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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

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

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

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

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

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

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

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

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

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

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

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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Стандартите ни съпътстват в делник и в празник и се грижат за наше-
то здраве и безопасност. И тъй като идват големи празници, избрахме 
темата на този брой да е „Безопасната Коледа”.
Разказваме ви за стандартите за фойерверки, тъй като напоследък ти-
хата молитва е заменена от шумни зари в домашни условия. Стан-
дартите от серията за пиротехнически изделия – БДС EN 15947 ни 
показват терминологията, категориите и видове фойерверки, както и 
минимални изисквания за етикетиране. 
Празниците са най-чакани от децата заради струпаните под елхата 
подаръци. А за да не се превърне играчката в плачка, решаваща роля 
имат стандартите. Улесняваме избора на Дядо Коледа, като показваме 
възрастовите характеристики на хлапетата и препоръчваните за тях 
подаръци.
Появата на нови играчки на пазара, промените в производствените 
зони (80% от играчките в ЕС са от внос), както и новите научни дока-
зателства за веществата, използвани в производството на играчки, до-
ведоха до новата директива за безопасност на детските играчки (Ди-
ректива 2009/48/ЕС). Разказваме за новите изисквания в европейската 
директива, за стандартите от серията EN 71 „Безопасност на играчки” 
и промените в тях. Електрическите играчки са много любопитни и 
интересни за малчуганите и затова представяме стандартът БДС EN 
62115 „Електрически играчки. Безопасност”. С прилагането му се из-
пълняват съществените изисквания, определени в Наредбата за съ-
ществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.
След коледните и новогодишни празници обикновено идват тежки 
работни делници. За всички е много важно да работят на безопас-
но място, с минимум рискове за здравето. Това е и една от важните 
цели за всяка организация и за да ги реализира, е необходима систе-
ма за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 
– Occupational Health and Safety Management Systems). В рубриката 
„Системи за управление” международно признатата спецификация за 
системи за управление на здравето и безопасни условия на труд. 
Стандартите винаги са били важна част от работата на Божидарка Ха-
ралампиева, която разказва за уникалната професия стандартизатор и 
как винаги работи с екип от висококвалифицирани експерти.
„Доброволното спазване на стандартите е своеобразен тест за зре-
лостта на обществото” – споделя в интервю Антонина Андреева, тех-
нически директор на Винербергер ЕООД. Тя разказва за сериозната 
материя на стандартизацията, но завършва разговора шеговито, като 
перифразира библейската притча: „В началото бе Хаосът, след това 
бяха въведени стандартите…”.
За да няма хаос на Общия европейски пазар, помага европейската 
система RAPEX, която предупреждава за опасни стоки. Тя гарантира, 
че информацията за продукти, които са били идентифицирани от на-
ционалните власти като опасни, бързо ще бъде разпространена между 
останалите държави-членки на Европейския съюз. 
Празниците идват. Елха, накичена с лампи и гирлянди, свещи, фо-
йерверки... Домовете ни ще светят празнично с надежди за по-добра 
година. 
„БДС Компас” е вашият пътеводител в необятния свят на стандарти-
зацията. Свят, който ни помага за спокойни и безопасни празници и 
делници.

Редакционен коментар
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Бомби, гърмежи, изстрели... Знаци на бурна радост, а не на 
война. Новата година вече идва не с тиха молитва за нещо 
по-добро, а с шумни фойерверки за разтърсващи емоции.
Стандартите са тези, които помагат да празнуваме безо-
пасно, колкото и гръмоотвержено да предизвикваме здраве 
и късмет през следващата година.
Представяме стандарти от серията за пиротехнически из-
делия – БДС EN 15947, подготвени с участието на БИС/ТК 
86 „Взривни материали за граждански цели и пиротехни-
чески изделия”.
Бдс EN 15947-1 „пиротехнически изделия. Фойервер-
ки категории 1, 2 и 3. Част 1: терминология” определя 
редица термини, относно проектирането, конструкцията, 
първоначалното опаковане и изпитване на фойерверки от 
категории 1, 2 и 3. Например определението за фойерверк 
е: „устройство, съдържащо пиротехническа смес, което 
при функциониране ще изгори и/или ще избухне, като 
произведе визуален или звуков ефект или движение или 
комбинация от такива ефекти. Предвидено е като непо-
средствена форма за забавление”.

Фойерверките Бдс EN 15947-2 „пиротехнически изделия. Фойервер-
ки категории 1, 2 и 3. Част 2: Категории и видове фо-
йерверки” определя три категории:
– категория 1: фойерверки, които представляват много 
ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на 
шум, и са предназначени за употреба в ограничени прос-
транства, включително фойерверки, предназначени за упо-
треба в жилищни сгради;
– категория 2: фойерверки, които представляват ниска 
степен на опасност и ниски нива на шум, и са предназ-
начени за употреба на открито в обособени пространства;
– категория 3: фойерверки, които представляват средно 
голяма степен на опасност, предназначени са за употреба 
на открито в обширни открити пространства и чието ниво 
на шум не вреди на човешкото здраве.
В категория 1 например попадат бенгалски огньове, ки-
брити и пръчици, коледни бомбички, пращящи гранули, 
искрящи топчета, фонтани, наземно въртящи се фойер-
верки, ръчни и неръчни искрящи фойерверки, конфети, 
серпентини, гърмящи конци, бомбички за маса, гърмящи 
топчета за хвърляне. 
Стандартът определя процедура, която показва дали даде-
но изделие попада в категория 1. 

