.99).
Нормативно позованите документи на БИС трябва да са достигнали поне етап обществено допитване (30.99).
Техническите комитети трябва да проверят за валидност всички позовани документи, когато даден документ се
преразглежда.
Списъкът с нормативните позовавания не трябва да включва следното:
•

позовани документи, които не са обществено достъпни (в този контекст "обществено достъпни" са
публикувани документи, които са достъпни безплатно или се предлагат на търговска основа при разумни и
недискриминационни условия на всеки потребител);

•

позовани документи, които се цитират само информативно като библиографски или помощен материал.
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10.3

Представяне на позовавания

Документите трябва да се позовават чрез техния номер и, ако е приложимо, датата на публикуване и заглавието.
ПРИМЕР 1
ISO/TR 12353-3:2013, Road vehicles – Traffic accident analysis – Part 3: Guidelines for the interpretation of recorded crash

pulse data to determine impact severity [Пътни превозни средства. Анализ на пътнотранспортни произшествия. Част 3:
Насоки за тълкуване на записани данни за импулсни сблъсъци за определяне на тежестта на удара]
ISO 14044:2006, Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки.
ISO 17101-2:2012, Agricultural machinery – Thrown-object test and acceptance criteria – Part 2: Flail mowers

[Селскостопански машини. Изпитване за изхвърляне и критерии за приемане. Част 2: Косачки за косене на трева]
ISO 14617 (всички части), Graphical symbols for diagrams [Графични символи и диаграми]
ISO/IEC 17025:2005, Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
IEC 61175, Индустриални системи, инсталации и оборудване и промишлени продукти, определяне на сигнали

За други позовани документи и информационни ресурси (печатни, електронни или други) се спазват съответните
правила, посочени в ISO 690.
ПРИМЕР 2
Печатна книга или монография:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Data Protection Act 1984. Schedule 1, c35, Part 1, Clause 7. London: HMSO [Закон за защита на
личните данни от 1984 г., графика 1, с35, част 1, точка 7. Лондон: HMSO]
Електронна книга или монография:
INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 3979: Intellectual Property Rights in IETF Technology [online]. Edited
by S. Bradner. March 2005 [viewed 2015-12-21]. available at http://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt
Принос към печатна серийна публикация:
AMAJOR, L.C. The Cenomanian hiatus in the Southern Benue Trough, Nigeria. Geological Magazine. 1985, 122(1), 39-50.
ISSN 0016-7568
Принос към онлайн серийна публикация:
STRINGER, John A., et al. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR
probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. Elsevier. March 2005, 173(1), 40-48 [viewed 2015-12-21]. Available at:
doi:10.1016/j.jmr.2004.11.015

За позовани онлайн документи трябва да бъде предоставена информация, достатъчна за идентифициране и
локализиране на източника. За предпочитане е да бъде цитиран първичният източник на позования документ, за
да се осигури проследимост.
Информацията трябва включва начина за достъп до позования документ и пълния адрес в мрежата със същата
пунктуация и използване на главни и малки букви, както е дадено в източника (виж ISO 690).
Освен това би трябвало да се очаква, че позованият документ остава валиден за очаквания период на
съществуване на документа, в който е направено позоваване.
ПРИМЕР 3
ISO/IEC Directives, IEC Supplement. International Electrotechnical Commission. Наличен на
http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/
Statutes and directives. International Electrotechnical Commission, ©2004-2010 [viewed 2011-02-09]. Наличен на
http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/
ISO 7000/IEC 60417 [online database], Graphical symbols for use on equipment [viewed 2010-06-14] Наличен на
http://www.graphical-symbols.info/equipment/

Когато се пише URL адрес,трябва да се избягва подчертаване на текста, тъй като това затруднява различаването
на долните тирета ("_").
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ПРИМЕР 4
Правилно:
ISO/IEC Directives, IEC Supplement. International Electrotechnical Commission. Commission. Налични на
http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/
Неправилно:
ISO/IEC Directives, IEC Supplement. International Electrotechnical Commission. Налични на
http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/

10.4

Недатирани позовавания

Недатирани позовавания може да бъдат направени:
•

само на цялостен документ;

•

когато може да се приеме, че всички бъдещи изменения на позования документ ще могат да бъдат приети и
приложени за целите на документа, в който е направено позоваване;

•

когато е ясно, че позоваването ще включва всички изменения или преработки на позования документ.

Датата на публикуване или тире (виж 10.5) не трябва да бъде дадена за недатирани позовавания. Когато
недатирано позоваване се отнася за всички части на един документ, идентификаторът на стандарта трябва да
бъде последван от "(всички части)".
В точката за нормативни позовавания или в библиографията се използват следните изрази.
ПРИМЕР 1
IEC 60335 (всички части), Битови и подобни електрически уреди. Безопасност

Позоваване на всички части

IEC 60335-1, Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи

Позоваване на отделна част

изисквания

В текста, за недатирани позовавания към документ, се използват следните форми.
ПРИМЕР 2
„…се използват методите, определени в ISO 128-20 и ISO 80000-1 …”;
„… трябва да бъде използван IEC 60417…”.

10.5

Датирани позовавания

Датирани позовавания са позоваванията на
•

конкретно издание, означено чрез датата на публикуване, или

•

конкретен проект на етап обществено допитване или на етап окончателен проект, означен с тире.

Нормативните позовавания на проекти на етап обществено допитване или окончателен проект са потенциално
рискови и категорично не се препоръчват, тъй като позованият документ може да бъде променен преди
публикуването му.
При датирани позовавания всеки документ трябва да бъде даден с годината на неговото публикуване, или в
случай на позоваване на проекти на етап обществено допитване или окончателен проект, с тире и забележка под
линия с текст „В процес на подготовка”.
Датата на публикуване трябва да бъде означена с годината или, за документи, за които повече от едно издание
на документа или част от документа ще бъде публикувано през същата календарна година - годината и месеца на
публикуване (ако е необходимо и деня).
Ако позованият документ бъде изменен или преработен, ще трябва да бъдат прегледани датираните му
позовавания, за да се прецени дали те трябва да бъдат актуализирани или не.
33
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В този контекст една част на стандарт се разглежда като отделен документ.
В текста позоваванията на отделни точки или подточки, таблици и фигури на позования документ трябва винаги
да бъдат датирани, тъй като последващите издания биха могли да доведат до преномериране на такива елементи
в рамките на позования документ.
В точките на нормативните позовавания или в библиографията се използват следните форми за изброяване на
датираните позовавания.
ПРИМЕР 1
IEC 62271-1:2007, Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи
технически изисквания
IEC 62271-1:2007/AMD1:2011, Комутационни апарати за високо напрежение.

Част 1: Общи технически изисквания

Датирано позоваване на стандарт
Датирано позоваване на изменение
(използвайки установени практики
на IEC )

В текста, когато се прави позоваване на документ на ISO или IEC, трябва да бъде използван идентификаторът на
стандарта, а не заглавието. Заглавията обикновено се изписват изцяло само в точките на нормативните
позовавания и в библиографията.
За да се направи датирано позоваване на документ, в текста трябва да бъдат използвани следните
формулировки.
ПРИМЕР 2
Датирано позоваване на публикуван
документ.

… извършват се изпитванията, дадени в IEC 60068-1:1988
2

… в съответствие с ISO 1234:– , Точка 3, …

Датирано позоваване на проект на
етап обществено допитване или
окончателен проект.


2

В процес на подготовка. Етап по време на публикуване: ISO/DIS 1234:2014.
Датирано позоваване на конкретна
таблица в друг публикуван документ.

… както е посочено в IEC 64321-4:1996, Таблица 1, …
…използва се означение IEC 60417-5017:2002-10…

Датирано позоваване на запис в
рамките на стандарт за база данни..
Датирано позоваване на изменение.

… в съответствие с IEC 62271-1:2007/AMD1:2011 …

ПРИМЕР 3
Датирани срещу недатирани позовавания:

Трябва да бъдат използвани методите за изпитване,
дадени в IEC 61300-2-2.

Това е позоваване на цялостен документ и следователно е
недатирано.

Размерите трябва да бъдат дадени в съответствие с IEC
60793-2-50:2012, Таблица В.1.

Това е позоваване на конкретен елемент в позования
документ и следователно е датирано.

10.6

Позовавания в документ на самия документ

Позовавания не трябва да бъдат правени на номера на страници, тъй като странирането може да се промени, ако
позованият документ се публикува в различен формат или документът се преработи.
За отделен документ трябва да бъде използван изразът „този документ”.
За документ, публикуван в отделни части, идентификаторът на стандарта, последван от израза "(всички части)",
трябва да бъде използван за позоваване на цялата серия.
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ПРИМЕР
Формулите в ISO 10300 (всички части) имат за цел да установят еднакво приемливи методи за изчисляване на
устойчивостта на пробиване и якостта на огъване на ...

За такива недатирани позовавания се подразбира, че съдържат всички изменения и преработки към позования
документ.
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ПОДРАЗДЕЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТА
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11

Заглавие

11.1

Цел или обосновка

Заглавието е ясно и кратко описание на обекта, обхванат в документа. То се изготвя така, че обектът на
документа да се отличава от обекта на другите документи, без да включва излишни подробности. Всички
необходими допълнителни подробности са дадени в обекта и областта на приложение.
11.2

Нормативен или информативен?

Заглавието е нормативен елемент.
11.3

Задължителен, условен или избираем?

Заглавието е задължителен елемент.
11.4

Номериране и подразделяне

Заглавието е съставено от отделни елементи, всеки колкото е възможно по-кратък, като се започне от общото
към частното. Например:
а) въвеждащ елемент, включващ общата област, към която документът принадлежи (често се основава на
наименованието на техническия комитет, който разработва документа);
b) главен елемент, посочващ основния обект, разглеждан в тази обща област;
с) допълнителен елемент, посочващ конкретен аспект на основния обект, или съдържащ подробности, които
отличават този документ от другите документи, или от другите части на същия документ.
Трябва да бъдат използвани не повече от три елемента. Главният елемент винаги трябва да бъде включен.
ПРИМЕР 1

Въвеждащият елемент е необходим за посочване на областта на приложение.

Правилно:

Необработено оптично стъкло – Смилаемост с диамантени пелети - Метод за изпитване и класификация

Неправилно:

Смилаемост с диамантени пелети - Метод за изпитване и класификация

Заглавието на една част от серия стандарти трябва бъде съставено по същия начин. Всички отделни заглавия от
серия от части трябва да съдържат един и същ въвеждащ елемент (ако има такъв) и главен елемент, докато
допълнителният елемент е различен във всеки случай, за да се разграничат частите една от друга.
Допълнителният елемент във всеки отделен случай се предшества от обозначението "Част ...:".
ПРИМЕР 2
IEC 60947-1 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
IEC 60947-2 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи

Когато документ е разделен на подчасти (в IEC), частите във всяка подсерия трябва да имат същото заглавие като
подсерията.
ПРИМЕР 3
IEC 61300-1

Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти. Основни изпитвания и
процедури за измерване. Част 1: Общи положения и ръководство

IEC 61300-2-1

Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти. Основни изпитвания и
процедури за измерване. Част 2-1: Изпитвания: Вибрация (синусоидална)

IEC 61300-2-2

Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти. Основни изпитвания и
процедури за измерване. Част 2-2: Изпитвания: Устойчивост на свързвания

IEC 61300-3-1

Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти. Основни изпитвания и
процедури за измерване. Част 3-1: Изследвания и измервания: Визуално изследване

IEC 61300-3-2

Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти. Основни изпитвания и
процедури за измерване. Част 3-2: Изследване и измервания: Зависимост на затихването от
поляризация при едномодови влакнесто-оптични устройства
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11.5

Специфични принципи и правила

11.5.1 Избягване на непреднамерено ограничаване на обхвата
Заглавието не трябва да съдържа подробности, чрез които би могла да възникне опасност от непреднамерено
ограничаване на обхвата на стандарта.
11.5.2 Начин на изразяване
Терминологията, използвана в заглавията на документите, трябва да бъде последователна.
За документи, които съдържат предимно терминология, трябва да бъдат използвани следните изрази:
•

„Речник”, когато документът съдържа както термини, така и определения и или

•

„Списък на еквивалентните термини”, ако са дадени само еквивалентни термини на различни езици.

В документите, отнасящи за методи за изпитване, трябва да се използват изразите
„Метод за изпитване” или „ Определяне на …”
вместо изрази като
„Изпитвателен метод”, „Метод за определяне на …”, „Правила за изпитване при измерването на …” и „Изпитване
на …”.
Видът или естеството на документа (например, международен стандарт, техническа спецификация, публично
достъпна спецификация, технически доклад или ръководство) не трябва да бъдат включени в заглавието.
ПРИМЕР 1
Правилно:
Неправилно:

Въздух на работното място – Ръководство за измерване на прах от кристален силициев диоксид,
който се вдишва
Въздух на работното място – Техническа спецификация за измерване на прах от кристален
силициев диоксид, който се вдишва

Изрази като „Международен метод за изпитване на …”, „Технически доклад за …” и др. следователно не трябва да
бъдат използвани.
ПРИМЕР 2
Правилно:

Метод за изпитване на електромагнитни емисии – Част 1: […]

Неправилно:

Международен метод за изпитване на електромагнитни емисии – Част 1: […]

Думата „Ръководство” не трябва да бъде използвано в заглавия на документи, разработени от технически
комитети и подкомитети, тъй като съответства на специфичен вид документ, разработен под отговорността на
управителните съвети (виж Директиви на ISO/IEC, част 1). Думите „Указания” и „Насоки” са приемливи в заглавия
(например "ISO 26000, Указания за социална отговорност").
ЗАБЕЛЕЖКА: Заглавните страници на проекти на етап обществено допитване, окончателни проекти и окончателната
публикация се изготвят в стандартен формат от центъра за управление на CEN/CENELEC (ССМС), според случая.
Заглавните страници на български проекти на етап обществено допитване, окончателни проекти и окончателни издания се
изготвят в стандартен формат от БИС съгласно Националното приложение към тези правила.
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12

Предговор

12.1

Цел или обосновка

Предговорът предоставя информация за:
•

организацията, отговорна за публикуването на документа;

•

комитета, който разработва документа;

•

процедурите и правилата, съгласно които е разработен документът;

•

процеса на гласуване;

•

правни декларации;

•

взаимоотношения между настоящия документ и други документи.

•

най-късна дата, до която европейският стандарт EN трябва да бъде въведен като национален стандарт
чрез публикуване на идентичен национален стандарт или чрез потвърждаване (dop) и най-късната дата,
до която всички противоречащи му национални стандарти трябва да бъдат отменени (dow); [Вътрешни
правила, част 2:2015, 2.21 и 2.22].

•

връзката на стандарта с европейски нормативни документи.

ЗАБЕЛЕЖКА Виж CEN Business Operations Support System (BOSS) http://boss.cen.eu/Pages/default.aspx и CENELEC website
http://www.cenelec.eu за илюстративен материал.

12.2

Нормативен или информативен?

Предговорът е информативен елемент. Той не трябва да съдържа изисквания, разрешения или препоръки.
12.3

Задължителен, условен или избираем?

Предговорът е задължителен елемент.
12.4

Номериране и подразделяне

Предговорът не трябва да бъде номериран и не трябва да бъде подразделян.
12.5

Специфични принципи и правила

12.5.1 Постоянен текст
Общата част на предговора е постоянен текст, предоставен от Централния секретариат на ISO или от Централния
Офис на IEC. Той предоставя информация, свързана с отговорната организация и документите като цяло,
правните текстове, както и процедурите и правилата, по които е разработено съдържанието.
12.5.2 Специфичен текст
Постоянната част на предговора е последвана от специфичен текст, предоставен от секретариата на техническия
комитет и трябва да осигурява колкото се може повече от следните елементи, според случая:
a) означение и наименование на техническия комитет, разработил документа (работни групи и други
временни субекти не се посочват в предговора);
ПРИМЕР 1
Техническият комитет, отговорен за този документ, е ISO/TС 35 Бои и лакове, подкомитет (ПК 9) Общи методи за

изпитване на бои и лакове.

b) означенията на всяка друга международна организация, допринесла за разработването на документа;
ПРИМЕР 2
Международният стандарт IEC 82045-2 е разработен от технически комитет 3 на IEC: Информационни структури,
документация и графични символи, в сътрудничество с подкомитети на ISO SC 1: Основни установени практики и SC
8: Конструкторска документация към технически комитет 10 на ISO: Техническа документация за продукти
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c) изявление, че документът отменя или заменя други документи изцяло или частично, както и изявление за
съществени технически промени спрямо предходно издание на документа.
ПРИМЕР 3
Това първо издание на стандарт ISO 3233-3 отменя и заменя стандарт ISO 23811: 2009, който е технически преработен
и в допълнение към промяната в номера съдържа следните промени:
−

символите са хармонизирани с използваните в ISO 3233-1 и ISO 3233-2;

−

добавено е определяне на дебелината на сухия филм;

[…]

d)

връзка на документа с други документи;

ПРИМЕР 4
Тази част от стандарт IEC 60704 е предназначена да бъде използвана заедно с IEC 60704-1:1997.
ПРИМЕР 5
Списък на всички части от серията ISO 7637 може да бъде намерен на интернет страницата на ISO.
ПРИМЕР 6
Списък на всички части от серията IEC 60364, публикувани под общото заглавие Електрически инсталации за ниско

напрежение, може да бъде намерен на интернет страницата на IEC.

e) за документи, съдържащи текст на езици, които са в допълнение към официалните езици, се попълва
следният текст, според случая.
В допълнение към текста на официалните … [CEN или CENELEC] … езици (английски, френски или немски) този
документ съдържа текст на … [език] ….. Отговорност за издаването му носи организацията член/националният комитет
за … (…) и той се дава само за информация. Само текстът на официалните езици може да се счита за текст на … [CEN
или CENELEC] ….

13

Въведение

13.1

Цел или обосновка

Въведението предоставя специфична информация или коментар относно техническото съдържание на документа
и на причините, наложили неговото разработване.
13.2

Нормативен или информативен?

Въведението е информативен елемент. То не трябва да съдържа изисквания.
13.3

Задължителен, условен или избираем?

Въведението е избираем елемент. То е задължителен елемент, само ако специфично патентно право е
идентифицирано по време на разработването на документа.
13.4

Номериране и подразделяне

Въведението не трябва да бъде номерирано, освен ако е необходимо в него да се създадат номерирани
подразделения. В този случай то трябва да бъде номерирано с 0, като подточките се номерират 0.1, 0.2 и т.н. Ако
във въведението се съдържат фигури, таблици, формули или забележки под линия, те трябва да бъдат
номерирани последователно, като се започва с 1.
13.5

Специфични принципи и правила

Винаги, когато се предлагат алтернативни решения в даден документ, и са посочени предпочитания за
различните предлагани алтернативи, причините за предпочитанията се обясняват във въведението.
Когато в документ са идентифицирани патентни права, въвеждането им трябва да включва подходяща забележка.
Виж точка 30.
БИС, издание 2018
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14

Обект и област на приложение

14.1

Цел или обосновка

Обектът и областта на приложение определя ясно предмета на документа и включените аспекти, като посочва
границите на приложимост на документа или на отделни части от него.
Ако е необходимо, в обекта и областта на приложение се препоръчва да бъдат посочени обекти, за които би
могло основателно да се заключи, че са обхванати, но всъщност са изключени от документа.
ПРИМЕР
Този международен стандарт изключва ….

В документи, подразделени на части, във всяка част се включва обект и област на приложение, който определя
предмета само на съответната част.
Обектът и областта на приложение трябва да бъде кратък, така че да може да се използва като обобщение за
библиографски цели, например като резюме. Ако са необходими допълнителни подробности и поддържаща
информация, те трябва да бъдат включени във въведението или в приложение.
14.2

Нормативен или информативен?

Обектът и областта на приложение е нормативен елемент. Той не трябва да съдържа изисквания, разрешения или
препоръки.
14.3

Задължителен, условен или избираем?

Обектът и областта на приложение е задължителен елемент.
14.4

Номериране и подразделяне

Обектът и областта на приложение може да бъде подразделян, но това обикновено не е необходимо, тъй като той
е много кратък.
14.5

Специфични принципи и правила

Обектът и областта на приложение трябва да се появява само веднъж във всеки документ и трябва да бъде
формулиран като поредица от изявления на факти.
Трябва да бъдат използвани следните форми на изразяване:
„Този документ
размерите на …”
− специфицира/определя

− установява

метод за…”
характеристиките на…”

система за …”
общи принципи за…”

− дава указания за…
− определя термини…”
Изявления относно приложимостта на документа трябва да бъдат въведени чрез изрази като:
•

„Този документ е приложим за …”

•

„Този документ не е приложим за …”
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15

Нормативни позовавания

15.1

Цел или обосновка

Точката за нормативните позовавания предоставя списък, за информация, на онези документи, които са цитирани
нормативно в документа.
Информация за това как се прилагат тези позовавания се намира на мястото, където те са цитирани в документа,
а не в точката за нормативни позовавания.
15.2

Нормативен или информативен?

Точката за нормативни позовавания е информативен елемент.
Списъкът, който съдържа позовавания, е даден за удобство на ползвателя, който след това може да се консултира
за мястото, където те са цитирани в документа, за да разбере и оцени как те се прилагат.
15.3

Задължителен, условен или избираем?

Точката за нормативни позовавания е задължителен елемент, дори и да не съдържа нормативни позовавания.
15.4

Номериране и подразделяне

Нормативните позовавания не трябва да бъдат подразделяни.
Изброените позовани документи не трябва да бъдат номерирани.
15.5

Специфични принципи и правила

15.5.1 Въвеждащ израз
Нормативните позовавания трябва да бъдат въвеждани чрез следния израз:
Следните документи са позовани в текста по такъв начин, че част от тях или цялото им съдържание представляват
изисквания на този документ. За датирани позовавания се прилага само цитираното издание. За недатирани
позовавания се прилага последното издание на позования документ (включително всички изменения).

Горният израз е приложим също за отделна част от документ, състоящ се от няколко части.
Ако няма позовавания, под заглавието на точката се включва следният израз:
В този документ няма нормативни позовавания.