Видове фойерверки
наименование Кратко описание основен(ни) ефект(и)

Въздушно колело
тръби, съдържащи метателни заряди и пиротехнически 
смеси, произвеждащи искри, пламъци и/или звук, като 
тръбите са закрепени към поддържаща конструкция

въртене и издигане с отделяне на ис-
кри и пламък, произвеждайки визуа-
лен и/или звуков ефект във въздуха

Пиратка неметален корпус, съдържащ черен барут гръм

Батерия

съединение, включващо няколко елемента, всички от един 
вид, и които съответстват на един от видовете фойерверки 
в тази част от EN 15947 и в съответствие с 4.3 от EN 15947-
5:2010, с една или две точки на възпламеняване

както за индивидуалните елементи

Бенгалски огън тръба, съдържаща бавно горяща пиротехническа смес отделяне на оцветен пламък

Бенгалски кибрит

къса дървена пръчка, частично покрита (от единия край) с 
бавно горяща пиротехническа смес, с точка от пиротехни-
ческа смес на върха, чувствителна на триене и проектира-
на да бъде държана в ръка

отделяне на цветен пламък и искри

Бенгалска пръчица
дървена пръчка, частично покрита (от единия край) с бав-
но горяща пиротехническа смес, проектирана да бъде дър-
жана в ръка

отделяне на оцветен пламък и искри

Коледна бомбичка тръба от хартия или фолио, прещипана от двата края, съ-
държаща изненади и с един или повече гърмящи конци по 
дължина на тръбата

гръм при издърпване в двата края и 
освобождаване на изненадата
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Бдс EN 15947-3 „пиротехнически изделия. Фойервер-
ки категории 1,2 и 3. Част 3: Минимални изисквания 
за етикетиране”. Този стандарт определя минималните 
изисквания за етикетиране на първичната или сборната 
опаковка на следните видове фойерверки: въздушни ко-
лела, пиратки, батерии и комбинации, бенгалски огньове, 
бенгалски кибрити,  бенгалски пръчици, коледни бомбич-
ки, пращящи гранули, двойни и искрящи пиратки,  искря-
щи топчета, фонтани, наземно движещи се, наземно въртя-
щи се и ръчни искрящи фойерверки, подскачащи, наземно 
подскачащи и въртящи се, неръчни искрящи  фойерверки, 
мини, ракети, необикновени кибрити, конфети, римски 
свещи, серпентини, изстрелващи тръби,  гърмящи конци, 
въртележки, бомбички за маса, гърмящи топчета за хвър-
ляне, колела.
Допуска се маркировката да остава само на първичната 
опаковка при бенгалски кибрити и пръчици, коледни бом-
бички, пращящи гранули, искрящи топчета, необикновени 
кибрити, серпентини, гърмящи конци и топчета за хвърля-
не. Само на първичната опаковка може да се маркират и 
ръчни, и неръчни искрящи фойерверки, както и подскача-
щи. Информацията трябва да е на официалния език на дър-
жавата, в която фойерверките или първичните опаковки са 
предложени за продажба на дребно. 
За батерии и комбинации, снабдени с два начални възпла-
менителя, е необходимо вторият възпламенител да бъде 
ясно маркиран с думите „Резервен възпламенител”. За 
римски свещи се изисква броят на изстрелите да бъде обо-
значен, например „Римска свещ 8 изстрела”.
Сборните опаковки, съдържащи една или повече катего-
рии, е задължително да бъдат обозначени с най-високата 
категория в опаковката, например „КАТ 3”.

Регистрационният номер за проследяване на продукти 
трябва да бъде маркиран така:

XXXX - YY - ZZZZ...
където ХХХХ се отнася за регистрационния номер на но-
тифицирания орган, издаващ сертификата, YY се отнася за 
категорията на фойерверка в съкратена форма (F1, F2 или 
F3, съответно за категория 1, 2 или 3) и където ZZZZ е по-
редният номер, използван от нотифицирания орган.
На етикета ясно трябва да са написани минималните въз-
растови ограничения в страната, където се продават. Ако 
отделната държава-членка на ЕС не е повишила възрасто-
вите ограничения, то се прилагат следните:
Категория 1: 12 години;
Категория 2: 16 години;
Категория 3: 18 години.
Изисква се етикетът да включва чистото взривно съдържа-
ние на фойерверка. За категория 3 е необходимо годината 
на производство да бъде ясно обявена в долния десен ъгъл 
на етикета.
Информацията за безопасност е задължителна, за да не се 
превърне забавлението в злополука. Тя трябва да се под-
чертае с главни букви и удебелен шрифт. 
Задължително е надписът да включва наименованието и 
адреса на производителя. Ако производителят не е уста-
новен в Европейския съюз, е необходимо да се включи 
името на производителя и името и адресът на вносителя. 
Адресът трябва да съдържа най-малко града и държавата. 
Необходимо е надписът да бъде ясно видим, лесно четлив, 
незаличим и в контрастиращ на фона цвят. 

„БДС Компас” показва какви са минималните изисквания за етикетиране на най-
използваните фойерверки
Видове фойерверки Категория Минимални изисквания за етикетиране

Пиратки 2

„Само за употреба на открито”, „Отстранете оранжевия предпазител на възпла-
менителя (ако е приложен)”
„Разположете самостоятелно на земята, запалете възпламенителя откъм най-от-
далечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m” или
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителната глава и се оттеглете незабавно 
на не по-малко от 8 m” или
“Възпламенете ударната повърхност, поставете пиратката върху земята и се от-
теглете незабавно на не по-малко от 8 m” (когато е подходящо)

Пиратки 3

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител, на възпламенителя (ако е приложен)”
„Разположете самостоятелно на земята, запалете възпламенителя откъм най-от-
далечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 15 m” или
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителната глава откъм най-отдалечения й 
край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 15 m” или
“Възпламенете ударната повърхност, поставете пиратката върху земята и се от-
теглете незабавно на не по-малко от 15 m” (когато е подходящо)
„Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 25 m”
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Бенгалски огньове 1

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Не вдишвайте дима”
<инструкции за разполагане>
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 1 m” или
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 1 m” или
„Стоейки отстрани, запалете запечатващата хартия откъм най-отдалечения й 
край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 1 m” (когато е подходящо)

Бенгалски огньове 2

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Не вдишвайте дима”
‹инструкции за разполагане›
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m” или
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m” (когато е приложимо)

Бенгалски огньове 3

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Не вдишвайте дима”
‹инструкции за разполагане›
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от15 m” или
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 15 m” (когато е подходящо)
„Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 25 m”

Бенгалски пръчици 1

„Само за употреба на открито”
„Използвайте поединично”
„Запалете една бенгалска пръчица откъм най-отдалечения край”
„Не използвайте при ветровито време” „Дръжте хоризонтално”
„Дръжте бенгалската пръчица далече от която и да е част на тялото и от запали-
ми материали”
„Не вдишвайте дима”

Бенгалски пръчици 2

„Само за употреба на открито”
„Използвайте поединично”
„Запалете една бенгалска пръчица откъм най-отдалечения край”
„Не използвайте, когато има вятър” „Дръжте хоризонтално”
„Дръжте бенгалската пръчица далече от която и да е част на тялото и от запали-
ми материали”
„Не вдишвайте дима”
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Коледни бомбички 1
„Не употребявайте в близост до очите или ушите”
„На една ръка разстояние издърпайте двата края силно и рязко”
„Не отстранявайте клипса”

Двойни пиратки 2

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Разположете вертикално върху равна повърхност и запалете възпламенителя 
откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”

Искрящи пиратки
2

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Разположете поотделно на земята и запалете възпламенителя откъм най-отда-
лечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”

Искрящи пиратки 3

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Разположете поотделно на земята и запалете възпламенителя откъм най-отда-
лечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 15 m”
„Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 25 m”

Наземно движещи се 
фойерверки 2

„Само за употреба на открито”
„Разположете върху равна повърхност с радиус, не по-малко  от 8 m”
„Не дръжте в ръка”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край” 
или
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя” (когато е подходящо)

Наземно въртящи се 
фойерверки 1

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Разположете поединично върху равна повърхност и запалете възпламенителя 
откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 1 m”

Наземно въртящи се 
фойерверки 2

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Разположете поединично върху равна повърхност и запалете възпламенителя 
откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”

Ръчни искрящи фойер-
верки 1

„Използвайте поотделно над негорима повърхност”
„Запалете първоначално един фойерверк откъм най-отдалечения му край”
„Дръжте фойерверка далеч от някоя част на тялото и от запалими материали”
„Не вдишвайте дима”
„Използваният фойерверк продължава да е много горещ, сложете го например в 
кофа с вода”

Ръчни искрящи фойер-
верки 2

„Само за употреба на открито”
„Използвайте поединично”
„Запалете първоначално един фойерверк откъм най-отдалечения му край”
„Дръжте фойерверка далеч от някоя част на тялото и от запалими материали”
„Не вдишвайте дима”
„Използваният фойерверк продължава да е много горещ, сложете го например в 
кофа с вода”
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Подскачащи фойервер-
ки

2

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Използвайте поединично”
„Разположете поединично върху равна повърхност и запалете възпламенителя 
откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m” 
или
„Поставете поединично върху равна повърхност, запалете възпламенителя и се 
оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m” (когато е подходящо)

Наземно подскачащи и 
въртящи се фойервер-
ки

2

„Само за употреба на открито”
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Разположете поединично върху равна повърхност, запалете възпламенителя от-
към най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”
„Предупреждение! Въртележките подскачат”
Горната част на наземно подскачащите и въртящите се фойерверки трябва да 
бъде отбелязана с: „Тази страна нагоре”.