15.5.2 Позоваване
В точката за нормативни позовавания трябва да бъдат включени само позовавания, които в текста са цитирани
нормативно.
ПРИМЕР 1
В следващия случай цитирането е нормативно и документът трябва да бъде включен в точката за нормативни
позовавания:

Съединителите трябва да отговарят на електрическите характеристики, определени в IEC 60603-7-1.
В следващия случай цитирането не е нормативно, а информативно. Цитираният документ не трябва да бъде включен в
точката за нормативни позовавания, а в библиография:

При окабеляване на тези съединители се препоръчва да бъдат взети предвид диаметърът на проводника и кабела,
за определените в IEC 61156 за кабели.

В таблица 3 са дадени глаголните форми и изразите, които правят цитирането нормативно.
Когато се цитират други документи, трябва да се избягва използването на потенциално двусмислени изрази като
"виж ..." (което обикновено се използва в информативен контекст). Когато се използва такъв израз, може да не
стане ясно дали това е изискване или препоръка.
ПРИМЕР 2
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В следващият случай позоваването е информативно.
За допълнителна информация относно комуникацията, виж ISO 14063.

Видовете документи, които се разрешава да бъдат позовани, са дадени в точка 10.2.
Изброените позовавания може да бъдат датирани или недатирани. Виж точки 10.4 и 10.5.
Само за CENELEC, когато европейски стандарт е приет чрез потвърждаване на международен стандарт (виж
приложение ZA), трябва да бъде добавено европейско нормативно приложение, което дава същия списък с
документи, заедно с позовавания на европейските стандарти, ако има такива, които да бъдат използвани вместо
тях (виж ZB.3).
Когато даден европейски стандарт не е приет чрез потвърждаване на международен стандарт, т.е. когато
европейски стандарт е разработен от технически комитет на CEN или CENELEC, трябва да бъдат използвани
позовавания към европейски стандарти, когато те съществуват.

16

Термини и определения

16.1

Цел или обосновка

Точката за термини и определения съдържа определения, необходими за разбирането на някои термини,
използвани в документа.
Ако е необходимо, терминологичните записи могат да бъдат допълнени с информация (включително изисквания),
дадена в забележката към термина.
ПРИМЕР
3.6
съдържание на масата влага, отнесена към обема
маса на изпаряващата се вода, разделена на обема на сухия материал
Забележка 1 към термина: Методът за изпаряване на вода от влажен материал трябва да бъде посочен, когато се
използва " съдържание на масата влага, отнесена към обема”.

Терминологията може да бъде във формата на независим терминологичен стандарт (речник, номенклатура или
списък с еквивалентни термини на различни езици) или да бъде включена в точката "Термини и определения" в
документ, който разглежда и други аспекти.
16.2

Нормативен или информативен?

Точката за термини и определения е нормативен елемент. Той определя начина, по който изброените термини
трябва да бъдат тълкувани.
16.3

Задължителен, условен или избираем?

Точката за термини и определения е задължителен елемент, дори ако не съдържа терминологични записи.
16.4

Номериране и подразделяне

Терминологичните записи трябва да бъдат номерирани. Номерирането и структурата трябва да бъдат идентични
във всички езикови версии.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези номера не се считат за номера на подточки.
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ПРИМЕР 1
3 Термини и определения
За целите на този документ се прилагат следните термини и определения.
3.1
показател за ефективността на управлението
ПЕУ
показател за екологичните показатели, който предоставя информация за усилията на ръководството да повлияе върху
екологичните резултати на организацията
[ИЗТОЧНИК: ISO 14031:1999, 2.10.1]

Допуска се подразделяне на точката за термините и определенията.
За предпочитане е термините и определенията да бъдат изброени в съответствие с йерархията на понятията (т.е.
систематичният ред). Азбучният ред е най-малко предпочитаният ред.
ПРИМЕР 2
3 Термини и определения
[…]
3.2 Характеристики на повърхнините
3.2.1
абразия
загуба на материал от повърхността поради силите на триене
[…]
3.5 Оптични свойства
[…]
3.5.8
запазване на цветовете
степен на дълготрайност на цвета
Забележка 1 към термина: Запазването на цветовете може да бъде повлияно от атмосферни условия.

За удобство символите и съкращенията може да бъдат комбинирани с термините и определенията, за да бъдат
представени заедно термините и техните определения, означенията и съкращенията под подходящо общо
заглавие, например "Термини, определения, символи и съкращения".
16.5

Специфични принципи и правила

16.5.1 Правила за разработване на терминологични записи
Терминологичните записи трябва да бъдат разработвани в съответствие с ISO 10241-1. Тази точка съдържа само
обобщение на някои от тези правила. Общите принципи и методи за терминологична работа са определени в ISO
704.
16.5.2 Въвеждащ израз
Ако всички специфични термини и определения са дадени в точка 3, се използва следният въвеждащ текст:
За целите на този документ се прилагат следните термини и определения.
ISO и IEC поддържат терминологични бази данни за използване в стандартизацията на следните адреси:
• IEC Electropedia: достъпна на http://www.electropedia.org/
• Онлайн платформа на ISO: достъпна на http://www.iso.org/obp

Ако позоваването се отнася за външен документ, се използва следният въвеждащ текст:
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За целите на този документ се прилагат термините и определенията, дадени в [позоваване на външен документ номер
xxx].
ISO и IEC поддържат терминологични бази данни за използване в стандартизацията на следните адреси:
• IEC Electropedia: достъпна на http://www.electropedia.org/
• Онлайн платформа на ISO: достъпна на http://www.iso.org/obp

Ако термините и определенията са дадени в точка 3, в допълнение към позоването към външен документ, се
използва следният въвеждащ текст:
За целите на този документ се прилагат термините и определенията, дадени в [външен документ номер xxx] и
следните:
ISO и IEC поддържат терминологични бази данни за използване в стандартизацията на следните адреси:
• IEC Electropedia: достъпна на http://www.electropedia.org/
Онлайн платформа на ISO: достъпна на http://www.iso.org/obp

Ако не са дадени никакви термини и определения, се използва следният въвеждащ текст:
В този документ не са посочени термини и определения.
ISO и IEC поддържат терминологични бази данни за използване в стандартизацията на следните адреси:
• IEC Electropedia: достъпна на http://www.electropedia.org/
• Онлайн платформа на ISO: достъпна на http://www.iso.org/obp
ЗАБЕЛЕЖКА: Въвеждащият текст не е висящ абзац (виж 22.3), тъй като точката за термини и определения се състои от списък
с терминологични записи и няма подточки.

16.5.3 Позоваване
В точката за термини и определения трябва да бъдат изброени само термините, които се използват в документа.
Това правило не се прилага за терминологичните стандарти, чиито термини са предназначени за по-широко
използване.
16.5.4 Термини
Общите термини, които квалифицираният ползвател на документа вече ще знае, не би трябвало да бъдат
дефинирани.
Видове термини:
−

Предпочитани термини са основните термини за дадено понятие. Предпочитан термин е формата,
която се използва в основната част на текста. Те са изписани с удебелен шрифт (с изключение на
символите, които трябва да бъдат представени по същия начин, както са използвани в текущия текст).

−

Признати термини са приети синоними на предпочитания термин. Те са изписани с нормален шрифт.

−

Непредпочитани термини са синонимите на предпочитания термин, които вече не се използват, или
чиято употреба не се предпочита. Те са изписани с нормален шрифт.

Може да има повече от един термин от всеки вид. Означение или съкращение може да представлява термин.
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ПРИМЕР 1

3.1

Предпочитан термин

начало на графиката

Признат термин

отправна точка в графиката
референтно ниво за отправна точка в навигационните карти
3.2

Предпочитан термин

слепващо вещество

Непредпочитан термин

НЕПРЕДПОЧИТАН: лепило
вещество, способно да задържа материалите заедно чрез адхезия

Термините трябва да бъдат изписани с малки букви. Главни букви, математически символи, типографски знаци и
синтактични знаци (например препинателни знаци, тирета, скоби, квадратни скоби и други конектори или
разделители) както и техния стил (например шрифт, получерен шрифт, курсив, получерен курсив или други
изисквания за стила) трябва да бъдат използвани в даден термин, само ако представляват част от обичайната
писмена форма на термина.
ПРИМЕР 2
Правилно използване на скоби:
(диметилтиокарбамоил) дисулфит

Скобите са част термините (което е химическото наименование).

Неправилно използване на скоби:
интегритет (на система)

Думите в скобите не са част от термина.

ПРИМЕР 3
Неправилно изразяване на равностойни
термини:
работа под напрежение (работа)

Неправилно е да се посочва синонимният термин в скоби.

Правилно изразяване на равностойни термини:
работене на живо
работа на живо

Предпочитаният термин и всички синоними са изписани на отделни
редове.

ПРИМЕР 4
Правилно използване на главни букви:
Число на Reynolds

"Reynolds " е собствено име и затова е изписано с главна буква.

Неправилно използване на главни букви:
Планирано прекъсване
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16.5.5 Определения
Определението трябва да бъде написано в такава форма, че да може да замени термина в неговия контекст. То
не трябва да бъде членувано, нито да завършва с граматическа точка.
За един терминологичен запис се разрешава само едно определение. Ако даден термин се използва за
определяне на повече от едно понятие, трябва да бъдат създадени отделни терминологични записи за всяко
понятие, а областта трябва да бъде включена в ъглови скоби преди определението.
ПРИМЕР
2.1.17
матрица
<екструдиране> метален блок с дюза с определена форма, през който се екструдира пластмасов материал
2.1.18
матрица
<отливане> комплект от части, обхващащи кухината, от която отливката придобива нейната форма

Не се допуска заобиколно определение, което повтаря вече определения термин.
16.5.6 Примери
Примерите дават информация, която илюстрира понятието. Примерите не трябва да съдържат изисквания
(използване на "трябва") или всякаква информация, считана за необходима за използването на документа,
например инструкции (повелително наклонение), препоръки (използване на "би трябвало") или разрешение
(използване на "може"). Примерите трябва да бъдат написани като фактическо изявление.
Примерите за терминологични записи се означават като "ПРИМЕР" и се номерират, започвайки с "1" в рамките на
всеки терминологичен запис. Единствен пример в терминологичния запис не трябва да бъде номериран.
16.5.7 Представяния без текст
Фигури и формули може да бъдат включени в терминологичен запис. Определението може да приеме формата на
формула. Виж ISO 10241-1.
16.5.8 Забележки към термини
Забележките към терминологичен запис следват различни правила от забележките, включени в текста (виж точка
24). Те предоставят допълнителна информация, която допълва терминологичните данни, например:
−

предписания (изявления, инструкции, препоръки или изисквания) свързани с използването на термин;

−

информация относно единиците, приложими за количество; или

−

пояснение за причините за подбор на съкратена форма като предпочитан термин.

Забележките към термин са означени като "Забележка # към термин:" и трябва да бъдат номерирани, започвайки
с "1", в рамките на всеки терминологичен запис. Единствена забележка към термин също трябва бъде
номерирана.
ПРИМЕР 1
3.1.4
непрекъсната скала
скала с последователност от възможни стойности
ПРИМЕР

Интервална скала и скала на съотношението.

Забележка 1 към термина: Дадена непрекъсната скала може да бъде трансформирана в прекъсната скала чрез
групиране на "стойностите". Това неизбежно води до известна загуба на информация. Често получената прекъсната
скала ще бъде поредна.
Забележка 2 към термина: Резолюцията на скалата може да бъде неблагоприятно засегната от ограниченията на
системата за измерване. Такива ограничения на измерването понякога водят до това, че измерванията се представят в
непрекъсната, поредна скала.
[ИЗТОЧНИК: ISO 3534-2:2006, 1.1.4]
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ПРИМЕР 2
3.6
съдържание на масата влага, отнесена към обема
маса на изпаряващата се вода, разделена на обема на сухия материал
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Методът за изпаряване на вода от влажен материал трябва да бъде посочен, когато се
използва този термин.

16.5.9 Източник
Ако даден терминологичен запис е възпроизведен от друг документ, източникът трябва да бъде посочен в края на
записа. Ако в оригиналния терминологичен запис са направени промени, това трябва да бъде отбелязано, заедно
с описание на това, което е било променено. Документ, който е даден като източник на терминологичен запис, е
информативен.
ПРИМЕР
3.1.2
терминологичен запис
част от колекцията от терминологични данни, която съдържа терминологичните данни (3.1.3), свързани с едно понятие
(3.2.1)
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Терминологичен запис, изготвен в съответствие с принципите и методите, посочени в ISO
704, следва едни и същи структурни принципи, независимо дали е едноезичен или многоезичен.
[ИЗТОЧНИК: ISO 1087-1:2000, 3.8.2, с промени – Добавена е забележка 1 към термина.]

16.5.10

Забележки под линия

Забележки под линия към която и да е част от терминологичния запис не са разрешени.
16.6

Преглед на главните елементи на терминологичния запис

Фигура 1 представя общ преглед на главните елементи на терминологичен запис.
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Избираеми елементи
Признат термин(и) обикновен
шрифт:

• друг приемлив термин(и), използван
за понятието

Непредпочитан термин(и) с
обикновен шрифт:
• термин(и), който не би трябвало да
се използва за понятието

Област в ъглови скоби:
• означава тематичната област или
ограничението, т.е. значението в
конкретен контекст
Пример(и):
• използвани за поясняване на
контекста
• номерирани, ако има два или повече

Забележка(и) към термин:
• предоставя допълнителна
информация, която допълва
терминологичните данни, като
- информация относно единици

Изисквани елементи

3.2

Номер
Номерна
натермина
термина ссполучерен
получер
шрифт
шрифт
••уникален
уникаленидентификатор
идентификатор

r1

измерващо разтояние

ИР

измервателно разстояние

Предпочитан термин(и) с
получерен шрифт

НЕПРЕДПОЧИТАН: мярка
разтояние
<плътност на магнитния поток>
най-късото разстояние от
повърхността на уреда до найблизката точка на повърхността
на сензора
ПРИМЕР……………..
Забележка 1 към термина: r1
изразява в метри

[ИЗТОЧНИК: IEC 62233:2005,

се

• първият предпочитан термин
може да бъде съкращение или
символ
• може да бъде или да включва
съкращение или символ
• символите не се изписват с
получерен шрифт, освен ако не
са векторен продукт
• първият предпочитан термин е
този, използван в документа
• ако в един запис има няколко
предпочитани термина, те трябва
да се опишат по реда на
предпочитание

3.2.6, с промени – Добавени са
съкращения, признати и
неодобрени термини и област.]

- причини за избор на
предпочитан термин
• за разлика от ЗАБЕЛЕЖКИТЕ,
забележките към термин
- се номерират, дори и да има
само една
- могат да сдържат предписания

Определение:
• отделен израз, който може да
замени термина в контекста
• няма пълен член или главна буква
или точка в края (период)
• за всеки термин се дава само едно
определение

• може да бъде последвано от

Източник:
• ако записът е взет от друг
документ, се посочва източникът,
както е показано тук (това
позоваване е информативно)

представяне на понятието без
текст, като фигура или формула,

• включва годината на публикуване
• в случай на приемане на запис от
друг документ, дава кратко
описание на промените

Фигура 1 - Преглед на главните елементи на терминологичен запис
16.7

Други елементи на терминологичен запис

В терминологичния запис може да бъдат включени и други категории данни, например:
−

кодове на държави;

−

граматическа информация;

−

произношение.

За общите изисквания и примери виж ISO 10241-1.
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17

Символи и съкращения

17.1

Цел или обосновка

Точките и подточките за символи и съкращения съдържат списък на символите и съкращенията, използвани в
документа, заедно с техните определения.
17.2

Нормативен или информативен?

Точката за символи и съкращения е нормативен елемент.
17.3

Задължителен, условен или избираем?

Точката за символи и съкращения е условен елемент.
17.4

Номериране и подразделяне

Символите не трябва да бъдат номерирани. За удобство символите и съкращенията може да бъдат комбинирани с
термините и определенията, за да бъдат представени заедно термините и техните определения, символите и
съкращенията под подходящо общо заглавие, например "Термини, определения, символи и съкращения".
17.5

Специфични принципи и правила

В списъка на символите трябва да бъдат включвани само използваните в текста символи.
Освен ако е необходимо символи да бъдат изброени в специфичен ред, за да бъдат спазени технически критерии,
всички символи трябва да бъдат изброени по азбучен ред в следната последователност:
•

главни латински символи и букви, последвани от малки латински букви (A, a, B, b, т.н.);

•

букви без индекси, предшестващи букви с индекси и с буквени индекси, предшестващи цифрови (B, b, C,
Cm, C2, c, d, dext, dint, d1, т.н.);

•

гръцки букви, последвани от латински букви (Z, z, Α, α, Β, β, …, Λ, λ, т.н.);

•

всякакви други специални символи.

18

Методи за измерване и изпитване

18.1

Цел или обосновка

Методите за измерване и изпитване специфицират процедури за определяне на стойностите на характеристики
или за проверка на съответствието с установените изисквания. Използването на стандартизиран метод за
изпитване осигурява сравнимост на резултатите.
Методите за измерване и изпитване могат да бъдат представени като отделни точки, или да бъдат включени в
изискванията, или да бъдат представени като приложения (виж точка 20), или като отделни части (виж 6.3).
Даден метод за измерване и изпитване трябва да бъде изготвен като отделен документ, ако има вероятност той
да бъде позован в редица други документи.
18.2

Нормативен или информативен ?

Точката за методи за измерване и изпитване е нормативен елемент.
18.3

Задължителен, условен или избираем?

Точката за методи за измерване и изпитване е условен елемент.
18.4

Номериране и подразделяне

Методите за измерване и изпитване може да бъдат подразделяни в следната последователност (където е
подходящо):
a) принцип;
b) реагенти и/или материали (виж 18.5.3);
c) апаратура (виж 18.5.4);
d) подготовка и съхранение на проби за изпитване и пробни тела;
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e) процедура;
f)

изразяване на резултатите, включително метод на изчисляване и прецизност на метода за изпитване, в
ISO, неопределеност на измерването;

g) протокол от изпитване.
Когато са необходими предупреждения свързани със здравето, безопасността или околната среда, препоръчва се
те да бъдат поставени до съответното съдържание в метода за изпитване. Общите предупреждения се
препоръчва да бъдат поставени в началото на метода за изпитване.
ПРИМЕР 1
Пример за общо предупреждение:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Използването на тази част от IEC 69999 може да включва опасни материали, операции и
оборудване. Стандартът не претендира да разглежда всички проблеми, свързани с безопасността или околната среда,
свързани с използването му. Отговорност на ползвателите на този стандарт е да предприемат подходящи мерки за
осигуряване на безопасността и здравето на персонала и околната среда, преди прилагането на стандарта, и да
изпълняват законовите и регулаторните изисквания за тази цел.

ПРИМЕР 2
Примери за специфични предупреждения:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Цианидните разтвори са силно токсични. Трябва да бъдат взети подходящи мерки, за да се
избегне поглъщането им. Препоръчва се да се внимава при изхвърлянето на тези разтвори.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Твърде бързото повишаване на температурата може да причини енергична, екзотермична реакция
в разтвора за разтваряне с повишаване на налягането и издухване на предпазния клапан. Възможни са загуби на
анализираните елементи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Това изпитване включва работа с гореща апаратура. В допълнение, при някои железни руди,
може да се получи преливане, когато пробата се зарежда в горещия контейнер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Реагентите, използвани в този метод, са силно корозивни и частично силно токсични. Мерки за
безопасност са абсолютно необходими, не само поради силните корозивни реактиви, но и поради високата
температура и високото налягане.

18.5

Специфични принципи и правила

18.5.1 Общи положения
Когато е подходящо, изпитванията трябва да бъдат идентифицирани като изпитвания на типа, изпитвания на
експлоатационни характеристики, изпитвания за вземане на проби, рутинни изпитвания и др.
В документа трябва да бъде определена последователността на изпитванията, ако тази последователност може
да повлияе на резултатите.
Изискванията, методите за вземане на проби и изпитванията са взаимосвързани елементи на стандартизацията на
продуктите и би трябвало да се разглеждат заедно, въпреки че различните елементи може да се появят в отделни
точки от този документ или в отделни документи.
Когато е необходим специфичен метод за вземане на проби, това трябва да бъде ясно посочено в метода за
изпитване.
При разработването на методи за изпитване е важно да бъдат взети предвид документите за общите методи за
изпитване и свързаните с тях изпитвания за подобни характеристики в други документи.
Трябва да бъдат избирани методи за изпитване без разрушаване, винаги когато те могат да заменят, при същото
ниво на доверие, методите за изпитване с разрушаване.
Препоръчва се методите за изпитване да бъдат в съответствие с метрологичните принципи относно
валидирането, проследимостта на измерванията и оценката на неопределеността на измерването, описани в
ISO/IEC 17025:2005, точка 5. Могат да бъдат приложими и други документи: Ръководство 98-3 на ISO/IEC
(GUM:1995) и Ръководство 99 на ISO/IEC (VIM). Препоръчва се изискванията, свързани с оборудване за изпитване,
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да съответстват на предписанията относно точността и калибрирането, специфицирани в ISO/IEC 17025:2005,
точка 5.
За указания относно разработването на методи за химичен анализ виж ISO 78-2. Голяма част от ISO 78-2 е
приложима и за методи за изпитване за продукти, различни от химични продукти.
Документите, специфициращи методи за изпитване, които включват използване на опасни продукти, апарати или
процеси, трябва да включват общо предупреждение и подходящи специфични предупреждения. За
препоръчваната формулировка виж Ръководство 51 на ISO/IEC. За указания за подходящото местоположение на
такива предупреждения виж ISO 78-2.
Документ, който специфицира методи за изпитване, не трябва да налага никакви задължения за извършване на
каквито и да било изпитвания. Той трябва само да посочи метода, по който трябва да бъде извършено
изпитването, ако се изисква и е направено позоваване (например в същия документ или в друг документ, в
нормативен акт или в договор).
Ако в документа е посочен статистически метод за оценяване на съответствието на продукт, процес или услуга,
всички изявления за съответствие с документа се отнасят само за съответствието на отчетната единица или
партидата.
Ако в документа е определено, че всяка отделна единица трябва да бъде изпитана в съответствие с документа,
всяко изявление относно съответствието на продукта с документа означава, че всяка отделна единица е изпитана
и всяка от тях отговаря на съответните изисквания.
Ако се използват методи за изпитване, които се различават от тези, които са най-приемливи за общо приложение,
това не трябва да бъде причина, в документа да не се специфицира най-приемливият метод.
18.5.2 Номериране
За да се улесни кръстосаното позоваване, отделните реагенти, материали и апарати трябва да бъдат номерирани,
дори ако има само един.
18.5.3 Реагенти и/или материали
Подточката за реагентите и/или материалите е условен елемент, който съдържа списък на реагентите и/или
материалите, използвани в документа.
Съдържанието на точката за реагенти и/или материали обикновено се състои от избираем въвеждащ текст,
заедно със списък, който описва един или повече реагенти и/или материали.
Въвеждащият текст трябва да бъде използван за определяне само на общите предписания, за които не е
направена препратка. В този текст не трябва да бъде включвана никаква препратка, но трябва да бъде посочен
като отделен запис, както е описано по-долу.
Въвеждащият текст, който обяснява общите предписания, не е висящ абзац, както е описано в точка 22.3, тъй
като списъкът с реагентите и/или материалите не е поредица от подточки, а списък.
Следният пример показва използваният стил на представяне (за допълнителни примери за разработване виж ISO
78-2).
ПРИМЕР
3 Реагенти
Използват се само реагенти с призната аналитична чистота и само дестилирана вода или вода с еквивалентна чистота.
3.1 Почистваща среда, например метанол или вода, съдържаща няколко капки течен детергент.

18.5.4 Апаратура
Подточката за апаратура е условен елемент, който съдържа списък на апаратурата, използвана в документа.
Винаги когато е възможно, не трябва да бъде специфицирано оборудване, произвеждано само от един
производител. Когато такова оборудване не е лесно достъпно, тази точка трябва да включва такива
спецификации за оборудването, които да осигуряват всички страни да могат да провеждат сравними изпитвания.
Виж също точка 31 относно използването на търговски наименования и търговски марки.
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Съдържанието на точката за апаратура обикновено включва избираем въвеждащ текст заедно със списък с един
или повече апарати.
Въвеждащият текст трябва да бъде използван за определяне само на общите предписания, за които не е
направена препратка. В този текст не трябва да бъде включена никаква препратка, но трябва да бъде посочен
като отделен запис, както е описано по-долу.
Въвеждащият текст, който обяснява общите предписания, не е висящ абзац, както е описано в точка 22.3, тъй
като списъкът с реагентите и/или материалите не е поредица от подточки, а списък.
Следният пример показва използваният стил на представяне (за допълнителни примери за разработване виж ISO
78-2).
ПРИМЕР
А.2 Апаратура
Обичайната лабораторна апаратура и по-специално следното.
А.2.1 Делител на проби, състоящ се от конусен делител на проби или делител на проби с няколко канала с
разпределителна система, например делител на проби „Директно делене", както този, показан на фигура A.1.
А.2.2 Сито с кръгли перфорации с диаметър 1,4 mm.
А.2.3 Пинсети
А.2.4 Скалпел
А.2.5 Четка за рисуване
А.2.6 Стоманени купи с диаметър 100 mm ± 5 mm; седем за проба за изпитване.
А.2.7 Везна, която може да отчита с точност до 0,01 g.

18.5.5 Алтернативни методи за изпитване
Ако за дадена характеристика съществува повече от един подходящ метод за изпитване, по принцип трябва да
бъде специфициран само един. Ако по някакви причини трябва да бъдат посочени повече от един метод за
изпитване, разрешава се в документа да бъде посочен арбитражен метод за изпитване (често наричан
референтен метод за изпитване), за разрешаване на спорове или съмнения.
18.5.6 Избор на методи за изпитване според точността
Когато се избира метод за изпитване, трябва да се вземе под внимание точността на метода по отношение на
изискваната стойност и допустимото отклонение за оценяваната характеристика.
Избраният метод за изпитване трябва да осигурява недвусмислена оценка дали пробата отговаря на
специфицираното изискване.
Когато е технически необходимо, всеки метод за изпитване трябва да включва изявление относно неговата
граница на точност.
18.5.7 Оборудване за изпитване
Ако при подготовката на документ, отнасящ се за даден продукт, е необходимо да се стандартизира някакъв вид
оборудване за изпитване, което е вероятно да бъде използвано за изпитване и на други продукти, то трябва бъде
разгледано в отделен документ, изготвен след консултация с техническия комитет, отговорен за такова
оборудване.
18.5.8 Протокол от изпитване
Тази точка определя каква информация трябва да бъде включена в протокола от изпитването. Точката трябва да
изисква информацията, която да бъде дадена най-малко за следните аспекти на изпитването:
•

пробата;

•

използвания международен стандарт (включително дата на публикуването му);

•

използвания метод (ако стандартът включва няколко);

•

резултата(ите), включително позоваване на точката, в която се обяснява как са изчислени резултатите;
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•

всякакви отклонения от процедурата;

•

наблюдавани необичайни особености;

•

дата на изпитването.

19

Маркиране, етикетиране и опаковане

19.1

Цел или обосновка

Маркирането, етикетирането и опаковането са важни аспекти, свързани с производството и доставката на
продуктите, които често се нуждаят от стандартизиран подход, особено в приложения, които са критични за
безопасността.
19.2

Нормативен или информативен?

Точките за маркиране, етикетиране и опаковане обикновено са нормативни елементи, въпреки че могат да
съществуват изключения (например, когато се правят само препоръки относно маркировката, етикетирането и
опаковането).
19.3

Задължителен, условен или избираем?

Точките за маркиране, етикетиране и опаковане обикновено са условни елементи.
19.4

Специфични принципи и правила

19.4.1 Общи положения
Маркирането, етикетирането и опаковането са допълващи се аспекти, които трябва да бъдат включени, винаги
когато това е подходящо, особено по отношение на стандартите за продукти, отнасящи се за потребителските
стоки.
Ако е необходимо, средствата за маркиране трябва също да бъдат специфицирани или препоръчани.
Този елемент не трябва да специфицира или препоръчва знаци за съответствие. Такива знаци обикновено се
прилагат съгласно правилата на сертификационна система – виж Ръководство 23 на ISO/IEC. Информация за
маркирането на продуктите с позоваване на орган за стандартизация или негови документи е дадена в ISO/IEC
17050-1 и ISO/IEC 17050-2.
Информация относно стандартите за безопасност и аспектите, свързани с безопасността, е дадена в Ръководство
51 на ISO/IEC.
Този елемент може да бъде допълнен с информационно приложение, даващо пример за информация, необходима
за целите на възлагането на обществени поръчки.
19.4.2 Изисквания относно маркирането, етикетирането и опаковането на продуктите
В документите, съдържащи позоваване на маркировката на продукта, трябва да бъде специфицирано следното,
когато е приложимо:
a)

съдържанието на всяка маркировка, която се използва за идентифициране на продукта, например:
1) производител (име и адрес);
2) отговорен доставчик (търговско наименование, търговска марка или идентификационен знак);
3) маркировка на самия продукт (например знак на производителя или търговска марка на доставчика,
модел или номер на типа, означение (виж приложение В));
4) идентифициране на различни размери, категории, видове и степени;

b)

средствата за представяне на тази маркировка, например чрез използване на плочи (понякога наричани
"табели"), етикети, печати, цветове, оплетки (на кабели), според случая;

c)

местоположението на продукта или в някои случаи на опаковката, където трябва да се постави
маркировката;

d)

изисквания за етикетиране и/или опаковане на продукта (например, инструкции за манипулиране,
предупреждения за опасност, дата на производство);
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e) друга информация, ако е необходимо.
Когато документът изисква поставянето на етикет, документът също така трябва да специфицира вида на
етикетирането и начина, по който етикетът се прикрепя, поставя или прилага върху продукта или неговата
опаковка.
Символите, специфицирани за маркиране, трябва да отговарят на приложимите документи, публикувани от ISO и
IEC.
ЗАБЕЛЕЖКА: Документи, свързани с опаковането, може да бъдат намерени в каталозите на ISO и IEC, в ICS класификация
55.

19.4.3 Изисквания относно документацията, придружаваща продукта
Документите може да изискват продуктът да бъде придружен от някакъв вид документация (например протокол
от изпитване, инструкции за манипулиране, друга информация, посочена на опаковката на продукта). Когато е
подходящо, съдържанието на такава документация трябва да бъде специфицирано.
ЗАБЕЛЕЖКА: Система за класифициране и означаване на такава документация за инсталации, системи и оборудване е
дадена в IEC 61355-1. Правилата за такава документация в администрацията, търговията и промишлеността могат да бъдат
намерени в ICS класификация 01.140.30.

19.4.4 Предупредителни надписи и инструкции
В някои стандарти за продукти е необходимо да бъде специфицирано, че продуктът трябва да бъде придружен с
предупредителни надписи или с инструкции към монтажника или ползвателя и да бъде специфициран техният
характер. Изискванията относно монтажа или използването трябва да бъдат включени в отделна част от серията
или в отделен документ, тъй като те не са изисквания, приложими за продукта.

20

Приложения

20.1

Цел или обосновка

Приложенията се използват за предоставяне на допълнителна информация към основния текст на документа и са
разработени по няколко причини, например:
•

когато информацията или таблицата са много дълги и, когато, ако са включени в основната част на
документа, биха разсеяли ползвателя;

•

за да отделят специални видове информация (например софтуер, примерни формуляри, резултати от
междулабораторни изпитвания, алтернативни методи за изпитване, таблици, списъци, данни);

•

за да представят информация относно конкретно приложение на документа.

20.2

Нормативен или информативен?

Приложенията могат да бъдат нормативни или информативни елементи.
Нормативните приложения предоставят допълнителен нормативен текст към основния текст на документа.
Информация за съществуващите специални национални условия трябва да бъдат дадени в нормативно
приложение (виж ZB.1).
Информационните приложения предоставят
разбирането или използването на документа.

допълнителна

информация,

предназначена

да

подпомогне

Информация за съществуващите А-отклонения трябва да бъде дадена в информационно приложение (виж ZB.2).
Статутът на приложението (информационно или нормативно) трябва да бъде даден ясно чрез начина, по който
приложението е позовано в текста, и това трябва да бъде посочено под заглавието на приложението.
ПРИМЕР
[…] за допълнителна информация виж приложение А […]

Статутът на приложение А е информационен

[…] методът за изпитване трябва да бъде проведен, както е

Статутът на приложение Б е нормативен

БИС, издание 2018

55

Правила за работа по националната стандартизация. Част 3 Принципи и правила за структурата и разработването на националните стандарти

специфицирано в приложение В […]

20.3

Задължителен, условен или избираем?

Приложенията са избираеми елементи.
20.4

Номериране и подразделяне

Всяко приложение трябва да бъде означено със заглавие, съдържащо думата "Приложение", последвано от главна
буква, започваща с "А", например "Приложение А". Заглавието на приложението трябва да бъде последвано от
запис "(нормативно)" или "(информационно)".
ПРИМЕР 1
Приложение А
(информационно)
Примерна форма

Приложенията могат да бъдат подразделени на точки, подточки, параграфи и списъци.
Цифрите, дадени в точките, подточките, таблиците, фигурите и математическите формули на дадено
приложение, трябва да се предхождат от буквата, означаваща това приложение, последвано от граматическа
точка. Номерирането започва отначало за всяко приложение.
ПРИМЕР 2
В случай на приложение А, първата точка ще бъде номерирана A.1, първата фигура ще бъде фигура A.1, първата
таблица ще бъде таблица A.1 и първата формула ще бъде формула (A.1).

20.5

Специфични принципи и правила

Всяко приложение трябва да бъде изрично позовано в текста.
ПРИМЕР
„Приложение В предоставя допълнителна информация…”;
„Използват се методите, описани в приложение C”;
„Виж фигура А.6”;
„Точка А.2 описва… „;
„… както е посочено в В.2.5.”.
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21

Библиография

21.1

Цел или обосновка

В библиографията са изброени, за информация, документите, цитирани информативно в документа, както и други
информационни ресурси.
21.2

Нормативен или информативен?

Библиографията е информативен елемент. В нея не трябва да се съдържат изисквания, разрешения или
препоръки.
21.3

Задължителен, условен или избираем?

Библиографията е условен елемент. Включването му зависи от това дали в документа има информационни
позовавания.
21.4

Номериране и подразделяне

Библиографията може да бъде подразделена, за да бъдат групирани позованите документи под описателни
заглавия. Такива заглавия не трябва да бъдат номерирани.
Изброените позовани документи и информационни ресурси могат да бъдат номерирани.
21.5

Специфични принципи и правила

Библиографията, ако има такава, трябва да бъде разположена след последното приложение.
Изброените позовани документи и информационни ресурси могат да бъдат датирани или недатирани. Виж 10.4 и
10.5.
ПРИМЕР
В следващия случай цитирането не е нормативно, а е информативно. Цитираният документ не трябва да бъде включен
в точката за нормативни позовавания, а в библиографията:

При окабеляване на такива съединители се препоръчва да бъдат взети предвид диаметърът на проводника и кабела
за определените в IEC 61156 кабели.
В следващия случай цитирането е нормативно и документът трябва да бъде включен в точката за нормативни
позовавания:

Съединителите трябва да отговарят на електрическите характеристики, специфицирани в IEC 60603-7-1.
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Компоненти на текста
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22

Точки и подточки

22.1

Цел и обосновка

Точките и подточките служат като основни компоненти при подразделянето на текста на документа.
22.2

Заглавие

Всяка точка трябва да има заглавие.
Препоръчва се на всяка подточка на първо ниво (например 5.1, 5.2 и т.н.) да бъде дадено заглавие. В рамките на
една точка или подточка, използването на заглавията трябва да бъде еднакво за подточките на едно и също
ниво, например ако 10.1 има заглавие, 10.2 също има заглавие. Фигура 2 показва примери за правилно и
неправилно използване на заглавията на подточките.
Неправилно:
Няма заглавие

4.2

Метод В, честотна област

4.2.1 Образецът се поставя минимум на 5 cm от всички предмети, които биха
повлияли на измерените резултати.

Заглавие

4.2.2 Калибриране (референтно измерване) и измерване на точността
на уреда
Ако се използват балони за балансирано измерване или минимални загуби,
използвани за импедансно съвпадение, вижте фигури А.2 и А.3, те са включени
в термина "уред". Ако в референтния документ уредът е специфициран, така че
неговата точност е известна, тогава измерването на точността на уреда е по
избор.
Правилно:

Двете подточки
имат заглавие

4.2

Метод В, честотна област

4.2.1

Поставяне на образеца

Образецът се поставя минимум на 5 cm от всички предмети, които биха
повлияли на измерените резултати.
4.2.2 Калибриране (референтно измерване) и измерване на точността
на уреда
Ако се използват балони за балансирано измерване или минимални загуби,
използвани за импедансно съвпадение, вижте фигури А.2 и А.3, те са включени
в термина "уред". Ако в референтния документ уредът е специфициран, така че
неговата точност е известна, тогава измерването на точността на уреда е по
избор.
Правилно:
4.2

Двете подточки
нямат заглавие

Метод В, честотна област

4.2.1 Образецът се поставя минимум на 5 cm от всички предмети, които биха
повлияли на измерените резултати.
4.2.2 Ако се използват балони за балансирано измерване или минимални
загуби, използвани за импедансно съвпадение, вижте фигури А.2 и А.3, те са
включени в термина "уред". Ако в референтния документ уредът е
специфициран, така че неговата точност е известна, тогава измерването на
точността на уреда е по избор.

Фигура 2 – Правилна и неправилна употреба на заглавия на подточки
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22.3

Номериране, подразделяне и висящи абзаци 1

22.3.1 Номериране
Точките във всеки документ трябва да бъдат номерирани с арабски цифри, започвайки с цифрата 1 за точка
„Обект и област на приложение”.
Номерирането трябва да бъде непрекъснато до приложенията, с изключение на всички приложения (виж точка
20).
22.3.2 Подразделяне
Подточката е номерирано подразделение на точка. Една точка може да бъде подразделяна на подточки до пето
ниво (например 5.1.1.1.1.1, 5.1.1.1.1.2 и т.н.).
Препоръчва се да бъдат избягвани прекалено много нива на подразделяне, тъй като това прави документа труден
за използване и за разбиране от ползвателя.
На фигура 3 е даден пример за номериране деления и позразделения.
Точка номер

Подточка номер

Обект и област на приложение
Нормативни позовавания
Термини и определения

Приложение А (нормативно)

Приложение В (нормативно)

Приложение С (информационно)
Библиография

Фигура 3 - Пример за номериране на деления и позразделения
Единствена подточка не трябва да бъде създадвана, ако на същото ниво няма поне още една подточка. Например,
текстът в точка 10 не трябва да бъде означаван като подточка "10.1", освен ако има също и подточка "10.2".
22.3.3 Висящи абзаци
"Висящи абзаци", като тези, показани на фигура 4, трябва да бъдат избягвани, тъй като позоваването на тях е
двусмислено.
В примера, даден на фигура 4, посочените висящи абзаци не може да бъдат недвусмислено идентифицирани като
част от "точка 5", тъй като абзаците 5.1 и 5.2 също са част от точка 5. За да се избегне този проблем, е
необходимо висящите абзаци да бъдат идентифицирани като подточка "5.1 Общи положения" (или друго
подходящо заглавие) и съществуващите 5.1 и 5.2 да бъдат съответно преномерирани (както е показано), или
висящите абзаци да се преместят другаде или да се заличат.

1

За номерирането на деленията и подразделенията в европейските общи промени, виж ZA.3.
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Неправилно

Правилно

5 Несигурност на сертифицираната стойност

5 Несигурност на сертифицираната стойност

Комбинираната разширена

висящ

5.1 Общи положения

несигурност на измерването

абзац

Комбинираната разширена несигурност на измерването
се изчислява ...

се изчислява ...
5.1 Бюджет на несигурност
[…]

5.1 Бюджет на несигурност
[…]

Фигура 4 – Пример за висящ абзац (вляво) и начин за избягванeто му (вдясно)
22.4

Позоваване

Точките и подточките не е необходимо да бъдат позовавани специално в текста.
Използват се, например, следните форми на позоваване на точки и подточки:
•

"съгласно точка 4";

•

"подробности са дадени в 4.1.1";

•

"изискванията, дадени в точка В.2";

•

"методите, описани в 5.3, дават допълнителна информация за...".

23

Изброявания

23.1

Цел или обосновка

Изброяването служи за подразделяне на информацията, за да се подпомогне нейното разбиране.
23.2

Заглавие

Изброяванията нямат заглавие. Те обаче може да бъдат предшествани от заглавие или въвеждащ израз.
23.3

Номериране и подразделяне

Изброяванията могат да бъдат номерирани или неномерирани. Изброяванията могат да бъдат подразделяни.
Виж примерите по-долу.
ПРИМЕР 1
За изготвянето на определения трябва да бъдат прилагани следните основни принципи.
a) Определението трябва да има същата граматична форма като термина:
1) за дефиниране на глагол трябва да бъде използвана словесен израз;
2) за дефиниране на съществително име трябва да бъде използвано единствено число.

b) Предпочитаната структура на дадено определение се състои от основна част, в която се посочва класът, към който

принадлежи понятието, и допълнителна част, която изброява характеристиките, които отличават понятието от
другите членове на класа

ПРИМЕР 2
Не се изисква превключвател за която и да е от следните категории апаратура:
−

апаратура, чиято консумация на енергия не превишава 10 W при нормални работни условия;

−

апаратура, чиято консумация на енергия не превишава 50 W, измерена 2 min след прилагането на някое от
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условията на неизправност;

−

апаратура, предназначена за непрекъсната работа.

ПРИМЕР 3
Вибрациите в апарата могат да бъдат причинени от

23.4

−

небалансиране на въртящите се елементи;

−

леки деформации на рамката;

−

търкалящите лагери; и

−

аеродинамични товари.

Позоваване

Целта на дадено изброяване трябва да бъде изяснена в контекста му. Например, въвеждащо изречение или
заглавие на подточка може да служи за представяне на изброяването. В текста не е необходимо изброяванията
да бъдат специално позовавани.
Ако са необходими кръстосани позовавания към елементите от изброяването, тррябва да бъде използвано
номерирано изброяване. В рамките на едно подразделение всяка позиция в номерирано изброяване трябва да
има уникален идентификатор. Номерирането започва отначало при всяка нова точка или подточка.
Използват се, например, следните форми на позоваване на изброявания:
•

„както е определено в 3.1 б)”;

•

„изискванията, дадени в В.2 в)”.

24

Забележки

24.1

Цел или обосновка

Забележките се използват за предоставяне на допълнителна информация, предназначена да подпомогне
разбирането или използването на текста на документа. Документът трябва да бъде използваем без забележките.
За правилата за забележките към фигури виж 28.5.4.
За правилата за забележките към таблици виж 29.5.1.
Забележките към термините (към теминологичните записи) следват различни правила от тези за забележките,
виж 16.5.6.
24.2

Заглавие

Забележките нямат заглавие.
24.3

Номериране и подразделяне

В рамките на дадена точка или подточка забележките трябва да бъдат номерирани последователно.
Номерирането започва отново при всяко ново подразделение. Единствена забележка в подразделение не е
необходимо да бъде номерирана.
24.4

Позоваване

Забележките не е необходимо да бъдат специално позовавани в текста.
Когато се прави позоваване на забележки, се използват, например, следните форми на позоваване:
•
•

"обяснение е дадено в 7.1, Забележка 2";
"виж 8.6, Забележка 3"
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24.5

Специфични принципи и правила

Забележките не трябва да съдържат изисквания (например използване на "трябва", виж таблица 3) или каквато и
да е информация, считана за задължителна за използването на документа, например инструкции (повелително
наклонение), препоръки (например "би трябвало", виж таблица 4) или разрешение (например използване на
"може - разрешение", виж таблица 5). Препоръчва се забележките да бъдат написани като изявление на факти.
24.6

Примери

ПРИМЕР 1
Правилен пример за използването на забележка:
"Всеки етикет трябва да има дължина между 25 mm и 40 mm и широчина между 10 mm и 15 mm.
ЗАБЕЛЕЖКА Размерът на етикета е избран така, че да отговаря на повечето размери на спринцовката, без да се
закриват градуираните деления."

ПРИМЕР 2
Примери за неправилно използване на забележка:
ЗАБЕЛЕЖКА
В този контекст една част трябва да бъде
считана за отделен документ ...

"трябва" представлява изискване

ЗАБЕЛЕЖКА Алтернативно, изпитайте при натоварване
от ...

"изпитайте" представлява изискване, изразено тук под
формата на инструкция, използвайки императивна форма

ЗАБЕЛЕЖКА Когато дадена лаборатория е част от поголяма организация, организационните разпореждания
би трябвало да бъдат такива, че отделите, имащи
конфликт на интереси...