Малки ракети 2

„Само за употреба на открито”
„Избягвайте препятствия отгоре”
„Поставете тялото на ракетата в стабилно пусково приспособление”
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”

Неръчни искрящи фо-
йерверки 1

„Използвайте поединично върху негорима повърхност”
„Поставете фойерверка в подсигурена поставка, не дръжте с ръка”
„Запалете първоначално един фойерверк откъм най-отдалечения му край и се 
оттеглете незабавно на не по-малко от 1 m”
„Поставете фойерверка далеч от някоя част на тялото и от запалими материали”
„Не вдишвайте дима”
„Използвания фойерверк продължава да е много горещ, не го докосвайте”

Неръчни искрящи фо-
йерверки 2

„Само за употреба на открито”
„Използвайте поединично”
„Поставете фойерверка в изправено положение в мека почва или го закрепете 
сигурно към изправена подпора, не го дръжте в ръка”
„Запалете първоначално един фойерверк откъм най-отдалечения му край и се 
оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”
„Поставете фойерверка далеч от някоя част на тялото и от запалими материали”
„Не вдишвайте дима”
„Използваният фойерверк продължава да е много горещ, не го докосвайте”

Конфети 1

„Дръжте далеч от очите или ушите”
„Дръжте на една ръка разстояние и насочете настрани от тялото си и от други 
хора и животни”
„Издърпайте конеца силно и рязко”

Ракети 2

„Само за употреба на открито”
„Избягвайте препятствия отгоре”
‹инструкции за разполагане›
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”
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Ракети 3

„Само за употреба на открито”
„Избягвайте препятствия отгоре”
‹инструкции за разполагане›
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Да не се пали близо до високи сгради, дървета или подобни такива”
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 15 m”
„Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 25 m”

Изстрелващи тръби 2

„Само за употреба на открито”
„Избягвайте препятствия отгоре”
‹инструкции за разполагане›
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 8 m”
Стрелка, отбелязваща посоката на изстрелване, трябва да бъде част от надписа 
(ако е приложимо)

Изстрелващи тръби 3

„Само за употреба на открито”
„Избягвайте препятствия отгоре”
‹инструкции за разполагане›
„Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя” (ако е приложен)
„Да не се пали близо до високи сгради, дървета или подобни такива”
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 15 m”
„Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 25 m”
Стрелка, отбелязваща посоката на изстрелване, трябва да бъде част от надписа 
(ако е приложимо)

Гърмящи конци 1

„Не палете в близост до очите или ушите”
„Използвайте поединично”
„Издърпайте конеца силно и рязко, като държите изделието с изпъната ръка” или
„Издърпайте конеца силно и рязко, като държите изделието с изпъната ръка” 
(когато е подходящо)
„Не носете гърмящите конци насипно в джоба”

Бомбички за маса 1

„Премахнете оранжевата обвивка на възпламенителя” (ако има такава)
„Разположете върху негорима повърхност”
„Зрителите трябва да бъдат отдалечени на не по-малко от 1 m”
„Стоейки отстрани, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и 
се оттеглете незабавно на не по-малко от 1 m”
„Да не се използва под осветителни тела”

Гърмящи топчета за 
хвърляне 1

„Използвайте само веднъж”
„Да не се хвърля в близост до хора или животни”
„Да се хвърля върху твърда повърхност”
„Не носете гърмящите топчета за хвърляне насипно в джоба”

(БДС Компас) 
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Децата играят безопасно благодарение на стандартите. Иг-
рачките са конструирани и произведени за деца на опре-
делена възраст. Техните характеристики са съобразени с 
възрастта и степента на развитие на хлапетата.
Често става „играчка – плачка”, ако се даде на дете, за кое-
то тя не е предназначена или е използвана с предназначе-
ние, различно от това, за което е проектирана. Когато се 
избира играчка или игра, трябва да се вземат предвид фи-
зическите и умствените възможности на детето.

детските играчки

Етапи на развитие на децата: 
Възрастова характеристика препоръчвани играчки

от 0 до 18 месеца
Стават способни да:
- следят с поглед движението на хора и играчки
- отговарят със смях и гукане
- различават форми и цветове
- могат да хващат предмети
- седят
- изучават предмети
- влачат и сграбчват предмети
- могат да ходят и скачат

- играчки за креватчета
- дрънкалки
- килимчета за активна гимнастика
- музикални играчки
- играчки за вана
- плюшени играчки
- проходилки
- кубчета
- детски коли и колела с три гуми с родителски контрол

от 18 до 36 месеца
- пазят равновесие
- говорят и разбират
- откриват заобикалящата ги среда
- имитират възрастните
- придобиват нови умения

- играчки животни и кукли, колички, столчета, детски 
телефони
- музикални инструменти
- конструктори
- първите пъзели
- комплекти за рисуване

над 36 месеца
- експериментират с думи (научават букви и числа)
- започват да разбират игрите
- научават се как да използват тялото си – физическите 
игри стават по-енергични 
- усъвършенстват фината моторика
- нараства любознателността

- куклени къщи и сглобяеми играчки
- първото домино и «не се сърди човече»
- кънки и колела
- хвърчила и балони
- влакчета и колички с дистанционно управление,
- детски микроскопи и телескопи
- игри с въпроси и отговори, развиващи умствените 
способности
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Пoявата на нови играчки на пазара, промените в производ-
ствените зони (80% от играчките в ЕС са от внос), както и 
новите научни доказателства за веществата, използвани в 
производството на играчки, доведоха до новата директива 
за безопасност на детските играчки (Директива 2009/48/
ЕС). Тя бе необходима, за да се засили контролът в рамки-
те на ЕС и по външните граници.
Определението за играчка в новата директива е: всеки 
продукт или материал, проектиран или предназначен за 
ползване изключително или не при игра от деца под 14 го-
дини. Изразът „изключително или не“ е добавен към пре-
дишното определение, за да покаже, че не е задължително 
продуктът да е предназначен изключително за игра, за да 
се счита за играчка, а може да има също и други функции.

Нови изисквания, включени в Директива 
2009/48/ЕС

1. По отношение на химичните вещества 
В играчките или в отделни части от играчките не е позво-
лено използването на химични вещества, които могат да 
причинят рак, да променят генетичната информация или 
да навредят на репродуктивността, така наречените CMR 
(канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукция-
та) вещества. Намалени са максималните допустими стой-
ности за някои вещества, например никел. 
Забранено е използването на нитрозамините и нитрозира-
щите вещества в детски играчки, предназначени за упо-
треба от деца на възраст под 36 месеца или други играчки 
предназначени да бъдат слагани в устата, ако миграция-
та на веществата е по-голяма съответно от 0,05 mg/kg и  
1 mg/kg. Ароматите, които е възможно да предизвикат 
алергични реакции, са или напълно забранени, ако става 
дума за такива със силен алерген потенциал, или върху иг-
рачката трябва да бъде означено, че могат да предизвикат 
алергична реакция при някои потребители.

2. По-строги изисквания за безопасност 
за избягване на риск от задушаване 
По-строги стават правилата, целящи да бъде избегнат рис-
кът от задушаване или задавяне с части от играчки, особе-
но с малки части, и да се предотвратят новопоявилите се 
опасности, като например свързаните с играчки с вакууми-
ращи накрайници.
Играчките, поставени в храни или смесени с храни, винаги 
трябва да са в отделна опаковка. Забраняват се играчките, 
стабилно прикрепени към хранителни продукти по такъв 
начин, при които е необходимо хранителният продукт да 
бъде изконсумиран, за да се достигне до играчката.

3. Предупреждения върху играчките 
За да се избегнат инциденти, върху играчките трябва да 
бъдат поставени предупреждения, които да са добре раз-
личими, четливи и да бъдат на разбираем за потребители-
те език. Не се разрешава поставянето на предупреждения, 
които са в противоречие с предназначението на играчката, 

по-конкретно предупреждението „неподходящо за деца на 
възраст под 36 месеца“, поставено върху играчки, които 
несъмнено са предназначени за тази възрастова група.  Иг-
рачките, поставени в храни или смесени с храни, трябва 
да бъдат обозначени със следното предупреждение:  „Съ-
държа играчка;  препоръчва се надзор от възрастно лице“.

Стандартите от серията EN 71 
„Безопасност на играчки“
Към Директива 88/378/ЕС са хармонизирани стандарти-
те от серията EN 71 (въведени като национални). В тях 
се определят съществените изисквания за безопасност по 
отношение на физичните и механични свойства, възпламе-
нимост, химични свойства, електрически свойства, хиги-
енни изисквания и изисквания към опаковките. Играчките 
трябва да бъдат съпроводени с подходящи ясни и четли-
ви предупреждения за намаляване на риска при тяхното  
използване. 
стандартът EN 71 за безопасност на играчки се състои 
от следните части:

Част 1: Механични и физични свойства
Част 2: Възпламенимост
Част 3: Миграция на определени елементи
Част 4: Комплекти за химични опити и свързани с тях 
дейности
Част 5: Химични играчки (комплекти), различни от 
комплектите за химични опити
Част 7: Бои за рисуване с пръсти. Изисквания и методи 
за изпитване
Част 8: Люлки, пързалки и подобни съоръжения за 
игра в домашни условия на закрито и открито
Част 9: Органични химични съединения. Изисквания
Част 10: Органични химични съединения. Подготовка 
на проба и екстракция
Част 11: Органични химични съединения. Методи за 
анализ

промени в новия стандарт EN 71-1:2011
• Въвеждане на определения за „задавяне”, „задуша-
ване” и „запушване на дихателните пътища”.

• Забрана на подвижни или отделими малки части 
в играчки, предназначени за поставяне в устата – за 
всички възрастови групи. 

• Части на играчки, прикрепени към храна, не тряб-
ва да бъдат малки части или малки топки – за всички 
възрастови групи.

• Позоваване на директивата по отношение на изис-
кванията за играчки, поставени в храни или смесени с 
храни, като: 

 - детските играчки в храни трябва да имат своя 
собствена опаковка, която да бъде с размери, не-
позволяващи нейното поглъщане.
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билно прикрепени към хранителен продукт.

 - външната опаковка на хранителния продукт 
трябва да има предупреждение, че вътре има иг-
рачка.

• Позоваване на изискванията на директивата по 
отношение на хигиената: 

• Детски играчки за деца, по-малки от 36 месеца, 
трябва да могат да бъдат почиствани.

• Текстилни играчки за деца, по-малки от 36 месеца, 
трябва да могат да бъдат изпирани, освен ако съдър-
жат механизъм, който може да бъде повреден при из-
пиране.

• Премахнато е изключението, отнасящо се до опа-
ковка с формата на полукръг, която може да покрива 
устата и носа.