"би трябвало" представлява препоръка

ЗАБЕЛЕЖКА Лицата може да имат повече от една
функция ...

"може" представлява разрешение

25

Примери

25.1

Цел или обосновка

Примерите илюстрират понятията, представени в документа. Документът трябва да бъде използваем без
примерите.
25.2

Заглавие

Примерите не е необходимо да имат заглавие, но те могат, ако е необходимо, да бъдат групирани в точка или
подточка, озаглавена "Пример" или "Примери" (виж 25.6, която е озаглавена "Примери")
25.3

Номериране и позразделяне

В рамките на дадена точка или подточка примерите трябва да бъдат номерирани последователно. Номерирането
започва отново за всяко ново подразделение. Единствен пример в дадено подразделение не е необходимо да
бъде номериран.
25.4

Позоваване

Примерите не е необходимо да бъдат специално позовавани в текста.
Ако примерите са позовавани, се използват например, следните форми за позовавания:
•

"виж 6.6.3, пример 5";

•

"Точка 4, в пример 2, се изброява..."
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25.2

Специфични принципи и правила

Примерите не трябва да съдържат изисквания (използване на "трябва") или всякаква информация, считана за
задължителна за използването на документа, например инструкции (повелително наклонение), препоръки
(използване на "би трябвало") или разрешение (използвне на "може -разрешение"). Препоръчва се примерите да
бъдат написани като изявление за факти.
ПРИМЕР 1
Общият модел може да бъде приложим за други възможни категории производствени операции или за други области
на дейност в рамките на предприятието.
ПРИМЕР Дадена компания би могла (възможност) да приложи модела за управление на операциите по получаване и
свързаните с него услуги.

ПРИМЕР 2
При прилагане на международните стандарти на национално ниво международното означение трябва да бъде
използвано без промяна. Идентификацията на националния стандарт обаче може да бъде въведена между
описателния блок и блока на номера на международния стандарт.
ПРИМЕР Ако международното означение на винт е
Винт с прорез ISO 1580-M5 × 20-4,8
неговото националното означение може (възможност) да бъде
Винт с прорез VN 4183-ISO 1580-M5 × 20-4,8,
ако VN 4183 е идентификация на националния стандарт, съответстващ на ISO 1580, който е приет без промяна.

26

Забележки под линия

26.1

Цел или обоснавака

Забележките под линия към текста на документ се използват, за да дадат допълнителна информация в контекста
за конкретен елемент в текста. Документът трябва да бъде използваем без забележките под линия.
За правилата за забележки под линия към фигури виж 28.5.5.
За правилата за забележки под линия към таблици виж 29.5.2.
26.2

Заглавие

Забележките под линия нямат заглавие.
26.3

Номериране и позразделяне

Забележките под линия трябва да бъдат номерирани последователно в рамките на целия документ. Обикновено,
препратките към забележките под линия се означават с арабски цифри. По изключение може да бъдат
използвани други системи (a, b, c, и т.н.; *, **, ***, и т.н.; †, ‡, и т.н.), например, когато е възможно да бъдат
объркани с номера на горен индекс.
26.4

Позоваване

Забележките под линия трябва да бъдат позовавани в текста.
Използват се, например, следните форми на позоваване на забележките под линия:
•

2

ISO 1234:- 2 изброява методите за изпитване за…

В процес на разработване. Етап към момента на публикуването: ISO/DIS 1234:2014.
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26.5

Специфични принципи и правила

Забележка под линия може да се появява навсякъде в текста на документ освен в терминологичните записи.
Забележките под линия не трябва да съдържат изисквания (например използване на "трябва", виж таблица 3) или
всякаква информация, считана за задължителна за използването на документа, например инструкции
(повелително наклонение), препоръки (използване на "би трябвало", виж таблица 4) или разрешение (използване
на "може - разрешение", виж таблица 5). Препоръчва се забележките под линия да бъдат написани като
изявление за факти.
26.6

Примери

ПРИМЕР 1
С.1.1 Въведение
... мултиплексен метод PCR в реално време, базиран на TaqMan®7.
-------7

TaqMan ® е търговска марка на Roche Molecular Systems. Тази информация е дадена за удобство на ползвателите на
този стандарт и не представлява одобрение от ISO на споменатия продукт. Еквивалентни продукти могат да бъдат
използвани, ако може да се докаже, че те водят до същите резултати.

ПРИМЕР 2
... такива ефекти на солената мъгла върху съединителите са доказани [2] 5.
-------5

Числата в квадратни скоби са позовани в библиографията.

27

Математически формули

27.1

Цел или обосновка

Математическите фомули използват символи за изразяване на връзката между величините.
ЗАБЕЛЕЖКА

Изрази като
𝑙
𝑡
𝑉
, и или 𝑉𝑙 (km/h), 𝑙/m и 𝑡/s
km/h m s

за цифрови стойности не са математически формули. Те са полезни, по-специално, за разполагане по осите на графиките и в
заглавията на колоните в таблиците.

27.2

Заглавие

Математическите формули нямат заглавие.
27.3

Номериране и подразделяне

Когато е необходимо за целите на позоваването, математическите формули може да бъдат номерирани в даден
документ. Трябва да бъдат използвани арабски цифри в скоби, започвайки от 1.
ПРИМЕР 1

x2 + y2 < z 2

(1)

Номерирането трябва да бъде непрекъснато и независимо от номерацията на точките, таблиците и фигурите.
Подразделяне на математическите формули [например (2а), (2b) и т.н.] не е разрешено.
Когато се номерират математически формули в приложения, номерацията започва отначало и се предхожда от
буквата на приложението.
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ПРИМЕР 1

x2 + y2 < z 2
27.4

(А.1)

Позоваване

Когато дадена формула е номерирана, препоръчва се тя трябва да бъде позована в текста. Целта на формулата
би трябвало да бъде изяснена от контекста, например, с въвеждащо изречение.
Използват се, например, следните форми на позоваване на математически формули.
•

"виж 10.1, формула (3) ";

•

"виж точка А.2, формула (А.5) "

27.5

Специфични принципи и правила

Математическите формули трябва да бъдат изразявани в математически правилна форма.
Променливите трябва да бъдат представени с буквени символи. Значенията на символите трябва да бъдат
обяснени във връзка с математическите формули, освен ако не се съдържат в точката "Символи и съкращения".
ПРИМЕР 1

V=

l
t

където

V

e скоростта на точката с равномерно движение;

l

е изминатото разстояние;

t

е времето.

Един и същи символ обаче никога не трябва да бъде използван в рамките на един документ както за величината,
така и за съответната й цифрова стойност. Например, използването на формулата в пример 1 и на формулата в
пример 2 в същия контекст би означавало, че 1 = 3,6, което очевидно не е вярно.
Ако по изключение се използва формула между цифровите стойности, трябва да бъде следван стилът, показан в
пример 2.
ПРИМЕР 2

V=

l
t

където

V

e цифровата стойност на скоростта, изразена в километри за час (km/h), на точката с равномерно движение;

l

е цифровата стойност на изминатото разстояние, изразено в метри (m);

t

е цифровата стойност на времето, изразено в секунди (s).

Описателни термини или наименования на величини не трябва да бъдат подреждани под формата на
математическа формула. Наименования на величини или съкращения, съдържащи няколко букви, например,
представени с курсив или с индекси, не трябва да бъдат използвани на мястото на символите.
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ПРИМЕР 3

ПРИМЕР 3

Правилно:

Неправилно:
𝑡𝑖 = �

където

ti

𝑆ME,i
𝑆MR,i

e статистическата стойност за системата i;

където

ti

𝑀𝑆𝐸i
𝑡𝑖 = �
𝑀𝑆𝑅i

e статистическата стойност за системата i;

SME.i е остатъчният среден квадрат за системата i;.

MSE.i е остатъчният среден квадрат за системата i;.

SMR.i е средният квадрат, дължащ се на регресия на
системата i.

MSR.i е средният квадрат, дължащ се на регресия на
системата i.

ПРИМЕР 4
Правилно:

Неправилно:
𝑚
𝜌=
𝑉

плътност =

маса
обем

ПРИМЕР 5
Правилно:

Неправилно:

dim(Е)- dim(F). dim(l)

dim(енергия) - dim(сила). dim(дължина )

където

или

E е енергия;

dim(енергия) - dim(сила). dim(дължина )

F е сила;
l

е дължина.

Един и същ символ не би трябвало да се използва за представяне на различни величини в рамките на един и същ
документ. Субскрипти (долни индекси) може да бъдат полезни за разграничаване на символите за свързани
понятия.
Означенията на единиците не трябва да бъдат използват в математическите формули.
Други примери са представени в приложение В.

28

Фигури

28.1

Цел или обосновка

Фигурите са графично средство за представяне, използвани когато те са най-ефикасните средства за представяне
на информация в лесно разбираема форма.
Фотографии и други носители може да бъдат използвани, ако не е възможно концепцията да се представи като
линеен чертеж.
28.2

Заглавие

Препоръчва се заглавието на фигурата да бъде представено кратко.
28.3 Номериране и подразделяне
28.3.1 Означаване фигурата
Единствена фигура трябва да бъде означена "Фигура 1". Това номериране трябва да бъде независимо от
номерацията на точките и на таблиците.
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В приложенията номерацията на фигурите започва отначало и номерът се предхожда от буквата на
приложението (например, фигура А.1 и т.н.).
Когато фигурата продължава върху няколко страници, може да бъде полезно означението на фигурата да се
повтори, последвано от заглавието (избираемо) и от "(1 от #)", където # е общият брой страници, на които се
появява фигурата.
ПРИМЕР

Фигура x (1 от #)
28.3.2 Подфигури
По принцип препоръчително е да се избягва използването на подфигури, когато е възможно, тъй като това
усложнява оформянето и управлението на документа.
Разрешено е само едно ниво на подразделяне на фигурата. Подфигурите трябва да бъдат идентифицирани с
малка буква [например, фигура 1 може да включва подфигури а), б), в) и т.н.]. Не трябва да бъдат използвани
други форми на идентификация на подфигурите, като 1.1, 1.2, ..., 1-1, 1-2, ... и други.
Не се допускат отделни легенди, забележки и забележки под линия за подфигури.
ПРИМЕР

Изявление относно единиците

Чертеж или илюстрация

Чертеж или илюстрация

а) Подзагалавие

а) Подзагалавие

Легенда
Абзац (съдържащ изисквания) и забележки към фигурата
Забележки под черта към фигурата

Фигура х - Заглавие

28.4

Позоваване

Всяка фигуратрябва да бъде позована изрично в текста.
Използват се, например, следните формулировки за позоваване на фигури и подфигури:
•

"Фигура 3 илюстрира ...";

•

"Виж фигура 6 b)".

28.5

Специфични принципи и правила

28.5.1 Стандарти, използвани при създаването на графично съдържание
Следващите стандарти предоставят информация относно създаването на графично съдържание.
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Предмет

Стандарт

Заглавие

Общи положения

IEC 61082-1

Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules
[Подготовка на документи, използвани в електротехническата
област. Част 1: Правила]

Графични символи

IEC 62648

Graphical symbols for use on equipment – Guidelines for the inclusion
of graphical symbols in IEC publications [Графични символи за
използване върху оборудване. Насоки за включване на графични
символи в публикациите на IEC]

IEC 80416-1

Basic principles for graphical symbols for use on equipment – Part 1:
Creation of graphical symbols for registration [Основни принципи за
графични символи, използвани в съоръжения. Част 1: Създаване
на графични символи за регистрация]

ISO/IEC 81714-1

Design of graphical symbols for use in the technical documentation of
products – Part 1: Basic rules [Проектиране на графични символи
за използване в техническата документация на продуктите. Част
1: Основни правила]

Линеен тип

ISO 128-20

Technical drawings – General principles of presentation – Part 20:
Basic conventions for lines [Технически чертежи. Общи принципи
за изобразяване. Част 20: Линии, основни правила (ISO 12820:1996)]

Оразмеряване

ISO 129 всички части

Technical drawings – Indication of dimensions and tolerances
[Технически чертежи. Нанасяне на размерите и допуските]

Спецификации за
геометрията и
размерите на продукти

ISO 1101

Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing –
Tolerances of form, orientation, location and run-out [Изисквания за
геометрията на продукт (GPS). Допустими отклонения от
геометрията. Допустими отклонения от форма, ориентация,
разположение и радиално биене (ISO 1101:2017)]

Проекция

ISO 128-30

Technical drawings – General principles of presentation – Part 30:
Basic conventions for views [Технически чертежи. Общи принципи
за изобразяване. Част 30: Основни положения за изгледи]

Блок-схеми и
органиграми

ISO 5807

Information processing – Documentation symbols and conventions for
data, program and system flowcharts, program network charts and
system resources charts [Обработка на информацията. Символи на
документацията и споразумения за данни, блок-схеми на
програми и системи, схеми на програмни мрежи и схеми на
системни ресурси]

28.5.2 Избор на буквени символи, стил на буквите
Буквените символи, използвани във фигурите за представяне на общи случаи на ъглови или линейни величини,
трябва да бъдат в съответствие с ISO 80000-3. Подскриптове (долни индекси) може да бъдат използвани, когато е
необходимо, за да се разграничат различните приложения на даден символ.
За серия от символи, показващи различни дължини в чертеж, се използват l1, l2, l3 и т.н., а не, например, А, В, С и
т.н. или a, b, c и т.н. Основните символи, използвани в чертежите от ISO 80000-3, са дадени по-долу.
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Таблица 8 - Основни символи, използвани в чертежите от ISO 80000-3
Наименование

Символи

Дължина

l, L

Широчина

b, B

Височина

h, H

Дебелина

d, δ

Радиус

r, R

Радиално разстояние

rQ, ρ

Диаметър

d, D

Държина на траекторията

s

Декартови координати

x, y, z

Вектор на позицията

r

Изместване

Δr

Радиус на кривината

ρ

Буквените символи върху техническата документация за продукт трябва да бъдат в съответствие със серията ISO
3098. За променливи величини трябва да бъдат използвани букви в курсив.
За всички останали букви трябва да бъде използван вертикалният (прав) стил.
Когато всички единици за величина са едни и същи, над десния ъгъл на фигурата трябва да бъде поставено
подходящо изречение (например "Размерите са в милиметри").
Виж фигура 5.
Размерите са в милиметри
Символи за оразмеряване
съгласно ISO 3098

Стрелки, сочeщи
върху повърхността

Означения в легенда и забележка под
линия следващи стила на текста

Точки, появяващи
се в зоната

Символи за променливи величини в наклонен
шрифт, както и в останалата част на текста
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Легенда
1

стъбло на дорника

2

блокираща глава

Дорникът трябва да бъде проектиран така, че слепият край на нита да се деформира по време на монтажа, а стъблото да
може да се разшири.
ЗАБЕЛЕЖКА: Фигура # илюстрира глава на нит, тип А.
a
b

Разделящата зона трябва да бъде фрезована.
Главата на дорника обикновено е хромирана.

Фигура 5 - Пример, илюстриращ елементите на фигура
28.5.3 Легенди и надписи на фигури
Фигурите трябва да бъдат езиково неутрални, за да се улесни преводът, като се използва позоваване на легенди
или забележки под линия (виж фигура 5), вместо текстови описания (в съответствие с ISO 6433).
В графиките изписването по осите не трябва да бъде заменяно с позоваване на легенда, за да се избегне
всякакво възможно объркване между числото, представляващо позоваване на легенда, и числото,
представляващо стойност по оста. Наименоването на криви, линии и т.н. на графиката трябва да бъде заменено с
позоваване на легенда.
В графиките и органиграмите е разрешено използването на текстови описания (виж 28.6.4).
28.5.4 Забележки към фигурите
Еднствена забележка към фигура се предхожда от "ЗАБЕЛЕЖКА", поставена в началото на първия ред от текста
на забележката. Виж фигура 5. Когато за една и съща фигура има няколко забележки, те трябва да бъдат
означени като "ЗАБЕЛЕЖКА 1", "ЗАБЕЛЕЖКА 2", "ЗАБЕЛЕЖКА 3" и др. Номерирането започва отначало за всяка
нова фигура.
Забележките към фигурите не трябва да съдържат изисквания или информация, която се счита за задължителна
за използването на документа. Всички изисквания, свързани със съдържанието на фигурата трябва да бъдат
дадени в забележка под линия към фигурата или като абзац между фигурата и нейното заглавие. На забележките
към фигурите не трябва да бъде правено позоваване.
28.5.5 Забележки под линия към фигури
Забележките под линия към фигурите се номерират отделно от забележките под линия към текста.
Забележките под линия на фигурите трябва да бъдат разграничени със суперскрипти (горен индекс) от малки
букви, започвайки с "a". Забележките под линия трябва да бъдат позовани на фигурата чрез вмъкване на същият
суперскрипт с малки букви. Виж фигура 5.
Забележките под линия към фигурите може да съдържат изисквания.
28.6

Видове фигури

28.6.1 Технически чертежи на механични елементи
Техническите чертежи на механични елементи трябва да бъдат изготвени съгласно съответните стандарти на ISO
(изброени в 28.5.1). Различните изгледи, детайли и части на сечения на компонент или многокомпонентен обект
трябва да бъдат представени в съответствие с ISO 128-30, ISO 128-34, ISO 128-40 и ISO 128-44. Различните
изгледи, детайли и сечения на компонент или многокомпонентен обект не трябва да бъдат представяни като
подфигури.
Виж фигура 6.
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Механична референтна равнина
Оптична референтна равнина

Съединителна
втулка

Отвори за
щифтове

Спецификации за размерите и геометрията на
продукт в съответствие с международните
стандарти

Фигура 6 – Пример за технически чертеж на механичен елемент
28.6.2 Графични символи
Графичните символи за използване върху оборудване трябва да бъдат в съответствие с IEC 60417 и ISO 7000.
Обществените информационни символи трябва да бъдат в съответствие с ISO 7001. Знаците за безопасност
трябва да бъдат в съответствие с ISO 7010.
За целите на последователността и съгласуваността, за стандартизирането на графичните символи и знаците за
безопасност са отговорни IEC/TC 3, IEC/SC 3C и ISO/TC 145. Ако в базите данни на IEC и ISO не съществува
подходящ символ или знак за безопасност, трябва да се обърнете към IEC/TC 3, IEC/SC 3C и ISO/TC 145, за да
регистрирате стандартизиран символ.
Таблица 9 дава общ преглед на категориите графични символи.
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Таблица 9 - Категории графични символи
Категория на
графичния
символ

Основно
съобщение

Местоположение

Публични
информационни
символи

Местоположение
на услугата или
съоръжението

В обществени зони

Знаци за
безопасност
(символи)

Свързани с
безопасността и
здравето на
хората

На работни места и в
обществени зони

Етикети за
безопасност на
продуктите

Свързани с
безопасността и
здравето на
хората

Върху продуктите

Графични
символи за
използване за
оборудване

Свързани с
оборудването

Символи за
техническа
документация
за продукти

(Представяне на
продуктите)

Принципи на
проектиране
ISO 22727

ISO 3864-1
ISO 3864-3

IEC 80416-3
Техническа
документациа за
продукти (чертежи,
диаграми и др.)

ISO/TC 145/SC 1

ISO 7010

ISO/TC 145/SC 2

-

ISO/TC 145/SC 2

ISO 7000

ISO/TC 145/SC 3

IEC 60417

IEC/SC 3C

ISO 14617

ISO/TC 10/SC 10

IEC 60617

IEC TC 3

ISO 3864-2

ISO 80416-2

ISO 81714-1

Отговорен
технически
комитет

ISO 7001

ISO 3864-3
IEC 80416-1

Върху оборудването

Преглед

Виж фигура 7.

IEC 60417-5012
Фигура 7 – Пример за графичен символ
28.6.3 Схеми на електрически вериги и схеми на свързване
Схеми, такива като схеми на електрически вериги и схеми на свързване, например за изпитвателни вериги,
трябва да бъдат изготвени в съответствие с IEC 61082-1. Графичните символи, използвани в схематичните
диаграми, трябва да бъдат в съответствие с IEC 60617 и ISO 14617. Референтните означения трябва да бъдат в
съответствие с IEC 81346. Означенията на сигналите трябва да са в съответствие с IEC 61175. Виж фигура 8.
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Легенда

Връзки и захранвания

Компоненти
С1
кондензатор С =0,5 µF
С2
кондензатор С =0,5 nF
К1
Реле
Q1
изпитвано RCCB (с изводи L, N и PE).
R1
индуктор L = 0,5 µH
R2
резистор R = 2,5 Ω
R3
резистор R = 25 Ω
S1
превключвател за ръчно управление
Z1
филтър
а

L, N
захранващо напрежение с неутрала
L+, L – (DC) постоянно захранващо напрежение на изпитвателна верига

Връзката се осъществява, ако изпитвания обект има извод за PE

Фигура 8 – Пример за схема на електрическа верига
28.6.4

Блок-схеми

Блок-схемите трябва да бъдат подготвяни в съответствие с ISO 5807. Виж фигура 9.
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Начало

Не
Успешна ли е проверката на
информацията за откриване?

Да
Не

Успешно ли е откриването на
изпитването?

Да

Не

Успешно ли е завършването
на изпитването?

Да
Край

Фигура 9 - Пример за блок-схема

29

Таблици

29.1

Цел и обосновка

Таблици се използват, когато те са най-ефикасните средства за представяне на информация в лесно разбираема
форма.
29.2

Заглавие

Препоръчва се на таблиците да бъде поставено кратко заглавие.
29.3

Номериране и подразделяне

Единствена таблица трябва да бъде означена като "Таблица 1". Това номериране трябва да бъде независимо от
номерацията на точките и фигурите.
Не е разрешено по-нататъшно подразделяне (например таблица 1а). Таблица в таблицата не се разрешава. Не се
разрешава подразделяне на таблица в допълнителни части с нови заглавия на колони.
Често е по-добре да бъдат създадени няколко таблици, отколкото да бъдат правени опити за обединяване на
твърде много информация в една таблица. Колкото по-просто е представянето, толкова по-добре.
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Когато е необходима много сложна таблица, може да бъде по-добре тя да се включи като софтуерна добавка към
документа.
В приложенията номерирането на таблиците започва отначало и номерът се предхожда от буквата на
приложението (например, таблица А.1 и т.н.). Когато дадена таблица продължава на няколко страници, може да
бъде полезно да се посочи продължението.
ПРИМЕР 1
Таблица х - (продължение)

ПРИМЕР 2
Таблица х - (1 от #)

Заглавията на графите, заедно с изявление относно единиците, могат да бъдат повторени на всички страници
след първата.
29.4

Позоваване

Всяка таблица трябва да бъде изрично позована в текста.
За позоваване на таблици се използват, например, следните формулировки:
•

"Таблица 3 включва ...";

•

"Виж таблица B.1".