• Разширено е изпитването на шевове на меки играч-
ки, които не съдържат малки части в материала за 
пълнеж.

• Добавени са нови общи изисквания за предупрежде-
нията.

• Включени са и нови подробни предупреждения.

• Въведена е информация за маркировка и етикети-
ране. 

• Промени в приложение ZA (връзката между стан-
дарта и новата директива).

Промени в новия стандарт EN 71-2:2011
• Нови определения на термините „възпламенима 
течност” и “лесно възпламенима течност”.

• Промени по отношение на значението на термина 
„лесно възпламеними твърди вещества”.

• Допълнителни разяснения на точка 4.2 „Играчки, 
които се поставят на главата”.

• Промени в приложение ZA (връзката между стан-
дарта и новата директива).

Промени в новия стандарт EN 71-8:2011
• Ново определение на термина „съоръжение за 
игра”.

• Изисквания за детски плувни басейни, използвани в 
домашни условия, включително разписване на преду-
преждения относно рискове от удавяне.

• Изискване за предупреждение „Предназначено за 
използване само в домашни условия”.

• В процес на преработване са и други части на 
стандартите от тази серия. 

По смисъла на EN 71 за играчки не се 
считат следните артикули:

• коледни украшения;

• съоръжения, предназначени за общо ползване на 
площадки за игра;

• спортни съоръжения;

• водни съоръжения, предназначени за ползване в 
дълбоки води;

• битови и декоративни кукли и други подобни арти-
кули за възрастни колекционери;

• „професионални” играчки, монтирани на общест-
вени места (търговски центрове, гари и др.);

• пъзели с повече от 500 детайла или без картина;

• въздушни пушки и въздушни пистолети;

• фойерверки, включително ударни капси с изключе-
ние на ударни капси, специално проектирани като иг-
рачки;

• прашки и катапулти;

• комплекти дартс с метални върхове;

• електрически фурни, ютии и други функционални 
продукти, захранвани с номинално напрежение, преви-
шаващо 24 V;

• превозни средства с двигатели с вътрешно горене;

• играчки – парни машини;

• велосипеди, предназначени за спорт или за движе-
ние по обществени пътища;

• видеоигри, които могат да се включват към видео-
екран, и които се захранват с номинално напрежение, 
превишаващо 24 V;

• биберони за бебета;

• модна бижутерия за деца;

• помощни средства за плуване като пояси за ръце и 
средства за плуване, в които се седи;

• слънчеви очила, очила за плуване и други предпазни 
средства за очи, както и каски за използващите вело-
сипеди и скейтборд;

• лъкове за стрелба с обща дължина в отпуснато 
състояние, по-голяма от 120 cm. 

Изискванията на този европейски стандарт не освобожда-
ват родителите и хората, на които е поверено детето, от 
отговорността за наблюдение, докато то си играе.
Основният и често срещан символ за предупреждение за 
възраст върху играчките е даден именно в този европейски 
стандарт. (БДС Компас)
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Свещите създават празнично настроение на новогодишна-
та трапеза. Но както и при повечето забавления, за да сме в 
безопасност, отново на помощ идват стандартите.

БДС EN 15494 „Свещи. Етикети за 
безопасност на продукта”
Как да четем етикета ни показва стандартът БДС EN 15494 
„Свещи. Етикети за безопасност на продукта”. Той опре-
деля каква информация да съдържат етикетите на свещи, 
предназначени за горене на закрито, за да се осигури без-
опасност и защита от пожар и нараняване. Препоръчва се 
информацията да бъде максимално ясна и да бъде под фор-
мата на символи.

БДС EN 15493 „Свещи. Изисквания за 
безопасност при пожар” 
БДС EN 15493 „Свещи. Изисквания за безопасност при 
пожар” гарантира защита по време на използване на све-
щите, като  ограничава рискът от пожар и нараняване. Този 

свещите

стандарт определя изискванията за безопасност и методи-
те за изпитване за безопасност при пожар на свещи, пред-
назначени за горене на закрито. Така например, определе-
на е височината на пламъка – тя не трябва да превишава 
75 mm за всички видове свещи. Изключение се прави за 
чаените свещи, чиято височина на пламъка не трябва да 
превишава 30 mm.