29.5

Специфични принципи и правила

29.5.1 Забележки към таблиците
Забележките към таблиците трябва да бъдат включени в рамките на съответната таблица и да предхождат
забележките под линия към таблицата. Единствена забележка в таблицата трябва да бъде предшествана от
"ЗАБЕЛЕЖКА", поставена в началото на първия ред на текста на забележката. Когато в една и съща таблица има
няколко забележки, те се означават като "ЗАБЕЛЕЖКА 1", "ЗАБЕЛЕЖКА 2", "ЗАБЕЛЕЖКА 3" и др. Номерирането
започва отначало за всяка нова таблица.
Забележките към таблиците не трябва да съдържат изисквания или информация, считана за задължителна за
използването на документа. Всички изисквания, свързани със съдържанието на дадена таблица, трябва да бъдат
дадени в текста, в забележка под линия на таблицата или като абзац в таблицата. На забележки към таблиците
не трябва да бъде правено позоваване.
29.5.3 Легенди към таблици
В таблиците понякога е необходимо да се съкращават думи или препратки, за да се спести място или да се
подобри четивността. Значението на такива съкратени термини трябва да бъде обяснено с легенда. Виж таблица
10.
Таблица 10 – Пример за таблица с легенда
Наименование
на обект с
данни
LN име

Общ клас на
данните

Обяснение

Т

M/O/C

Т

M

Наименованието трябва да бъде съставено от
наименованието на класа, представка LN и
идентификационния номер ID на LN инстанцията
- в съответствие с IEC 61850-7-2: 2010, точка 22.
Обекти с данни

Инф орм ация за статуса
Op
Настройки
StrVal
OpDlTmms
БИС, издание 2018

ACT

Достигнато ниво на действие

ASG
ING

Начална точка на нивото на настройка
Функционално време-закъснение [ms]

С
С
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Легенда
T: Временни обекти за данни
M/O/C: Данните за обекта са задължителни (M) или избираеми (O) или условни (C)

29.6

Примери

ПРИМЕР 1
Разположението на различните елементи, които могат да се показват в таблица
Размери в милиметри
Вид
Дължина
Вътрешен диаметър
Външен диаметър

l1 a

d1

l2

d2 b, c

Абзац, съдържащ изискване.
Забележка 1: Забележка към таблицата.
Забележка 2: Забележка към таблицата.
a
b
c

Забележка под линия към таблицата.
Забележка под линия към таблицата.
Забележка под линия към таблицата.

ПРИМЕР 2
Когато има няколко различни единици
Вид
Линейна плътност
kg/m

Вътрешен
диаметър
mm

Вънешен
диаметър
mm

ПРИМЕР 3
Когато единиците са едни и същи
Вид

Дължина

Размерите са в милиметри
Вътрешен
Вънешен
диаметър
диаметър

ПРИМЕР 4
Правилни и неправилни заглавия на таблици. Клетките на таблицата не трябва да бъдат разделяни диагонално
Правилно:
Размер
А

БИС, издание 2018

Вид
Б

В

Неправилно:
Вид
Размер

А

Б

В
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Политики
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30

Патентни права

За патентованите единици трябва да бъдат спазвани правилата, дадени в Директиви ISO/IEC, част 1 и
Ръководство 8 на CEN / CENELEC "Насоки на CEN-CENELEC за прилагане на общата политика в областта на ПИС".
Когато са установени патентни права по време на изготвянето на документа, те трябва да бъдат включвени във
въведението.
CEN и CENELEC поддържат онлайн списъци с патенти, свързани с техните стандарти. Потребителите се
насърчават
да
преглеждат
списъците
за
най-актуалната
информация
относно
патентите
(ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/IPR/Patents/IPRdeclaration.pdf)."

31

Използване на търговски наименования и търговски марки

Трябва да бъде дадено точното наименование или описание на продукта, а не търговско наименование или
търговска марка.
Препоръчва се да бъдат избягвани защитени търговски наименования или търговски марки за даден продукт,
доколкото е възможно, дори и да са обичайно използвани.
Ако по изключение търговските наименования или търговските марки не могат да бъдат избегнати, тяхното
естество трябва да бъде посочено, например със символа ® за регистрирана търговска марка (виж пример 1) и
със символа TM за търговска марка.
ПРИМЕР 1
Вместо "Тефлон" се записва "политетрафлуороетилен (PTFE)".

Ако е известно, че към момента има само един продукт, който е подходящ за успешното прилагане на документа,
търговското наименование или търговската марка на продукта може да бъде дадена в текста на документа, но
трябва да бъде свързана със забележка под линия, както е показано в пример 2.
ПРИМЕР 2
....[търговско наименование или търговска марка на продукта] ... е [търговско наименование или търговска марка] на
продукт, доставен от ... [доставчик] .... Тази информация е предоставена за удобство на потребителите на този документ
и не представлява одобрение от ... [ISO или IEC] ... на посочения продукт. Може да се използват еквивалентни продукти,
ако се докаже, че те водят до същите резултати.

Когато се прецени, че е от съществено значение да се даде пример (или примери) за продукти на пазара,
подходящи за успешното прилагане на документа, тъй като характеристиките на продукта трудно могат да бъдат
описани подробно, търговските наименования или търговските марки могат да бъдат дадени в забележка под
линия, както е показано в пример 3.
ПРИМЕР 3
... [търговско наименование или търговска марка(и) и на продукта(тите)] ... е (са) пример(и) за подходящ(и) продукт (и)
наличен в търговската мрежа. Тази информация е предоставена за удобство на потребителите на този документ и не
представлява одобрение от ... [ISO или IEC] ... на този (тези) продукт (и).

32

Авторско право

Авторското право в стандартите се урежда от Директивите на ISO/IEC, част 1. Повече информация за правилата
за авторските права в ISO и IEC може да се намери на следните линкове:
•

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/data-protectiondeclaration.htm

•

http://www.iec.ch/about/copyright/

БИС, издание 2018
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33

Аспекти на оценяване на съответствието

33.1

Документи, съдържащи изисквания за продукти, процеси, услуги, лица, системи и органи

Всички документи, съдържащи изисквания за продукти, процеси, услуги, лица, системи и органи, трябва да бъдат
разработени в съответствие с "принципа на неутралност", така че съответствието да може да бъде оценявано от
производител или доставчик (първа страна), потребител или купувач (втора страна) или независим орган (трета
страна).
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Дейностите по оценяване на съответствието от първа, втора и трета страна са определени в ISO/IEC 17000.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Терминът "документи" е дефиниран в 3.1.1.

Такива документи не трябва да включват изисквания, свързани с оценяването на съответствието, различни от
изискванията, които са необходими за осигуряване на повтарящи се и възпроизводими резултати от оценяването
на съответствието.
Техническите комитети, които желаят да специфицират допълнителни изисквания за оценяване на
съответствието на продукт, процес, услуга, лица, системи или органи, могат да направят това само в отделен
документ или в отделна част от документа, при условие че отделните части могат да бъдат приложени
самостоятелно. Преди да започне работата по отделен документ или отделна част от документ техническият
комитет трябва да потърси одобрение от Комитета на ISO за оценяване на съответствието (ISO/CASCO) или от
Управителния съвет за стандартизация на IEC (IEC/SMB) или и от двата, според случая.
За документите, които не въвеждат стандартизационни документи на ISO или IEC, вместо с горните организации,
трябва да бъдат проведени консултации със CEN/CENELEC/TC 1.
За документи на национално ново, които не въвеждат стандартизационни документи на ISO или IEC, CEN или
CENELEC, вместо с горните организации, трябва да бъдат проведени консултации с БИС).
За специални изисквания в IEC виж Директивите на ISO/IEC, Допълнение - Процедури, специфични за IEC.
Нито един документ, който съдържа изисквания за продукти, процеси, услуги, лица, системи и органи, не трябва
да прави оценяването на съответствието да бъде зависимо от стандарт за системи за управление на качеството,
т.е. той не трябва, например, да прави нормативно позоваване на ISO 9001.
33.2

Схеми и системи за оценяване на съответствието

Техническите комитети не трябва да разработват документи, предоставящи общи изисквания за схеми и системи
за оценяване на съответствието. Разработването на такива документи е отговорност на Комитета за политиката
на ISO, ISO/CASCO в сътрудничество със Съвета за оценяване на съответствието (IEC/CAB) на IEC.
За европейски цели такива документи са разработени от CEN/CENELEC/TC 1 въз основа на съответните документи
на ISO или IEC, доколкото е възможно.
Технически комитет, който желае
a) да предложи създаване на схема или система за оценяване на съответствието или
b) да подготвя документи, специфициращи системи или схеми за оценяване на съответствието или
специфични за даден сектор процедури за работа, за използване от органите за оценяване на
съответствието и други за целите на оценяването на съответствието,
трябва да се консултира със секретариата на ISO/CASCO или IEC/CAB или и с двата, според случая, преди
започване на работа, за да осигури всички разработени документи да бъдат в съответствие с политиките и
правилата за оценяване на съответствието, одобрени от ISO/CASCO и IEC/CAB.
33.3

Позовавания на документи на ISO/IEC за оценяване на съответствието

Когато даден технически комитет разработва документ, свързан със системи или схеми за оценяване на
съответствието, или с друг документ, отнасящ се до аспектите на оценяването на съответствието, в документа
трябва да се направи нормативно позоваване на съответните публикувани документи на ISO/IEC за процедури за
оценяването на съответствието, включително ISO/IEC 17000 и ISO/IEC 17025. Техническият комитет може да
включва дословен текст от документите на ISO/IEC за процедури за оценяване на съответствието, но той не
трябва да ги заличава, променя или тълкува. Техническите комитети трябва да се консултират със секретаря на
ISO/CASCO или на IEC/CAB или и с двамата, според случая, относно правилното позоваване на документите на
БИС, издание 2018
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ISO/IEC за оценяване на съответствието. Всяко искане за добавяне, заличаване, промяна или тълкуване трябва да
бъде изпращано на секретариатите на ISO/CASCO и IEC/CAB за решение.
В документите, които не въвеждат стандартизационни документи на ISO или IEC, трябва да бъде направено
позоваване на документи на CEN/CENELEC/TC 1 доколкото е възможно. При включването на дословен текст от
тези документи той не трябва да бъде променян или тълкуван. За консултации относно правилното позоваване на
документите на CEN/CENELEC/TC 1 и за искания за тяхното изменяне или тълкуване, трябва да бъде направена
консултация със CEN/CENELEC/TC 1.
33.4 За целите на CEN
За някои стандарти за продукти на CEN могат да се прилагат изключения. Трябва да бъде направена консултация
с Ръководството "Стандарти за продукти и оценяване на съответствието", което е на разположение в CEN-BOSS за
повече информация: http://boss.cen.eu/reference%20material/Guidancedoc/Pages/ConfAssess.aspx

34

Аспекти на системи за управление на качеството, надеждност и вземане на проби

34.1 Общи положения
Общите аспекти се разглеждат от ISO/TC 69 "Приложения на статистическите методи", ISO/TC 176 "Управление на
качеството и осигуряване на качеството" и IEC/TC 56 "Надеждност". За насоки трябва да се използват
документите, разработени от тези технически комитети.
За целите на CEN в Ръководство "Стандарти за продукти и оценяване на съответствието", които са на
разположение на CEN BOSS, се съдържат насоки за повече информация.
34.2

Секторна политика

Когато комитет ISO или IEC желае да разработи изисквания или насоки за система за управление на качеството
за даден продукт или индустрия/икономически сектор, той трябва да спазва следните правила.
a) Трябва да бъде направено нормативно позоваване на ISO 9001 в неговата цялост или, при спазване на
предписанията за "приложимост", описани в обхвата на ISO 9001, към неговите точки или подточки.
Алтернативно, при спазване на разпоредбите за "приложимост", описани подробно в обхвата на
ISO 9001, точките или подточките могат да бъдат възпроизведени дословно.
b) Ако текстът от ISO 9001 е възпроизведен в секторен документ, той трябва да бъде разграничен от
останалите елементи на секторния документ [виж d)].
c) Термините и определенията, специфицирани в ISO 9000, трябва да бъдат позовани нормативно или да
бъдат възпроизведени дословно.
d) Ръководството и критериите, предвидени в Системи за управление на качеството. Ръководство и критерии

за разработване на документи за удовлетворяване на потребностите на специфични продуктови и
промишлени/икономически сектори, одобрени от ISO/TC 176, трябва да бъдат взети под внимание не само

при определяне на необходимостта от секторни изисквания или ръководства, но също и в процеса на
разработване на документи.

Всяко искане за указания относно тази секторна политика или за тълкуване на термините и определенията в
ISO 9000, както и в ISO 9001 или ISO 9004, трябва да бъде подавано в секретариата на ISO/TC 176.

БИС, издание 2018
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Приложения
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Приложение А
(информационно)
КОНТРОЛЕН СПИСЪК (CHECK-LIST) ЗА РАЗРАБОТВАЩИТЕ И РЕДАКТОРИТЕ НА
ДОКУМЕНТИ
Следният контролен списък е инструмент, който помага на разработващите и редакторите на документи.
Задача

Оценяване

Извършено

Коментари


Структура

Проверка на съдържанието:
Дали структурата от първо ниво е логична?
Дали подразделенията са съгласувани ?
Висящи параграфи:
Проверете и премахнете всички висящи абзаци.

Използване на
ясен език
Заглавие

Дали текстът е ясен и кратък?
Дали изреченията са кратки? (проверете пунктуацията)
Дали заглавието е организирано от по-общото към по-частното?
Дали заглавието несъзнателно ограничава обхвата на документа?
Дали то е възможно най-ясно и кратко?
Уверете се, че заглавието не съдържа повече от три елемента.
Ако има няколко части, дали заглавията са уеднаквени?

Предговор

Дали документът е преработка? Ако е така, въведете изявление за
преработка, включващо всички изменения и технически поправки и
списък на промените по отношение на предишното издание.
Има ли други организации, участващи в разработването, които
трябва да бъдат споменати?

Въведение

Дали е напълно информационно?
Дали описва съдържанието, или дали дава информация защо
документът е необходим?

Обект и област
на приложение

Дали описва същността на документа?
Дали посочва за какво е приложим документът?
Дали съдържа само изявления на факти?

Нормативни
позовавания

Точката за нормативни позовавания: дали всички позовавания,
цитирани в текста, са действително нормативни?
Дали позоваванията са датирани или недатирани?
Дали за позоваване се използват стандарти на ISO и IEC? Ако не,
дали съществуват подходящи стандарти на ISO и IEC, които биха
могли да бъдат използвани вместо това?
Дали нормативните позовавания са публично достъпни?
Позовавания, цитирани в нормативно в текста: дали всички
позовани документи са изброени в точка 2?

Термини и
определения

Дали изброените термини са използвани в документа?
Дали съществуват подходящи термини в терминологичните бази
данни?
- http://www.electropedia.org/
- http://www.iso.org/obp
Дали определенията са правилно формулирани?
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Задача

Оценяване

Извършено

Коментари


Фигури

Дали всяка фигура има кратко заглавие?
Дали всяка фигура е номерирана правилно?
Дали има легенда, ако е необходимо?
Дали на всички фигури е направено позоваване в текста?

Графични
символи

Дали са използвани символите от базите данни на ISO и IEC?

Таблици

Дали всяка таблица има кратко заглавие?

В противен случай се свържете с IEC/TC 3, IEC/SC 3C и ISO/TC 145,
за да регистрирате стандартизиран символ.

Дали всяка таблица е номерирана правилно?
Дали на всички таблици е направено позоваване в текста?
Приложения

Дали има позоваване на всяко приложение в основната част на
текста?
Дали техният статут (нормативен или информативен) е правилен?
Изяснено ли е това в основната част на текста?

Библиография

Дали тя е подредена последователно?
Дали всички вписвания са правилни и пълни?
Дали някои от тях не са нормативни позовавания, които би
трябвало да бъдат включени в точка 2?
Дали някой от изброените документи не е дублиран в точка 2?

Изготвяне на
предписания

Уверете се, че "трябва", "би трябвало" или "може" не са използвани
в предговора, в обекта и областта на приложение или в
забележките.
Уверете се, че "трябва", не е използвано във въведението.
Дали "може - разрешение " е използвано някъде в документа? Дали
"може - разрешение " е използвано правилно, за да покаже външни
ограничения?
Уверете се, че не са включени изисквания, специфициращи
съответствие с национални/правни разпоредби

Потенциални
правни
проблеми

Авторски права
Търговски марки
Патенти

Оценяване на
съответствието

Дали има потенциални проблеми с оценяването на съответствието?

Кръстосани
позовавания

Дали всички кръстосани позовавания са направени коректно ?

Общи проблеми

Дали символите за променливи величини са правилно оформени в
текстовите и математическите формули?
Записана ли е запетаята правилно като десетичен знак?

Други проблеми
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Приложение B
(нормативно)

ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ
Приложение В включва предписания, които са специфицирани на други места в Директивите на ISO/IEC, част 2
или в конкретните международни стандарти за величини и единици.
Разглеждан аспект

Обяснения и примери

Десетичен знак

Десетичният знак трябва да бъде запетая.

Разрешени единици

Международните стандарти използват само:
• единици SI, както са дадени в различните части на ISO 80000 и IEC 80000;
• няколко допълнителни единици, използвани в SI, а именно минута (min), час (h),
ден (d), степен (°), минута ('), секунда (''), литър (l), тон (t), електрон волт (eV) и
унифицирана атомна маса (u), както е показано в ISO 80000-1;
• единиците непер (Np) и бел (B), които са дадени в ISO 80000-1 и ISO 80000-3, и
октава, която е дадена в ISO 80000-8;
• единици baud (Bd), бит (bit), octet (o), байт (B), erlang (E), hartley (Hart),
естествена единица информация (nat) и shannon (Sh) IEC 80000-13 и var (var),
които са дадени в IEC 80000-6, за използване в електротехниката и
информационните технологии.
ЗАБЕЛЕЖКА В повечето случаи, за съгласуваност, в международните стандарти само
символът "l" се използва за литър, въпреки че символът "L" е даден също и в ISO
80000-3.

Смесване на символи и
наименования на единици

Не смесвайте символи и наименования на единици.
ПРИМЕР 1
Правилно: "километри за час" и "km/h"
Неправилно: "km за час" и "километри/час”

Писане на цифрови
стойности със символите на
единиците

Във фигурите, със символите на единиците, използвайте цифрови стойности.
ПРИМЕР 2
Правилно: "5 m"
Неправилно: "пет m" и "5 метра".

Разстояние между
цифровите стойности и
символите на единиците

Между цифровата стойност и символа на единицата трябва да има интервал, освен в
случай на символи на единица със суперскрипт, използвани за равнинни ъгли.
Въпреки това, за предпочитане е градусът да бъде разделен.
ПРИМЕР 3
5 mm
15 Ω
37 km/h
14 A
115 °
27 °C
25 K

Използване на знаците +, и ± като монадичен
оператор

Когато знакът плюс, минус или плюс-минус (±) се използва като монадичен оператор,
не трябва да има интервал между знака и номера.
ПРИМЕР 4
Температура по Целзий от -7 ° C до +5 ° C
Допустимо отклонение ± 5 cm на дължината на квадрата.

Използването на знаците +,
-, ±, =, > и < като диадичен
оперант или за изразяване
на отношения

Когато знаците и символите се използват като диадичен оперант или да се покаже
връзка (=, <, >), трябва да има интервал от двете страни на знака.
ПРИМЕР 5
5+2
5-3
n ± 1,6
D < 2 mm
> 5 mm

Съкращения на единиците

Не използвайте нестандартизирани съкращения на единици.
ПРИМЕР 6
Правилно: "s"

Неправилно: "sec"

Правилно: "min"

Неправилно: "mins"

Правилно: "h"

Неправилно: "hrs"
3
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Правилно: "cm "

Неправилно: "cc"

Правилно: "l"

Неправилно: "lit"

Правилно: "A"

Неправилно: "amps"

Правилно: "r/min"

Неправилно: "rpm"
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Разглеждан аспект
Промяна на международно
стандартизираните
символи на единиците

Използване на
съкращения, специфични
за дадения език
Използване на
двусмислени термини
Писане на символи на
единици, величини или
променливи

Писане на долни индекси

Писане на математически
формули

Използване на "тегло" и
"маса"
Използване на думата
"единица"

Величини, описващи обект

Обяснения и примери
Международните стандартизирани символи на единиците не трябва да бъдат
променяни чрез добавяне на индекси или друга информация.
ПРИМЕР 7
Правилно: "Umax = 500 V"
Неправилно: "U = 500 Vmax"
Правилно: "масова част 5 %"
Неправилно: "5 % (m/m)"
Правилно: "обемна фракция 7 %"
Неправилно: "7 % (V/V)"
Не забравяйте, че % = 0,01 и ‰ = 0,001 са само числа
Не смесвайте информация със символите на единиците.
ПРИМЕР 8
Неправилно: "20 ml H2O/kg" или
Правилно: "съдържанието на вода е 20 ml/kg"
"20 ml вода/kg".
Където е възможно, съкращения, специфични за даден език не трябва да бъдат
използвани. Когато се използват съкращения, специфични за даден език, които са в
обща употреба, като ppm, тяхното значение трябва да бъде обяснено.
Двусмислени термини, като "милиард" не трябва да бъдат използвани.
Символите на единиците трябва винаги да бъдат с прав шрифт.
Символите на величините или променливите винаги трябва да бъдат в курсив.
Символите, представляващи цифрови стойности, трябва да бъдат различни от
символите, представляващи съответните количества.
ПРИМЕР 9
V е символ на единицата Volt. U е символ за количество електрическо напрежение или
волтаж.
Долен индекс, който представлява величина или променлива, се записва в курсив.
Други долни индекси, като тези, които представляват думи или фиксирани номера, се
отпечатват с прав шрифт.
Математическите формули, включващи величини, се предпочитат пред формулите,
включващи числени стойности, защото математическите формули с величини са
независими от избора на единици, докато математическите формули с цифровите
стойности не са.
Величината "тегло" е сила (гравитационна сила) и се измерва в нютони (N).
Величината "маса" се измерва в килограми (kg).
Дробните величини не трябва да съдържат думата "единица" в знаменателя.
ПРИМЕР 10
Правилно: "маса на дължина" или
Неправилно: "маса на единица дължина".
"линейна маса"
Правете разграничение между обект и величина, описваща обекта.
ПРИМЕР 11
"повърхност" и "площ"
"резистор" и "съпротивление"

Използване на единици
при изразяване на
диапазони, допустими
отклонения или
математически отношения
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"тяло" и "маса"
"намотка" и "индуктивност"

При изразяване на диапазони, допустими отклонения или математически отношения
използването на единицата трябва да бъде недвусмислено.
ПРИМЕР 12
Правилно: "10 mm до 12 mm"
Неправилно: "10 до 12 mm" и"10 – 12 mm"
Правилно: "0 °C до 10 °C"

Неправилно: "0 до 10 °C" и "0 – 10 °C"

Правилно: "23 °C ± 2 °C" и "(23 ± 2) °C"

Неправилно: "23 ± 2 °C"

Правилно: "(60 ± 3) %" и "60 % ± 3"

Неправилно: "60 ± 3 %"
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Разглеждан аспект
Добавяне и изваждане на
физични величини

Обяснения и примери
Две или повече физични величини не могат да бъдат добавяни или изваждани, освен
ако не принадлежат към една и съща категория взаимно сравними величини.
ПРИМЕР 13
Правилно: "230 (1 ± 5 %) V"

Неправилно: 230 V ± 5 %

Правилно: "(230 ± 11,5) V"

Неправилно: (230 ± 5 %) V

Правилно: "230 V, с относително допустимо отклонение ±5 %"
Символ за изразяване на
логаритъм

Не пишете "log" в математически формули, ако основата e необходимо да бъде
специфицирана. Напишете "lg", "ln", "lb" или " loga".