БДС EN 15426 „Свещи. Изисквания за 
измерване образуването на сажди”
Свещите се използват като източник на светлина от повече 
от 2 хилядолетия. Човечеството е положило много усилия, 
за да се подобри тяхното качество и безопасност при из-
ползване. Стандартът БДС EN 15426 „Свещи. Изисквания 
за измерване образуването на сажди” определя изисквания 
и метод за изпитване за оценяване образуването на саж-
ди при горенето. Той е приложим за свещи с диаметър до 
100 mm с един фитил или еквивалентна площ на напречно-
то сечение, предназначени за горене на закрито. 
(БДС Компас)
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Електрическите играчки са много любопитни и интерес-
ни за децата, затова е много важна тяхна безопасност. Тук 
на помощ идва стандартът БДС EN 62115 „Електрически 
играчки. Безопасност”. С прилагането му се изпълняват 
съществените изисквания, определени в Наредбата за съ-
ществените изисквания и оценяване на съответствието на 
играчките.
Този стандарт се отнася за безопасността на играчки, кои-
то имат най-малко една функция, която зависи от електри-
чество – комплекти тип конструктор, експериментални 
комплекти, функционални играчки. Тук се включват и по-
пулярните видеоиграчки с екран и средства за задействане 
като джойстик или клавиатура. Но когато напрежението на 
екрана е по-голямо от 24 V, това вече не е играчка и се при-
лагат други изисквания. 
Стандартът обхваща и играчки, използващи електричество 
за второстепенни функции. За играчки с лазери и светоди-
оди обаче има и допълнителни изисквания.
БДС EN 62115 не се прилага за парни двигатели за играч-
ки, коледна украса, машини за забавления и професионал-
ни играчки, монтирани на обществени места. Не се прила-
га и за подробни умалени модели и артикули за възрастни 
колекционери, преносими осветители и продукти, съдър-
жащи нагревателни елементи. Стандартът не включва и 
спортни, водни съоръжения, предназначени за използване 
в дълбоки води, както и предназначените за общо използ-
ване на площадки за игра.
Играчките трябва да бъдат конструирани така, че да не 
излагат на опасност децата и възрастните, когато те се 
използват както по предназначение, така и като се вземе 
под внимание нормалното поведение на хлапетата. Това се 
постига напълно чрез изпълнение на съответните изисква-
ния, определени в БДС EN 62115. 

Играчки или техните опаковки трябва да 
бъдат маркирани със следното:

• наименование, търговска марка или идентифика-
ционен знак на производителя или на лицето, пускащо 
ги на пазара;

• модел или номер на типа.

В допълнение могат да бъдат приложими изискванията за 
маркиране от БДС EN 71-1. Има допълнителни изисквания 
за играчките със сменяеми батерии, с трансформатор или с 
двойно захранване, както и тези със снемаеми лампи.

електрическите играчки

Инструкции за играчките могат да бъдат върху отделен 
лист, върху опаковката или върху играчката. Те трябва да 
бъдат написани на официалния език на страната, в която 
играчката ще бъде продавана. Трябва да осигуряват под-
робна информация за почистване и поддържане, когато е 
необходимо. 
Играчките трябва да бъдат доставяни с инструкции за 
сглобяване, когато са предназначени за сглобяване от дете. 
Ако играчката е предназначена за сглобяване от възрастен, 
това трябва да бъде посочено.

Основни изпитвания за електрически 
играчки

• Нагряване при употреба и изпитване при неправил-
на употреба,

• Електрическа якост на изолацията при работна 
температура,

• Устойчивост на влага,

• Електрическа якост на изолацията при стайна 
температура,

• Механична якост, 

• Изпитване на конструкцията,

• Защита на шнурове и проводници – местата за 
полагането им трябва да бъдат гладки и без остри 
ръбове,

• Съставни части,

• Винтове и съединения,

• Изолационните разстояния по повърхността на 
изолацията и изолационните разстояния през въздуха 
не трябва да бъдат по-малки от 0,5 mm,

• Устойчивост на топлина и огън,

• Излъчване, токсичност и подобни опасности.

Този стандарт има изменение А2 и е въведено като БДС EN 
62115:2005/A2:2011, което предстои да излезе и на българ-
ски език. Стандартът може да се използва без изменение 
А2 до началото на 2014 г. Процесът на изменение на този 
стандарт е динамичен и се обсъждат и нови промени, за да 
бъде адекватен към развиващия се пазар на детски играч-
ки. (БДС Компас)
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Стандартите винаги са били важна част от работата ми. 
Завърших задочно обучение „Механична технология на 
дървесината” в Лесотехническия университет. Учих и ра-
ботих едновременно. През първите години от следването 
си работех в проектантската организация „Интрансмаш”, 
отдел „Лентов транспорт”, а по-късно в Института за мебе-
ли и обзавеждане, секция „Механизация и автоматизация 
на мебелното производство”. И в двете проектантски орга-
низации непрекъснато ползвах стандарти при конструира-
нето на машини и детайлите им ‒ стандарти за материали, 
за елементи на конструкции, за свързващи елементи.
По-късно започнах работа в Комитета по стандартизация 
и метрология, първо като конструктор към ремонтната ра-
ботилница, а по-късно като специалист в лабораторията за 
линейно ъглови измервания. И тук стандартите бяха в ос-
новата на моята дейност. Пък и каква метрология може да 
има без стандартизация.
През 1998 г. разбрах, че в Дирекция „Стандартизация” се 
търси специалист, който да бъде назначен като секретар 
на ТК 21 „Горско стопанство” и като координатор на ТК 
33 „Дървообработваща и мебелна промишленост”. Не се 
колебах, тъй като по този начин щях да работя по специал-
ността, която съм завършила в университета.