Математически знаци и
символи

Използвайте математическите знаци и символи, препоръчани в ISO 80000-2, например
"tan", а не "tg".

Прекъсване на линията в
математическите формули

Прекъсване на линията в математическите формули и изрази трябва да бъде в
съответствие с ISO 80000-2. Всяко прекъсване на линията трябва да бъде след, а не
преди, знаците =, +, -, ± и ∓ или, ако е необходимо, знаците ×, ⋅ или /.
ПРИМЕР 14
Правилно:

∂𝑊 d ∂𝑊
+
=
−
∂𝑥 d𝑡 ∂𝑥
∂𝐴
𝑄 ��−grad 𝑉 − � + (ν × rot 𝐴)𝑥 �
∂𝑡 𝑥
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Неправилно:

∂𝑊 d ∂𝑊
+
∂𝑥 d𝑡 ∂𝑥
∂𝐴
= 𝑄 ��−grad 𝑉 − � + (ν × rot 𝐴)𝑥 �
∂𝑡 𝑥
−

Правилно:
23 °C ±
2 °C

Неправилно:
23 °C
± 2 °C

Правилно:
24 mm ×
36 mm

Неправилно:
24 mm
× 36 mm
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Приложение C
(нормативно)

ОЗНАЧАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СТАНДАРТИЗИРАНИ ЕДИНИЦИ
C.1

Общи положения

За целите на приложение С "международно стандартизирана единица" означава материална единица (като
материал или произведен продукт) или нематериална единица (като процес или система, метод за изпитване,
колекция от символи или изисквания за маркиране и доставка).
Има много обстоятелства, при които е удобно да има кратко означение за идентифициране на единицата вместо
дълго описание. Това включва препратки към единици в документи, каталози, писмени съобщения, в техническа и
научна литература, при поръчка на стоки, материали и оборудване и при представяне на стоки на дисплей и за
продажба.
Системата за означаване, дадена в приложение C, трябва да бъде използвана, за да се даде на единиците
уникално означение. Това означение осигурява бързо и недвусмислено описание на единицата. Системата е
предназначена единствено за прилагане в международните стандарти и в регионални и национални стандарти,
идентични по съдържание с тях. Тя подпомага международното разбиране за единиците, които отговарят на
изискванията на съответния международен стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА Означението не замества цялото съдържание на документа. За да се знае какво представлява документът,
необходимо е той да бъде прочетен изцяло.

Системата за означаване не е необходимо да бъде включвана във всеки документ, който съдържа елементи за
избор. Това е особено полезно за документи за продукти и материали. Техническият комитет може да избере
дали да включи система за означаване.

C.2

Приложимост

C.2.1 Всяка стандартизирана единица има редица характеристики. Стойностите, свързани с тези
характеристики, могат да бъдат единични или множествени. Когато за всяка характеристика в документа е
посочена само една стойност, достатъчно е да се цитира номерът на документа, а идентификацията е
недвусмислена. Когато са дадени няколко стойности, потребителите трябва да направят избор. В този случай не е
достатъчно потребителите да цитират само номера на документа; стойността или стойностите от диапазона
трябва също да бъдат определени.
ПРИМЕР
Обемът на моларен разтвор на сярна киселина, използван в метода за изпитване, е единична стойност и не изисква
избор.
Диапазон от номинални дължини, в милиметри, на винтове с вградена глава в дадена спецификация има няколко
стойности и изисква избор.

C.2.2 Описаната система за означаване може да бъде приложена в следните видове документи.
a)

документ, при който има повече от един избор във връзка с характеристика, определена в документа.

ПРИМЕР
Изборът от редица алтернативни размери или други характеристики в спецификацията на продукта; изборът на конкретен
метод за изпитване в общ документ, обхващащ различни методи за определяне на стойността на дадена характеристика
на продукта; изборът на конкретни стойности на някои параметри за изпитване, от които в документа се предлагат
редица алтернативи. [За стандартите за продукти или материали се прилага също C.2.2 с).]

b)

Документ, който определя термините и означенията, от които трябва да бъде направен избор за предаване
на информация.
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c)

Документ за даден продукт или материал, който съдържа алтернативи за едно или повече от неговите
изисквания, и който осигурява достатъчно пълна спецификация, за да бъде осигурено съответният продукт
или материал да е с достатъчно качество за неговото предназначение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Би съществувал значителен риск от недоразумение за купувача, ако се приложи система за означаване към
спецификация, която не е определила в достатъчна степен годността на продукта за неговата цел. Системата за означаване е
предназначена да оповести само аспектите за "подбор" в даден документ, така че потребителите да предположат, че другите
характеристики, необходими за осигуряване на пригодността за целите, са обхванати от документа.

C.2.3 Системата за означаване е подходяща за използване при всякакъв вид комуникация, включително
автоматична обработка на данни.

C.3

Система за означаване

C.3.1 Всяко означение съдържа "Блок за описание" и "Блок за идентичност". Системата е илюстрирана на
фигура В.1.
Означение
Блок за идентичност

Блок за описание (виж С.5)

Блок за номера на международния стандарт
(виж В.6.2)

Блок за индивидуалните единици (виж
В.6.3)

максимум 8 знака

препоръчват се максимум 18 знака

Фигура В.1 - Структура на системата за означаване
Виж В.7 за примери.
C.3.2 В тази система за означаване номерът на стандарта идентифицира всички изисквани характеристики и
техните стойности и се съдържа в блока на номера на международния стандарт. Избраните стойности на онези
характеристики, на които са присвоени няколко стойности, се съдържат в блока на индивидуалните единици. За
документ, в който за всяка характеристика е присвоена само една стойност, в означението не е необходимо да
има блок на индивидуалните единици.

C.4

Използване на символи

C.4.1

Означението се състои от символи, които трябва да бъдат букви, цифри или знаци.

C.4.2 Когато се използват букви, те трябва да бъдат от латинската азбука. Не трябва да се прави разлика в
смисъла между главни букви и малки букви. В блока за описание малките букви, които обикновено се използват
при писане или отпечатване, могат да бъдат преобразувани в главни букви в автоматичната обработка на данни.
За блока за идентичност се предпочитат главни букви.
C.4.3

Когато се използват цифри, те трябва да бъдат арабски.

C.4.4 Единствените разрешени знаци са тире (-), знак "плюс" (+), наклонена черта (/), запетая (,) и знак за
умножение (×). При автоматичната обработка на данни знакът за умножение е буквата "Х".
C.4.5 В означението могат да бъдат добавени интервали за по-добра четимост. Разстоянията обаче не се
отчитат като символи и те могат да бъдат пропуснати, когато означението се използва при автоматична
обработка на данни.

C.5

Блок за описание

Техническият комитет трябва да определя блока за описание на стандартизираната единица. Този блок за
описание трябва да бъде колкото е възможно по-кратък, и за предпочитане е да бъде взет от класификатора на
обекта на документа (например ключови думи, Международна класификация за стандарти (ICS)). Описанието би
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трябвало да бъде това, което най-добре характеризира стандартизираната единица. Когато се позовава на
документа, използването на блока за описание е по избор. Когато се използва, той трябва да бъде поставен пред
блока на номера на международния стандарт.

C.6

Блок за идентичност

C.6.1

Общи положения

Блокът за идентичност трябва да бъде съставен по такъв начин, че да дава недвусмислено означение на
стандартизираната единица. Той се състои от два последователни блока от знаци:
• блок за номера на международния стандарт, включващ максимум 8 знака (буквите "ISO" или "IEC" плюс
максимум 5 цифри);
• блок за индивидуалната единица (цифри, букви, знаци), съдържащ препоръчително максимум 18 знака.
За да се отбележи разделянето между блока за номера на международния стандарт и блока за индивидуалната
единица, едно тире (-) трябва да бъде първият знак на блока за индивидуалната единица.
C.6.2 Блок за номера на международния стандарт
C.6.2.1 Блокът за номера на международния стандарт трябва да бъде възможно най-кратък (например ISO 1 в
случая на първия ISO стандарт). Могат да бъдат добавени интервали или нули, когато се записват на машинно
четим носител (например "ISO 1" или "ISO 00001").
C.6.2.2 Ако документът е преработен и предишното издание съдържа метод за означаване на стандартизираната
единица, трябва да се внимава означението, което трябва да бъде специфицирано в новото издание, да не води
до объркване с някое наименование от предишно издание на документа. По принцип това изискване може лесно
да бъде изпълнено и поради това не е необходимо годината на публикуване да бъде включена в блока за номера
на международния стандарт.
C.6.2.3 Същото се отнася и за случаите, когато се издават изменения или се правят други промени: те трябва
съответно да изменят означението на стандартизираната единица.
C.6.2.4 Ако документът се състои от няколко части, издадени и позовани поотделно, номерът на съответната част
(или нейният код, ако това се изисква от документа) трябва да бъде посочен в блока за индивидуалните единици,
непосредствено след тирето.
C.6.3

Блок за индивидуалната единица

C.6.3.1 Блокът за индивидуалната единица трябва също да бъде възможно най-кратък и конструиран така, че да
служи на целите на означаването по възможно най-добрия начин.
C.6.3.2 За да бъде даден недвусмислен код за всяка единица, блокът за индивидуалната единица може да бъде
допълнително подразделен на няколко блока от данни, всеки съдържащ специфична информация, представена с
код (виж C.6.3.3). Тези блокове трябва да бъдат отделени един от друг, например с тире. Значението на кодовете
във всеки блок от данни е обвързано с тяхната позиция. Може да се пропуснат един или повече блока от данни,
но празното пространство трябва да бъде означено с помощта на допълнителен начин на отделяне за всеки
пропуснат блок данни.
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ПРИМЕР
Означение
Блок за
описание

Блок за идентичност
ISO
стандарт

Термопласти
(по избор)

16396

Блок за индивидуалната единица
Блок с данни
1

Блок с данни 2

Блок с данни 3

Блок с
данни 4

Блок с данни
5

Полимер

Характеристики и произход

Приложение и обработка

Свойства

Допълнителна
информация

Вид

Добавка

Пълнител

Забавител
на пламък

Рециклируем

Обработка

Характеристики

РА
6

Р

(GF+MD)

FR (30)

(R50)

М

А

S14-060

25
>Частична маркировка<

Не

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Означение: ISO 16396-PA 6-P, (GF+MD) 25 FR (30) (R50), MA, S14-060
Частична маркировка: > PA 6-P-(GF+MD) 25 FR (30) (R50)

С.6.3.3 Най-важните параметри трябва да бъдат първи. Вписвания на прост език (например "вълна") не трябва да
бъдат използвани като част от блока за индивидуалната единица, тъй като в противен случай ще е необходим
превод; те трябва да бъдат заменени с кодирани записи. Във въпросния документ трябва да бъде предоставена
легендата за такива кодирани записи.
С.6.3.4 В блока за индивидуалната единица трябва да се избягват буквите I и O, тъй като те могат да доведат до
объркване с цифрите "едно" и "нула".
С.6.3.5 Ако най-простият начин за изброяване на данните, изисквани в спецификацията, изисква използването на
голям брой знаци, може да бъде използвано двойно кодиране, при което всички възможности на даден аспект се
изброяват и кодират с един или повече символа.
ПРИМЕР
"1 500 × 1 000 × 15" съдържа 12 знака и обхваща само аспекта на размера, без дори да определя допустимите
отклонения.
Като се използва двойно кодиране, се получава: 1 500 × 1 000 × 15 = A, 1 500 × 2 000 × 20 = B.

С.6.3.6 Ако повече от един документ се отнася за продукт, единият от тях съдържа правилата за означаване на
продукта (съставен от означението на отделните стандартизирани единици).
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С.7

Примери

ПРИМЕР 1
ПРОДУКТ:
Къс затворен термометър за прецизно използване съгласно ISO 656, интервал на градуиране 0,2 °C, основна скала
от 58 °C до 82 °C.
ОЗНАЧАВАНЕ:
Термометър ISO 656-EC-0,2-58-82
В това означение елементите имат следното значение:
EC

къс затворен термометър;

0,2

интервал на градуиране = 0,2 ° C;

58-82 обхватът на основната скала е от 58 °C до 82 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА: При това означение буквите "ЕС" могат да бъдат пропуснати, тъй като ISO 656 се отнася само за къси
затворени термометри.

ПРИМЕР 2
ПРОДУКТ:
Индексируема сменяема карбидна вложка, съгласно ISO 883, триъгълна, със странична хлабина, клас на толеранс
G (прецизна), номинален размер 16,5 mm, дебелина 3,18 mm, радиус на ъгъла 0,8 mm, за заоблени режещи
ръбове, за използване за ляво и дясно рязане (означение съгласно ISO 1832), за група приложения P20 съгласно
ISO 513.
ОЗНАЧАВАНЕ:
Вложка за рязане ISO 883-TPGN160308-BG-P20
В това означение елементите имат следното значение:
T

символ за формата (триъгълна);

P

символ за страничната хлабина (ъгълът на релефа е идентифициран като 11 °);

G

клас на толеранс G (толеранс ± 0,025 mm по височината на триъгълника и ± 0,13 mm по дебелината на
вложката);

N

символ за специалните характеристики (N = няма специални характеристики);

16

символ за размера (номинален размер на триъгълника = 16,5 mm);

03

символ за дебелината (3,18 mm);

08

символ за ъгловата конфигурация (радиус на ъгъла = 0,8 mm);

Е

символ за състоянието на режещия ръб (заоблени режещи ръбове);

N

символ за направлението на рязане (както ляво, така и дясно рязане);

P20 символ за нанасяне на карбид (приложим за стомана, стоманени отливки, ковък чугун с дълги стружки).
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ПРИМЕР 3
ПРОДУКТ:
Винт с плоска глава с резба M5, номинална дължина 20 mm, продукт клас А, клас на свойства 4,8 съгласно ISO 1580.
ОЗНАЧАВАНЕ:
Винт с плоска глава с резба ISO 1580-M5 × 20-4,8
Това означение се отнася за ISO 1580, който е международният стандарт, съдържащ размерите за винтове с плоски
глави. Той се отнася за следните стандарти за другите характеристики на тези винтове.
a)

Международният стандарт за допустимите отклонения на метричната винтова резба (ISO 965-2), който се
позовава на международните стандарти за основните данни (ISO 965-1), основния профил (ISO 68), общия
план (ISO 261) и измерването (ISO 1502). Елементът "M5" на означението определя кои данни от тези
стандарти съответстват на означения винт, при допускането, че съответният клас на допустими отклонения
за винтовата резба е фиксиран в стандарта, посочен в буква b).

b)

Международният стандарт за допустимите отклонения (ISO 4759-1) относно размерите и другите
характеристики на винтовете, който използва символите за допуски и сглобки (ISO 286-1) за допустими
отклонения от формата и положението (ISO 1101), за допустими отклонения за винтовата резба (ISO 965-3)
и за грапавост на повърхността (ISO 468 и други). Съответният клас на продукта (А) е фиксиран в ISO 1580
за въпросния винт. Не е необходимо в означението да бъде включен продукт клас А, тъй като в ISO 1580 е
посочена само един клас на продукта.

c)

Международният стандарт за механичните свойства на скрепителните елементи (ISO 898-1), който се
позовава на международните стандарти за изпитване на опън на стоманата (ISO 6892), за изпитвания на
твърдост (ISO 6506 и ISO 6508) и за изпитване на удар (ISO 83). Елементът "4,8" от наименованието е
достатъчен, за да определи кои данни от документа са подходящи.

С относително краткото означение въпросният винт се дефинира напълно, въпреки че са включени няколко
международни стандарта.

ПРИМЕР 4
ПРОДУКТ:
Определяне на разтворимото вещество в етилов етер в пластифицирания целулозен ацетат, процедура А.
ОПРЕДЕЛЯНЕ:
Метод за изпитване, целулозен ацетат ISO 1875-A

С.8

Прилагане на национално ниво

C.8.1 Прилагането на международната система за означаване на национално ниво е осъществимо, само когато
даден международен стандарт е въведен като национален стандарт без промяна.
С.8.2 При прилагането на национално ниво на международните стандарти международното означение трябва да
бъде използвано без промяна. Идентификацията на националния стандарт обаче може да бъде въведена между
блока за описание и блока за номера на международния стандарт.
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ПРИМЕР
Пример
Ако международното означение на винт е
Винт с плоска глава с резба ISO 1580-M5 × 20-4,8
неговото национално означение може да бъде
Винт с плоска глава с резба VN 4183 - ISO 1580-M5 × 20-4,8
ако VN 4183 е идентификацията на националния стандарт, съответстващ на ISO 1580, който е въведен без промяна.
Друга възможност за национално означение би била
Flachkopfschraube mit Schlitz OENORM ISO 1580-M5 × 20-4,8
ако "OENORM ISO 1580" е идентификацията на националния стандарт, съответстващ на ISO 1580, който е въведен без
промяна.

C.8.3 Национален стандарт може да използва международната идентификация на стандарта в своя собствен
идентификатор, само ако е идентичен на този международен стандарт (виж Ръководство 21-1 на ISO/IEC). Ако
отделна единица е стандартизирана на национално ниво и тази единица е идентична на единица, специфицирана
в съответен, но неидентичен международен стандарт, е разрешено да се използва международното означение на
стандартизираната единица за тази конкретна позиция.
Ако индивидуална единица е стандартизирана на национално ниво и тази единица съответства, но не е идентична
на единица от съответния международен стандарт, националното означение на стандартизираната единица не
трябва да включва означението на международния стандарт.

С.9

Национално прилагане на европейските означения

В националните стандарти, въвеждащи европейски стандарт, означението на EN трябва да бъде използвано без
никаква промяна. Идентификацията на националните стандарти обаче може да бъде въведена между блока за
описание и блока на номера за европейския стандарт.
ПРИМЕР Ако европейското наименование е:
Тапети за облицовки EN 233 - 53 × 1005D5K2
Неговото национално означение може да бъде:
Тапети за облицовки BS EN 233 - 53 × 1005D5K2
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Приложение D
(информационно)

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗТОЧНИЦИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
D.1

Общи референтни документи и източници за разработване

Референтни документи,
свързани с езика

Стандартизирана
терминология

The Shorter Oxford English Dictionary
The Concise Oxford Dictionary
The Collins Concise English Dictionary
Webster’s New World College Dictionary
Chambers Concise Dictionary
Dictionnaire Le Robert
Dictionnaire Larousse
Dictionnaire des difficultés de la langue française, V. Thomas, Larousse
Der Duden, das Standardwerk zur Deutschen Sprache (Bibliographisches Institut)
IEC 60050 (всички части), International Electrotechnical Vocabulary, достъпен на
http://www.electropedia.org
ISO/IEC 2382 (всички части), Information technology – Vocabulary
ISO/IEC 17000, Conformity assessment – Vocabulary and general principles
ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities – General vocabulary
ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and

associated terms (VIM)
ISO Online browsing platform, available at http://www.iso.org/obp

Принципи и методи за
терминология

ISO 704, Terminology work – Principles and methods
ISO 10241-1, Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and

examples of presentation

Величини, единици и
техните символи

ISO 80000 (всички части), Quantities and units
IEC 60027 (всички части), Letter symbols to be used in electrical technology
IEC 80000 (всички части), Quantities and units

Съкращения

ISO 639 (всички части), Codes for the representation of names of languages
ISO 1951, Presentation/representation of entries in dictionaries –

Requirements,
recommendations and information
ISO 3166 (всички части), Codes for the representation of names of countries and their
subdivisions

Библиографски
позовавания

ISO 690, Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and

Технически чертежи и
диаграми

ISO 128 (всички части), Technical drawings – General principles of presentation
ISO 129 (всички части), Technical drawings – Dimensioning
ISO 3098 (всички части), Technical product documentation – Lettering
ISO 6433, Technical drawings – Item references
ISO 14405 всички части), Geometrical product specifications (GPS) – Dimensional tolerancing
IEC 61082-1, Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules
IEC 61175, Industrial systems, installations and equipment and industrial products –

citations to information resources

Designation of signals

IEC 81346 (всички части), Industrial systems, installations and equipment and industrial

products – Structuring principles and reference designations
ISO Resource area, достъпен: http://www.iso.org/iso/graphics_formats_and_tools.pdf
Подготовка на документи в IEC, IEC, достъпно на
http://www.iec.ch/standardsdev/resources/docpreparation

Техническа
документация

IEC 61355-1, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment –

Part 1: Rules and classification tables
IEC 61360 (всички части), Standard data element types with associated classification scheme
for electric components

Стандартите за техническа документация, разработени от отделни технически комитети
на ISO, са изброени в каталога на ISO в група 01.140.30 Документи в администрацията,
търговията и промишлеността.
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Графични символи,
обществени
информационни
символи и знаци за
безопасност

ISO
ISO
ISO
ISO

3864 (всички части), Graphical symbols – Safety colours and safety signs
7000, Database: Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis
7001, Graphical symbols – Public information symbols
7010, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in

workplaces and public areas

ISO 9186 (всички части), Graphical symbols – Test methods
ISO 14617 (всички части), Graphical symbols for diagrams
ISO 22727, Graphical symbols – Creation and design of public information symbols –

Requirements

ISO 81714-1, Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products

– Part 1: Basic rules
60417, Graphical symbols for use on equipment
60617, Graphical symbols for diagrams
80416 (всички части), Basic principles for graphical symbols for use on equipment
81714-2, Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products –
Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical
symbols for a reference library, and requirements for their interchange
ISO/IEC Guide 74, Graphical symbols – Technical guidelines for the consideration of
consumers' needs
IEC
IEC
IEC
IEC

D.2

Технически референтни документи и източници за изготвяне

За постигане на техническа последователност във всички документи, публикувани от ISO и IEC, текстът на всеки
документ се препоръчва да бъде изготвен в съответствие със следните документи. Следващият списък с основни
референтни документи не е изчерпателен. За специфични обекти на стандартизацията, които не са включени в
списъка по-долу, разработващите трябва да използват, доколкото е възможно, документи, публикувани от ISO и
IEC.
Граници, сглобки и
свойства на повърхността.
Определяне на допустими
отклонения от размерите и
неопределеност на
измерване

Документи, разработени от ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product
specifications and verification [Изисквания към размерите и геометрията на продукти и
проверка] (виж каталога на ISO).

Предпочитани числа

ISO 3, Preferred numbers – Series of preferred numbers
ISO 17, Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers
ISO 497, Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more

rounded values of preferred numbers
IEC 60063, Preferred number series for resistors and capacitors
IEC Guide 103, Guide on dimensional co-ordination
Статистически методи

ISO 3534 (all parts), Statistics – Vocabulary and symbols
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of
uncertainty in measurement (GUM:1995)
Documents developed by IEC TC 56, Dependability (see IEC Catalogue), and by ISO/TC
69, Applications of statistical methods (see ISO Catalogue).

Условия на околната среда
и свързаните с тях
изпитвания

ISO Guide 64, Guide for addressing environmental issues in product standards
IEC Guide 106, Guide for specifying environmental conditions for equipment performance

rating

Документ, разработен от IEC/TC 104, Environmental conditions, classification and
methods of test (виж каталога на IEC).
Здраве и безопасност

ISO/IEC Guide 50, Safety aspects – Guidelines for child safety
ISO/IEC Guide 51, Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards
IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety

publications and group safety publications

Химия

ISO 78-2, Chemistry – Layouts for standards – Part 2: Methods of chemical analysis

ЕМС (електромагнитна
съвместимост)

IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic
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Committees concerned with apparatus
CENELEC Guide 25, Guide on the Use of Standards for the Implementation of the EMC
Directive to apparatus
Съответствие и качество

ISO 9000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary
ISO 9001, Quality management systems – Requirements
ISO 9004, Managing for the sustained success of an organization – A quality management

approach

ISO/IEC 17050-1, Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity – Part 1:

General requirements
ISO/IEC 17050-2, Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity – Part 2:
Supporting documentation
ISO/IEC Guide 23, Methods of indicating conformity with standards for third-party
certification systems
IEC Guide 102, Electronic components – Specification structures for quality assessment
(Qualification approval and capability approval)
Управление по отношение
на околната среда

ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and

framework

ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and

guidelines
Опаковане, защита и
съхранение

Стандартите за техническа документация, разработени от отделните технически
комитети на ISO, са изброени в каталога на ISO по ICS група 55 Опаковане и

разпространение на стоки.

Стандартите за техническа документация, разработени от отделни технически
комитети на IEC, са изброени в каталога на IEC в група ICS 55 Опаковане и
Въпроси, свързани с
потребителите

разпространение на стоки.

ISO/IEC
ISO/IEC
ISO/IEC
ISO/IEC

Guide 14, Purchase information on goods and services intended for consumers
Guide 37, Instructions for use of products of consumer interest
Guide 41, Packaging – Recommendations for addressing consumer needs
Guide 46, Comparative testing of consumer products and related services –

General principles

ISO/IEC Guide 74, Graphical symbols – Technical guidelines for the consideration of

consumers' needs

ISO/IEC Guide 76, Development of service standards – Recommendations for addressing

consumer issues

Международна
стандартизация

ISO/IEC Guide 21-1, Regional or national adoption of International Standards and other

Достъпност

CEN-CENELEC Guide 6, Guide for addressing accessibility in standards
CEN-CENELEC Guide 17, Guidance for writing standards taking into account micro, small

International Deliverables – Part 1: Adoption of International Standards
ISO/IEC Guide 21-2, Regional or national adoption of International Standards and other
International Deliverables – Part 2: Adoption of International Deliverables other than
International Standards

and medium-sized enterprises (SMEs) needs
ISO 17069, Accessible design – Consideration and assistive products for accessible meeting
Устойчивост
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Приложение ZA
(нормативно)

ОДОБРЯВАНЕ (ПОТВЪРЖДАВАНЕ) НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ДРУГИ РЕФЕРЕНТНИ
ДОКУМЕНТИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
ZA.1

Общи положения

Ако европейски стандарт (EN) одобрява (потвърждава) стандарт на ISO или IEC, връзката с този стандарт трябва
да бъде посочена на заглавната страница на EN по начина, описан в ZA.2 или ZA.3.
В случаите, когато международен документ е одобрен като друг вид европейски стандартизационен документ,
трябва да бъдат използвани същите правила, доколкото е възможно.
Центърът за управление на CEN-CENELEC е отговорен за даването на номера на публикациите на CEN и CENELEC
и подготовката на заглавните страници на проектите и публикациите в съответствие с Ръководство 21 на ISO/IEC.

ZA.2

Европейски стандарт, идентичен на международен стандарт

Ако европейският стандарт е идентичен на международния стандарт:
• заглавието на европейския стандарт трябва да бъде същото като това на международния стандарт; и
• номерът с годината на публикуване на международния стандарт трябва да бъде даден в скоби, непосредствено
след заглавието и като част от него.
В този случай текстът на европейския стандарт трябва да включва следното (текстът трябва да започва от
обратната страна на заглавната страница):
• европейски предговор, посочващ кога и от кой орган на CEN/CENELEC се препоръчва потвърждаването на този
стандарт;
• следната бележка за потвърждаване: "Текстът на международния стандарт (цитира се номерът с годината на
публикуване на стандарта) е одобрен от ... [CEN или CENELEC] като европейски стандарт без промени.";
• текстът на европейските приложения, ако има такива (виж ZA.6).
В този случай окончателният текст на европейския стандарт се състои от европейска заглавна страница,
европейски предговор, бележка за потвърждаване, европейски приложения (ако има такива) и текста на
международния стандарт без заглавната страница.
ЗАБЕЛЕЖКА: Текстът на международния стандарт не се разпространява от CEN и CENELEC, освен немската версия.

ZA.3 Европейски стандарт с общи промени
Ако европейският стандарт съдържа някои промени в текста (технически и/или редакционни) спрямо
международния стандарт:
• заглавието на европейския стандарт се препоръчва да бъде същото като това на международния стандарт,
когато е възможно;
• номерът с годината на публикуване на международния стандарт заедно с думата "с промени" трябва да бъде
дадено в скоби, непосредствено след заглавието и като част от него.
В този случай текстът на европейския стандарт включва следното (текстът трябва да започне на обратната страна
на заглавната страница):
• европейски предговор, посочващ кога и от кой орган на CEN/CENELEC са направени промените;
•

следната бележка за потвърждаване: "Текстът на международния стандарт (цитира се номера с годината на
публикуване на стандарта) е одобрен от ... [CEN или CENELEC] като европейски стандарт с общи промени;

•

текстът на общите промени;
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•

текстът на европейските приложения, ако има такива (виж ZA.6).

Обосновка за общите промени не трябва да бъде дадена в текста на европейския стандарт; те могат да бъдат
дадени в текста на проекта за европейски стандарт.
Номерата на деленията и подразделенията, добавени на европейско ниво, трябва да бъдат предхождани от Z
(напр. 5.Z1, фигура ZA.1 и т.н.).
В този случай окончателният текст на европейския стандарт се състои от европейска заглавна страница,
европейски предговор, бележка за потвърждаване с текста на общите промени, европейски приложения (ако има
такива) и текста на международния стандарт без заглавна страница.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Текстът на международния стандарт не се разпространява от CEN и CENELEC освен немската версия, но се
препоръчва да бъдат предоставяни резюмета, заедно с общите промени, доколкото това е необходимо, за да станат ясни.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Виж също приложение ZC за национално прилагане на потвърдени текстове.

ZA.4

Европейски стандарт с многобройни отклонения

Ако европейският стандарт се различава в значителна степен от международния стандарт, трябва да бъде дадено
най-подходящото заглавие на EN и пълният текст да бъде подготвен от техническия комитет на CEN/CENELEC.

ZA.5

Други референтни документи

Ако референтен документ (РД), различен от стандарт на ISO или IEC, трябва да бъде одобрен (потвърден) като
европейски стандарт, той трябва да бъде третиран в съответствие със ZA.1 - ZA.4, както е подходящо.

ZA.6

Европейски приложения

Ако са включени европейски приложения, трябва да бъдат взети мерки чрез тяхното означаване да се осигури те
да бъдат ясно разграничени от приложенията в референтния документ. Ето защо европейските приложения,
както нормативни, така и информационни, се означават последователно като ZA, ZB и т.н. и се поставят преди
приложенията на референтния документ.
Виж също приложение ZB.

ZA.7

Специфични условия, съществуващи в някои страни

(Виж също "Директиви ISO/IEC, Допълнение IEC – Процедури, специфични за IEC ", точка 4)
ZA.7.1 В референтни документи могат да бъдат посочени ситуации в дадени страни, свързани с идентифицирани
отклонения от предписанията на референтния документ, например под формата на така наречените клаузи "в
някои страни".
ZA.7.2 Когато даден референтен документ е възприет като европейски стандарт, такива индикации за
специфичните условия, съществуващи в някои страни, обикновено трябва да бъдат запазени непроменени в
референтния документ (за да се даде възможност за директно възпроизвеждане на текста на референтния
документ).
Съществуването им обаче трябва да бъде дадено в предговора на европейския стандарт с изречение, в което се
посочва, че тези индикации в текста на референтния документ не трябва да бъдат взети под внимание и че
специалните условия, отнасящи се до страни на CEN/CENELEC, са заменени с подходяща информация в
съответното(ите) европейско приложение(я).
Ако такива условия се отнасят до страните от CEN/CENELEC, те трябва да бъдат разгледани в хода на процедурата
за хармонизиране и да бъдат предложени от съответната страна на CEN/CENELEC като "отклонения тип А" или
"специални национални условия" за тази страна (виж приложение ZB и част 2 на Вътрешните правила от 2015,
приложение Е).
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Приложение ZB
(нормативно)

ЕВРОПЕЙСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИ НАЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ,
А-ОТКЛОНЕНИЯ И НОРМАТИВНИ ПОЗОВАВАНИЯ
ZB.1

Специални национални условия

Информация за съществуващи специални национални условия трябва да бъде дадена в нормативно приложение
към европейския стандарт.
Използва се следният текст:
"Приложение ...
(нормативно)
Специални национални условия
Специално национално условие: Национална характеристика или практика, която не може да се променя
дори за продължителенв период от време, например климатични условия, електрически условия на заземяване.
ЗАБЕЛЕЖКА Ако това засяга хармонизацията, то представлява част от европейския стандарт или хармонизационния документ.

За страните, в които се прилагат съответните специални национални условия, тези разпоредби са нормативни, за
другите страни те са информативни.
Точка

ZB.2

Специално национално условие»

A-отклонения

ZB.2.1 Информация за съществуващи А-отклонения се дава в информационно приложение към европейския
стандарт.
Използвайте следния текст:
"Приложение ...
(информационно)
А - отклонение

А-отклонение: Национално отклонение, дължащо се на нормативни актове, чието изменение понастоящем е
извън компетентността на националния член на CEN-CENELEC. "
и в зависимост от европейския стандарт текстът, даден в а) или b):
a)

Европейски стандарт в обхвата на Директива на ЕС

"Този европейски стандарт попада в обхвата на Директива ... / ... / E ...
ЗАБЕЛЕЖКА (от CEN/CENELEC IR Част 2:2015, 2.16) Когато стандартите попадат в обхвата на Директивите или Регламентите на
ЕС, становището на Комисията на Европейските общности (ОJ C 59, 1982-03-09) относно решението на Съда на Европейските
общности по дело 815/79 Cremonini / Vrankovich (Съдебни доклади от 1980 г., стр. 3583) е, че спазването на A-отклоненията не
е задължително и че свободното движение на продукти, отговарящи на такъв стандарт, не би трябвало да бъдат ограничавани
в рамките на ЕС, освен в рамките на защитната процедура, предвидена в съответната Директива или Регламент.

А-отклоненията в дадена страна от EFTA са валидни вместо съответните предписания на европейския стандарт в
тази страна, докато не бъдат премахнати.
Точка
b)

Отклонение "
Европейски стандарт, който не е в обхвата на Директива на ЕС

"Този европейски стандарт не попада в обхвата на никоя Директива на ЕС.
В съответните страни на CEN-CENELEC тези А-отклонения са валидни вместо предписанията на европейския
стандарт, докато не бъдат премахнати.
Точка
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ZB.2.2 Съгласно Правилата на CEN/CENELEC, част 2:2015, E.2.3, трябва да бъде цитирана точната идентификация
на нормативния акт на съответната страна (заглавие, дата и където е възможно, съответната точка).

ZB.3 Нормативни позовавания на международни
европейски публикации (само за CENELEC)

публикации

със

съответните

им

В случай на потвърждаване на референтен документ (например международен стандарт) трябва да бъде
добавено нормативно европейско приложение, в което документите, описани в точка 15, се добавят заедно с
позовавания на европейските публикации, ако има такива, които да бъдат използвани вместо тях.
Използва се следният текст:
"Приложение Z ...
(нормативно)
Нормативно позовавани на международни стандарти/документи и съответстващите им европейски
стандарти/документи
Следните документи са позовани в текста по такъв начин, че част или цялото им съдържание представляват
изисквания на този документ. За датираните позовавания се прилага само цитираното издание. За недатираните
подовавания се прилага последното издание на цитирания документ (включително измененията).
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Когато международен стандарт е променен чрез общи промени, означени с (mod), се прилага съответният
EN/HD.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Актуална информация за най-новите издания на европейските стандарти, изброени в това приложение, може да
намерите на: www.cenelec.eu.

Стандарт
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Приложение ZC
(нормативно)

ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ КАТО НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ
ZC.1 Общи положения
Тъй като европейските стандарти се публикуват като национални стандарти единствено идентични по отношение
на техническото съдържание и оформяне, трябва да бъдат спазват точни и единни правила за тяхното включване
във всяка национална колекция от стандарти.
Това включване трябва да бъде извършено по един от следните начини:
• възпроизвеждане (виж ZC.2);
• потвърждаване (виж ZC 3);
• превод (виж ZC.4);
от официалните издания на английски, френски или немски език на европейския стандарт.
За включването на изменения се прилагат същите правила.
В случай на приемане на международни стандарти със или без общи промени като европейски стандарт се
прилагат специални правила за разпространение на официалните издания на английски, френски или немски
език на членовете на CEN/CENELEC (виж фигура ZC.1).

Окончателен текст
Заглавна страница на ЕN
+ Европейски предговор
+Дати на въвеждане

Консолидиран текст
на официалните
издания

Национално
издание
Национална заглавна
страница
+ EN

Бележка за потвърждаване

Общи промени (ако има)

Европейски приложения
(ако има)

Международен стандарт

EN
- Заглавна страница
-Европейски предговор
-Дати за въвеждане
-Пълният текст

Национално
потвърждаване

Отпечатано от
AFNOR/UTE
BSI
DKE

Фигура ZC.1 - Процедура за публикуване на европейски стандарт, който въвежда чрез
потвърждаване международен стандарт
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ZC.2 Възпроизвеждане на европейски стандарт
Всеки национален член трябва да има национално означение за неговото национално въвеждане на европейския
стандарт ("EN XXX" става "национално означение EN XXX").
В случай на възпроизвеждане (издаване на един от официалните езици) се добавя национална заглавна
страница. Националното означение трябва да бъде изписано на националната заглавна страница. В националната
заглавна страница или в националния предговор трябва да бъдат посочени най-малко годината на датата на
достъпност на европейския стандарт.
Разрешени са национален предговор (виж ZC.7.1) и национални приложения (виж ZC.7.2).
Националните елементи, посочени в горната точка, трябва да бъдат добавени по такъв начин, че ако бъдат
отделени, европейският стандарт от заглавната страница до последната страница на текста (включително
приложенията, ако има такива) да остане незасегнат. Националният идентификатор на организацията, която
одобрява европейския стандарт, трябва да бъде видим на всяка страница на националното въвеждане, като се
запазват елементите на окончателния текст на EN, предоставен от Центъра за управление на CEN-CENELEC.
ЗАБЕЛЕЖКА Националното означение може да бъде използвано като национален идентификатор.

ZC.3

Потвърждаване на европейски стандарт

Вместо да възпроизвежда европейски стандарт, даден член на CEN/CENELEC може да издаде национална бележка
за потвърждване.
Националната бележка за потвърждаване може също да бъде използвана, когато самият европейски стандарт е
потвърждение на международен стандарт.
Националната бележка за потвърждаване трябва да включва най-малко:
• номер, заглавие и година на достъпност на европейския стандарт (виж също ZA.2 и ZA.3);
• декларация, че на европейския стандарт е даден статут на национален стандарт;
• дата, от която потвърденият европейски стандарт е валиден със статут на национален стандарт в тази
страна.

ZC.4

Превод на официално издание на европейски стандарт

Всеки национален член трябва да има национално означение за неговото национално въвеждане на европейския
стандарт ("EN XXX" става "национално означение EN XXX").
В случай на превод се добавя национална заглавна страница. Националното означение трябва да бъде изписано
на националната заглавна страница. В националната заглавна страница или в националния предговор трябва да
бъдат посочени и най-малко годината на датата на достъпност на европейския стандарт.
Разрешени са национален предговор (виж ZС.7.1) и национални приложения (виж ZС.7.2).
За европейски стандарти и проекти на европейски стандарти, които се публикуват като преводи на езици,
различни от трите официални езика на CEN/CENELEC, отговорност носи съответният член. Те имат същия статут
като оригинала, когато са нотифицирани в Центъра за управление на CEN-CENELEC от съответния член.
В националния превод на заглавната страница на EN цялата информация, дадена на трите езика, трябва да бъде
запазена непроменена по оформяне и съдържание:
• означението "Европейски стандарт";
• заглавието на стандарта; и
• наименованието на организацията, която го издава.
Преводът на горепосочените данни на националния език трябва да бъде поставен над информацията,
предоставена на официалните езици.
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Преводът не трябва нито да разширява, и нито да ограничава съдържанието на европейския стандарт, т.е.
съдържанието трябва да остане непроменено от превода и трябва да бъде прието в неговата цялост,
включително списъка със съдържанието, европейския предговор, въведението, забележките под линия,
таблиците, фигурите и приложенията. Националният идентификатор на организацията, която одобрява
европейския стандарт, трябва да бъде видим на всяка страница на националното въвеждане, като се запазват
елементите на окончателния текст на EN, предоставен от Центъра за управление на CEN-CENELEC.
Националното означение може да бъде използвано като национален идентификатор.
Заглавията на позованите международни стандарти обаче, трябва да бъдат дадени само на английски или
френски език.
Подразделенията и номерацията на точките също трябва да бъдат запазени, както в оригинала.
Следното (преведено) изречение трябва да бъде добавено преди превода на стандартния текст на заглавната
страница на EN:
"Този стандарт е е официално издание на ... [език] на европейския стандарт EN ...: ... [година на достъпност]. Той
е преведен от ... [член]. Той има същия статут като официалните версии ".
Редът на страните-членове на CEN-CENELEC в стандарта трябва да бъде по азбучен ред на езика на превода.
Съответният езиков символ в референтния номер трябва да съответства на код алфа-2, специфициран в
ISO 639.

ZC.5 Публикуване като национален стандарт на европейски стандарт, който е потвърден
международен стандарт или друг референтен документ
ZC.5.1 Общи положения
Ако европейски стандарт се състои от референтен документ (международен стандарт) с общи промени, ако има
такива, Центърът за управление на CEN-CENELEC разпространява (след надлежна обработка от редакционния
комитет) трите езикови версии на заглавната страница и бележката за потвърждаване (с общите промени и
всички европейски приложения).
Членовете на CEN-CENELEC трябва да използват същите правила за представяне при изготвянето на
консолидирания текст на европейския стандарт на техния език.
Прилагат се следните правила и ред на елементите:
1

Отпечатаната заглавна страница на европейския стандарт, възпроизвеждаща по съдържание и оформяне
заглавната страница, разпространявана от Центъра за управление на CEN-CENELEC.

2

Възпроизведеният европейски предговор и датата на въвеждане от версията, разпространявана от Центъра за
управление на CEN-CENELEC.

3

Предговорът, въведението, ако има такова, и текстът на референтния документ. В CENELEC предговорът на
референтния документ може да бъде изключен.

4

Текстът на отпечатания европейски стандарт с общи промени, ако има такива. Те могат да бъдат включени на
място в текста на референтния документ. Когато се правят тези изменения, те трябва да бъдат ясно означени,
например чрез вертикална линия острани на текста или по други подходящи начини.

Националният стандарт може да включва национално информационно приложение, което възпроизвежда частите
от първоначалния текст на референтния документ, които са били променени.
Номерирането на страниците на националните елементи се дава от съответния член на CEN-CENELEC.
ZC.5.2 Специален случай: референтен документ, предварително въведен на национално ниво
Ако европейският стандарт е въведен с потвърждаване на референтен документ, който вече е бил въведен като
национален стандарт, националното въвеждане на европейския стандарт трябва да бъде извършено по един от
следните три начини:
• потвърждаване (виж ZC.3 );

БИС, издание 2018

104

Правила за работа по националната стандартизация. Част 3 Принципи и правила за структурата и разработването на националните стандарти

• издаване на нова национална заглавна страница заедно с европейската заглавна страница и европейския
предговор;
• издаване на ново национално издание.

ZC.6 Специални национални условия и A-отклонения
Ако списък на специалните национални условия е даден в нормативно приложение или списък на А –отклонения е
даден в информационно приложение към европейски стандарт (виж приложение ZB), на членовете на CENCENELEC е позволено да направят позоваване на това приложение чрез национална забележка под линия в
съответния национален стандарт.

ZC.7 Допълнителна национална информация
ZC.7.1 Национален предговор
За да се разграничи предговорът на европейския стандарт от националния предговор, последният трябва да бъде
озаглавен "Национален предговор". Думата "национален" по същия начин трябва да бъде добавена към всяка
допълнителна национална информация.
Националният предговор може да започне на националната заглавна страница.
ZC.7.2 Национални приложения
Националните приложения, ако има такива, трябва да бъдат разположени след или преди пълния текст на
европейския стандарт (включително приложенията на EN). Те могат да съдържат само информация, предоставена
за по-лесно птрилагане. Националното приложение не трябва да променя предписанията на европейския
стандарт.
Даден международен текст (или стандарт), позован в европейски стандарт, може да бъде (преведен и)
възпроизведен като национално приложение към национален стандарт.
Ако са включени национални приложения, трябва да бъдат взети мерки техните означения да бъдат разграничени
от всички други приложения на стандарта. Следователно те трябва да бъдат номерирани NA, NB и др.
ZC.7.3 Национални забележки под линия
Националните забележки под линия трябва да следват правилата в точка 26, но трябва да се внимава да бъдат
използвани означения различни от тези, използвани за забележки под линия на EN.
Националните забележки под линия не са разрешени в нито една от трите официални версии на английски,
френски или немски на европейския стандарт, но те могат да бъдат включени в националните стандарти, които ги
въвеждат.

ZC.8 Позовавания (цитирания) в национални стандарти, въвеждащи европейски стандарти
При въвеждането на европейски стандарт като национален стандарт позоваванията (цитиранията), съгласно
точка 29, трябва да бъдат запазени непроменени. Информацията за националните стандарти, съответстващи на
международните стандарти и публикации, подобни на стандартите, позовани или цитирани в европейския
стандарт, може да бъде дадена в националния предговор или в националното приложение (виж ZC.7.2).
Позоваване на всяка такава информация може да бъде направено в рамките на текста на европейския стандарт с
национална забележка под линия на съответната страница или страници (виж точка 26).
ПРИМЕР "Национална забележка под линия: ISO 1234:1986 е еквивалентен на SLO 5678: 1987, виж националния предговор."

ZC.9

Структура на европейски стандарт и схема на неговото национално издание

Типична структура на европейски стандарт, когато се публикува като национален стандарт, е показан на фигура
ZC.2. Виж също ZC.2.
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Национални елементи

Европейски елементи
a
b
c
d
e
f

Национална заглавна страница
Националeн предговор
Национално приложение (виж ZC.7.2)
Заглавна страница на EN
Текст на EN
Приложение на EN (виж точка 20)

Фигура ZC.2 - Елементи на национално издание на европейски стандарт
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НАЦИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ (NA)
(нормативно)

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ
NA.1 Цел и обхват
Целта на това национално приложение е да определи специфичните правила за разработването и оформянето на
документи, предназначени да бъдат издадавани като български стандарти и стандартизационни документи (понататък документи), разработвани на национално ниво (в т.ч. национални приложения, издавани като отделни
документи).
Тези специфични правила се прилагат също и за формулиране на текстовете и за оформяне на български
стандарти и стандартизационни документи, въвеждащи европейски и международни стандарти и
стандартизационни документи (по-нататък документи) чрез превод на български език.
Общите принципи и правила за разработване и оформяне на стандарти и стандартизационни документи на
международно, европейско и национално ниво са дадени в основната част на тези Правила.

NA.2 Термини и определения
За целите на това приложение се прилагат термините и определенията, дадени в Правилата за работа по
националната стандартизация, части 1, 2 и 3, както и следното:
NA.2.1
национално приложение
приложение към европейски или международен стандарт, въведен като национален, включващо допълнителна
национална информация, с цел по-лесното изпълнение на предписанията на стандарта, без да ги променя [виж
ZC.7.2, точка 4.2 b) от Ръководство 21-1 на ISO/IEC и NA.5.4]

NA.3 Език и пунктуация
При разработване на български документ и при формулиране на текста трябва да бъдат спазвани езиковите и
правописните правила и норми на българския език. Препоръчва се да бъдат използвани актуалните издания на
следните справочни материали:
̶ Официален правописен речник на българския език;
̶ Български тълковен речник;
̶ Речник на чуждите думи в българския език;
̶ Речник на новите думи в българския език;
̶ Български синонимен речник
̶ Други утвърдени източници (включително електронни).
Използваната пунктуация трябва да съответства на възприетите пунктуационни правила на официалния
български правопис.

NA.4 Превод на глаголни форми за изразяване на предписания
Правилата за използване на глаголните форми на документите, с оглед ясно разграничаване между препоръки,
разрешения, възможности и способности, са дадени в точка 7 на тези Правила.
С цел постигане на идентичност при въвеждането на европейските и международните документи чрез превод от
официалните езици на ISO/IEC (английски и френски) и на CEN/CENELEC (английски, френски и немски) в
таблици NA. 1, NA. 2, NA. 3 и NA. 4 са посочени глаголните форми на официалните езици и преводът им на
български език.
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Таблица NA. 1 – Изискване
Глаголна форма

Равнозначни изрази за използване по изключение

en shall
de muss
fr doit

трябва

is to
is required to
it is required that
has to
only … is permitted
it is necessary
needs to

ще (със сигурност ще се случи)
изисква се да
изисква се
трябва да
допуска се само……
необходимо е
е необходимо да

en shall not
de darf nicht
fr ne doit pas

не трябва

is not allowed [permitted]
[acceptable] [permissible]
is required to be not
is required that … be not
is not to be
need not
do not

не се допуска [разрешава]
[позволява] [не е приемливо]
изисква се да не бъде
се изисква ... да не е
не трябва да бъде
не е необходимо
не се прави

Наклонение: изявително
Значение: изискване, безусловно изискване, задължение (забрана)

Таблица NA. 2 – Препоръка
Глаголна форма

Равнозначни изрази за използване по изключение

en should
de sollte
fr il convient de

би трябвало

it is recommended that
ought to

препоръчва се
желателно е, по възможност

en should not
de solte nicht
fr il convient de ne
pas

не би трябвало

it is recommended that
ought not to

не се препоръчва
не е желателно, по възможност не

Наклонение: условно
Значение: препоръка, насока за избор или за препоръка

Таблица NA. 3 – Разрешение
Глаголна форма

Равнозначни изрази за използване по изключение

en may
de darf
fr
peut

може

is permitted
is allowed
is permissible

допуска се
разрешава се
допустимо e

en need not
de braucht nicht zu
fr peut ne pas etre

не е
необходимо

it is not required that
no … is required

не се изисква да...
не се изисква ...

Наклонение: изявително
Значение: разрешение, даване на право
Българският глагол "може" означава както разрешение, така и възможност. Ако съществува риск от
неразбиране, се препоръчва използването на други изрази.
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Таблица NA. 4 – Възможност и способност
Глаголна форма

Равнозначни изрази за използване по изключение

en can
de kann
fr peut

може

be able to
there is a possibility of
it is possible to

е способен, е в състояние да
възможно е да
е подходящо да, е възможно да

en can not
de kann nicht
fr ne peut pas

не може

be unable to
there is no possibility of
it is not possible to

не е способен, не е в състояние да
не е възможно да
не е подходящо за, не е възможно да

Наклонение: изявително
Значение: способност (заявяване), възможност (поведение)
Българският глагол "може" означава както разрешение, така и възможност. Ако съществува риск от
неразбиране, се препоръчва използването на други изрази.

NA.5 Структура и оформяне на българските документи
NA.5.1

Общи положения

Българските документи, разработвани на национално ниво, трябва да бъдат структурирани в съответствие с
изискванията в точки от 11 до 21 на тези Правила.
При въвеждането на международни и европейски документи като български трябва да бъдат добавени
национални елементи - национална заглавна страница, национален предговор, национални приложения (ако има
такива) и национален идентификатор, които трябва да отговарят на изискванията на С.8, С.9 и на специфичните
изисквания за български документи, дадени в NA.5 и NA.6.
При издаване на идентичен текст (възпроизвеждане – виж Ръководство 21-1 и 2 на ISO/IEC и ZC.2) на
международен или европейски документ на един от официалните езици на ISO/IEC или CEN/CENELEC ( за
предпочитане английски) трябва да бъдат добавени национална заглавна страница и национален предговор.
При издаване на идентичен текст на европейски или международен документ в превод на български език трябва
да бъдат добавени национална заглавна страница, национален предговор и, ако е необходимо, национални
приложения.
При потвърждаване като български на европейски или международен документ листът за потвърждаване трябва
да съдържа:
̶ номера, заглавието и годината на достъпност на европейския/международния документ;
̶ текст, че европейският/международният документ е получил статут на национален документ;
̶ датата, от която потвърденият европейски/международен документ има статут на български документ.
NA.5.2

Заглавна страница на български стандарт

Заглавията и заглавните страници на българските документи трябва да бъдат разработени съгласно т. 11 на тези
Правила.
Заглавните страници на българските стандарти и стандартизационни документи на национално ниво трябва да
бъдат оформени в темплетни форми, одобрени от БИС.
Заглавните страници на българските стандарти и стандартизационни документи, въвеждащи международни и
европейски стандарти, трябва да бъдат в съответствие с Ръководство 21 на ISO/IEC и одобрени от БИС.
На заглавната страница на български стандарт, въвеждащ международен стандарт, под заглавието, в скоби, се
поставя номерът и годината на международния стандарт.
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Темплетите за стандарти, стандартизационни документи, проекти за стандарти, изменения на стандарти и
поправки, разработени на национално ниво, както и за национални документи, въвеждащи европейски или
международни документи са достъпни на адрес: \\BDS-HOST05\TEMPLATE STANDARDS docx.
На фигура 1 е даденно примерно разположение на елементите на заглавна страница на български стандарт.
NA.5.3

Национален предговор

Националният предговор (виж ZC.7.1) на български стандарт, въвеждащ международен или европейски стандарт,
трябва да бъде разположен преди основното тяло на стандарта, на гърба на заглавната страница.
Националният предговор не трябва да съдържа изисквания, разрешения или препоръки.
Националният предговор трябва да съдържа:

̶ текст, указващ номера и наименованието на отговорния технически работен орган от БИС (Технически
комитет, Технически съвет и съответно ЕРГ или ТК 0/ПК ХХ);

̶ текст с информация относно стандартите, които се заменят и/или отменят;
̶ ако е необходимо, текст с информация за връзката на стандарта с национални нормативни актове,
въвеждащи директиви на ЕС;

̶ списък на нормативно позованите европейски/международни стандарти/документи и съответстващите им
българските стандарти/документи.

̶ Когато документ в този списък е датиран, трябва да бъде посочено съответстващото му българско
издание, което също трябва да бъде датирано. Когато за позован документ няма съответстващ български
документ, в забележка под линия трябва да бъде посочен начинът за достъп до оригиналния документ.

̶ при консолидирани издания на български език (основно за стандарти на CENELEC и IEC) текст за
включеното(ите) изменение(ия) и начин на тяхното означаване.

̶ друга информация, ако е необходимо;
̶ текстът „Следват ….. страници на EN (EN ISO)….: „година на издаване”…:….в превод на български език”.
N.5.4

Национално приложение

Националното приложение (ако има такова) трябва да отговаря на изискванията на ZC.7.2 от тези Правила и
Ръководство 21-1 на ISO/IEC.
Националното приложение трябва да бъде разположено след целия текст на европейския/международния
стандарт (включително техните приложения).
Допуска се национално приложение към въведен европейски стандарт (например, когато се допускат специални
национални условия) да бъде публикувано и като отделно издание. В този случай към означението на стандарта
трябва да бъде добавено съкращението NA (от англ. език National Anex) и годината на издаване, например
БДС EN 1999-1-1:2007/NA:2013.
NA.5.5

Означаване на българските документи

Означенията на българските документи трябва да бъдат съгласно Приложение А на Правилата за работа по
националната стандартизация, част 2.
Означението на стандарт, разработен на национално ниво, съдържа абревиатурата „БДС”, номерът на стандарта и
годината на издаването му и служи за национален идентификатор. Националният идентификатор трябва да бъде
поставен на заглавната страница и на всяка страница от текста на стандарта.
Българските стандарти, въвеждащи европейски стандарти или международни стандарти (идентично), имат
национално означение, което се образува чрез прибавяне на абревиатурата „БДС” преди означението на
европейския или международния стандарт, без да се променя оригиналното означение, което служи и за
национален идентификатор.
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Националният идентификатор трябва да бъде поставен на всяка страница на български стандарт, въвеждащ
европейски или международен стандарт чрез превод или на един от официалните езици на CEN/CENELEC или
ISO/IEC.
При въвеждане на европейски или международен стандарт чрез превод или на един от официалните езици,
страниците, съдържащи национални елементи, не се номерират.
NA.5.6 Нормативни позовавания на европейски/международни документи в български документи,
въвеждащи европейски/международни документи
Точка „Нормативните позовавания” трябва да отговаря на изискванията на т. 15 от тези правила.
При издаването на български стандарти в списъка на нормативно позованите дкументи трябва да бъдат посочени
номерът и заглавието на европейския/международния документ на български език. Когато даден позован
документ не е въведен като български документ, заглавието му трябва да бъде изписано и в оригинал на
английски език.
В случай че проект на европейски/международен стандарт е позоваван нормативно, но към момента на
въвеждането му с превод вече има издаден стандарт, в национална забележка под линия може да бъдат посочени
номерът и годината на неговото публикуване.

NA.6 Указания за оформяне в електронен формат на българските документи за издаване
NA.6.1 Формат на основния текст
Оформянето на основния текст на български стандарт в електронен формат се извършва в меню Page Setup със
следните параметри:
формат

−

А 4: 210 mm x 297 mm

поле

−

Mirror margins

горна граница (Top)

−

2,7 cm

долна граница (Bottom

−

2 cm

лява граница (Left)

−

2 cm

дясна граница (Right)

−

1 cm

header

−

1,2 cm

footer

−

1 cm

шрифт

−

Tahoma

стил

−

Normal

междуредово пространство

−

Single

За оформяне на основния текст на български документ се използва светъл шрифт Tahoma, размер 10 п. Текстът
се оформя в една колона.
NA.6.2

Оформяне на заглавна страница на български стандарт

NA.6.2.1

Графично оформяне на заглавна страница

Графичното оформяне на заглавна страница на български стандарт е показано на фигура 1.
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Поле 1
Поле 3
Поле 2

Поле 4
Поле 5

Поле 6

Поле 7

Поле 8

Поле 9

Поле 10
Поле 11

Поле 12

Фигура 1 - Пример за графично оформяне на заглавна страница на български стандарт
Легенда
поле 1 – месец и година на публикуване на стандарта
поле 2 – лого на БИС и текст „БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ”
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поле 3 – текст "БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ"
поле 4 – означение и номер на стандарта (например БДС EN 15662)
поле 5 – заглавие на стандарта
поле 6 – означение по международния класификатор на стандартите ICS
поле 7 – номер и година на публикуването на стандарта, който се заменя (например „Заменя БДС EN 15662:2009”)
поле 8 – заглавие на стандарта на английски, немски и френски език, подредени едно под друго.
поле 9 – следните примерни текстове:
„Европейският стандарт EN 15662:2016 има статут на български стандарт от 2018-08-14.”
„Този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт EN 15662:2018.”
„Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут като изданията на
официалните езици на CEN.”
„Изданието на български език на този стандарт е одобрено от изпълнителния директор на Българския институт за
стандартизация на ……….”.
поле 10 – текст "Национални стр. ....., и .....стр. на EN или на ISO"
поле 11 – изявление за авторските права и правата за разпространение със следния текст:
"© БИС 20ХХ Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично,
е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. “Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13 www.bds-bg.org”

поле 12 – национален номер за позоваване (например БДС EN 15662:2018)

NA.6.2.2 Вид и големина на шрифта в полетата на заглавната страница
Видът и размерът на шрифта в отделните полета е, както следва:
̶ поле 1 - размер 10 п. светъл шрифт, малки букви (пример: Май 20XX)
̶ поле 2 - размер 9 п., получерен шрифт, малки букви
̶ поле 3 - главни букви, размер 12 п., получерен шрифт (Bold), центрирано (пример
СТАНДАРТ)
̶ поле 4 - размер 12 п., получерен шрифт (Bold), центрирано (пример

БЪЛГАРСКИ

БДС ЕN 1116)

̶ поле 5 - заглавие: въвеждащият елемент се изписва с главни букви, размер 11 п., получерен шрифт
(Bold); основният елемент – с главни букви, размер 11 п., получерен шрифт (Bold); допълнителният
елемент – с малки букви, размер 11 п., получерен шрифт (Bold), центрирано

̶

поле 6 - ICS, размер 10 п., светъл шрифт

̶ поле 7 - размер 10 п., светъл шрифт (пример Заменя БДС EN 1116:2005)
̶ поле 8 - заглавията на стандарта на трите официални езика на CEN/CENELEC (английски, немски,
френски) или на двата официални езика на ISO (английски и френски), размер 8 п., светъл шрифт
̶ поле 9 - информация за настоящото издание, размер 11 п.
̶ поле 10- размер 8 п., светъл курсивен шрифт (Italic) (пример Национални стр.2 и 58 стр. на EN)
̶ поле 11- размер 8 п., светъл шриф
© БИС 20XX Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и
частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
www.bds-bg.org

̶ поле 12- размер 8 п., светъл шрифт (пример: Национален № за позоваване БДС ЕN 1116:2018)
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NA.6.3

Оформяне на точка „Нормативни позовавания”

Изискванията за точка „Нормативни позовавания” са дадени в точка 15.
NA.6.3.1 При издаването на български стандарти изброяването на позованите стандарти и документи се оформя
във вид на таблица, която е невидима, с посочените размери и шрифтове:

Курсивен шрифт (Italic), 10 п.

10 п. редовен шрифт

4,95 cm

13,25 cm

NA.6.3.2
Изброяването на позованите стандарти и документи в случай на потвърждаване от CENELEC на
референтен документ (например международен стандарт), както е описано в т. 15 и ZB.3 (само за CENELEC) се
оформя във вид на таблица, със следните размери и шрифтове:
Стандарт (или
документ)

2,75 cm

Година

1,75 cm

Заглавие

8,5 cm

EN/HD

3,25 cm

Година

1,75 cm

Размерите на таблиците се задават в Table/Cell Hight and Width.
NA.6.4 Оформяне на термини и определения
Изискванията за „Термини и определения” са дадени в точка 16.
При въвеждане на европейски и международни стандарти с превод се допуска под термина на български език да
бъде включен и терминът на английски, в скоби, светъл шрифт – курсив, например (en хххххххххх)
NA.6.5 Оформяне на номерата на страниците
Номерата на страниците се изписват в меню View – Header and Footer.
В меню Header на всяка страница вляво се означават четните страници, а вдясно нечетните страници, в светъл
шрифт, Tahoma, размер 10,
В меню Footer се изписва знакът за авторско право в светъл шрифт, Tahoma, размер 8 п.
На всяка страница на документа в долния външен ъгъл се поставя знакът за авторско право на БИС и годината на
публикуване:
© БИС 20ХХ.

При въвеждане на международен стандарт чрез превод в долния външен ъгъл се поставя текст за авторското
право на ISO и знакът за авторско право на БИС и годината на публикуване:
© ISO (година) – Всички права запазени
© БИС 2018
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NA.6.6

Оформяне на компонентите на текста

NA.6.6.1 Заглавията на точките започват с главна буква, получерен шрифт(Bold), размер 11 п.
NA.6.6.2 Заглавията на подточките на първо ниво, заглавията на подточките на второ и по-ниско ниво започват с
главна буква, получерен шрифт(Bold), размер 10 п.
NA.6.6.3 Номерата на точките и подточките се изписват с получерен шрифт(Bold).
NA.6.6.4 Заглавията на приложенията се изписват само с главни букви, размер 11 п., получерен шрифт (Bold),
а думата “Приложение” започва с главна буква, размер 11, получерен шрифт (Bold). Статутът на
приложението (нормативно) или (информационно) се изписва с малки букви, размер 10 п., светъл шрифт.
NA.6.6.5 Примерите в текста се изписват с главни букви, светъл шрифт, а текстът на примера – със светъл
шрифт, размер 9 п.
NA.6.6.6 Заглавията на таблиците се изписват с главна буква, размер 10 п., получерен шрифт(Bold),
центрирано. Текстът в таблицата се изписва с малки букви, размер на шрифта 9 п. или по-малък, в зависимост от
таблицата.
NA.6.6.7 Заглавията на фигурите се поставят под съответната фигура, като след думата „Фигура” следва тире и
заглавието на самата фигура, с главна буква, размер 10 п., получерен шрифт (Bold), центрирано.
NA.6.6.8 Надписите във фигурите се изписват така, че да може да се редактират, като вместо текстови описания
се използват легенди или забележки под линия (виж 28.5.2 и 28.5.3 от тези Правила).
Легендите във фигурите се изписват в светъл шрифт 9 п. или 8 п., в табличен вид.
При въвеждането на европейски и международни стандарти, в които има надписи върху самата фигура,
преведените текстове се поставят, като се използва функцията „Text Box” в меню „Insert”. По изключение, за
сложни фигури и диаграми, където технически няма възможност да се постави „Text Box”, се допуска надписите
да останат на английски език, като в легенда се дава техният превод на български език.
NA.6.6.8 Забележките в текста към таблици и фигури се изписват с размер 9 п., светъл шрифт, а думата
“ЗАБЕЛЕЖКА” – със светъл шрифт, главни букви, 9 п.
NA.6.6.9

За забележките под линия се използва меню Reference – Insert Footnote, размер 8 п.

NA.6.6.10 Формулите се изписват в меню Equation Editor.
NA.6.6.11
Заглавието на „Библиография” (ако има такава) се изписва с главни букви, размер 11 п.,
получерен шрифт (Bold), центрирано. Заглавията на цитираните в библиографията документи трябва да бъдат
дадени на езика на оригинала, а при възможност, се препоръчва да бъде даден превод на български език, в
квадратни скоби.
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