Божидарка Харалампиева:

стандартизаторът 
винаги работи с 

висококвалифицирани 
експерти

Наложи се отново да отворя учебниците от следването 
ми, тъй като бях позабравила някои неща, а работата ми 
по разработване на национални стандарти, както и по пре-
водите на европейски стандарти, изискваше да ги зная. 
Много важни неща научих от самите стандарти. За органи-
заторската работа на стандартизатора ми помогнаха мно-
го колегите, с които работех, и най-вече проф. Кючуков, 
който е с дългогодишен опит в стандартизацията. Години 
по-късно двата комитета претърпяха трансформации и в 
момента съм секретар на ТК 33 „Горско стопанство, дър-
водобивна, дървообработваща и мебелна промишленост” 
и на ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и 
окачени фасади”.
Професията стандартизатор изисква добра професионална 
подготовка и владеене на поне един от езиците, на които се 
разпространяват европейските стандарти. Техническият 
секретар трябва да е добър организатор, да умее да работи 
в екип и да планира работата. Необходимо е да познава 
нормативните актове в съответната област и свързаните с 
тях стандарти. Професията е доста трудоемка, но в тази 
си дейност стандартизаторът никога не е сам. Той винаги 
работи с екип от висококвалифицирани експерти от съот-
ветната област.
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Интервю

Антонина Андреева е тех-
нически директор на Винер-
бергер ЕООД от 2008.
Преди това заема длъж-
ността „Мениджър проду-
кти и качество” във фирма-
та. Завършила е висшето 
си образование по специал-
ността ПГС във ВИАС през 
1987 г., по-късно специали-
зира „Мениджмънт в стро-
ителството”. Работила е 
като проектант в ПРОНО 
и „Маркан” ООД. В периода 
1999 – 2005 ръководи отдел 
„Обекти” в Кнауф ЕООД. 
От 2005 работи във Ви-
нербергер ЕООД – дъщерно 
дружество на лидера в про-
изводството на керамични 
строителни материали Ви-
нербергер АД.

доброволното спазване на стандартите 
е тест за зрелостта на обществото

 – Инж. Андреева, откога се занимавате 
със стандартизация? 
– Като строителен инженер познавам и ползвам стандар-
тите непрекъснато. В същинския процес на стандартиза-
ция обаче навлязох едва когато започнах работа във „Ви-
нербергер” ЕООД на позицията „мениджър продукти и 
качество”. „Винербергер” е международен концерн, опе-
риращ в над 25 страни, в това число повечето европейски 
държави, САЩ, Индия. Фирмата има почти двеста годиш-
на история и традициите в този смисъл са от огромно и оп-
ределящо значение. Основният бизнес на концерна може 
да бъде конкретизиран като разработване, производство 
и предлагане на строителни продукти и системи, основно 
в областта на строителната керамика – решения за стени, 
фасади, настилки, покриви.

ша. При стартиране на производството 
в завода ни в гр. Луковит бяха спазвани 
всички изисквания по изпитването и сер-
тифицирането на продуктите, те са кате-
гория I, системата за оценяване е 2+, въ-
преки че масовото производство и внос 
на тухли, са по система 4 – с много по-
занижени критерии. Освен сертифицира-
на система за производствен контрол в 
завода е въведена и корпоративна on-line 
система за следене и записване на пара-
метрите на продукцията, което е отличен 
формат за анализ и превенция на пробле-
мите с качеството. Извън производството 
участваме активно в работата на реле-
вантни ТК към БИС, в междуведомствени 
работни групи, в нестопански и браншови 
сдружения, като целта е на базата на об-
мен на информация в бранша да се дефи-
нират и приложат най-добрите практики. 
Сред приоритетите ни е да подпомогнем 
сработването на иначе добре документи-
раната система на контрол в строителния 
процес – от добива на суровини и произ-
водството, през предлагането и влагането 
на строителните материали до управле-
нието на строителните отпадъци. Дали 
поради липса на достатъчно специалисти, 
дали заради недобросъвестност, но много 
често обективният и ефективен контрол 
липсва. Налагането на санкции трябва да 
се допълни от работеща система със сти-
мули за изрядните фирми, разбира се, с 
подкрепата на държавата като гарант.

 – С какви проблеми се 
сблъсквате в практиката си?
– Групата „Винербергер” има утвърдена 
политика в областта на стандартизация-
та. Основен приоритет в дейността на 
концерна е не само отговорното спазване 
и прилагане на съответните стандарти, 
но и активната работа по разработване и 
приемане на нови нормативни докумен-
ти с цел подобряване характеристиките, 
технологичността, екологичността и дъл-
готрайността на системите и продуктите 
в строителството и се гарантира контрола 
по прилагането им. Дружеството в Бъл-
гария е „само” на 7 години, които обаче 
по аналогия на една известна поговорка 
бяха много важни. Защото стъпването на 
компанията на българския пазар можеше 
да бъде адаптивно в негативeн смисъл, а 
именно да се впише в типичното за стра-
ната не съвсем качествено производство 
на керамични тухли за сметка на по-ниски 
производствени разходи, да не сертифи-
цира продукцията си съгласно актуалните 
европейски стандарти в областта на упра-
вление на производството и качеството и 
да се възползва от недостатъчния контрол 
по отношение на влаганите строителни 
материали. И докато основен принцип на 
Винербергер е „Компанията мисли глобал-
но, действа локално”, то по отношение на 
прозрачността и отговорността смятам, че 
ние пренесохме европейски опит в бран-
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във вашата област?
 – Стандартизацията е своеобразна форма на самоупра-
вление на икономиката. Стандартите са огледален образ 
на техническия прогрес върху законодателството. В този 
ред на мисли създаването и въвеждането на стандарти е 
част от партньорството между държавата и бизнеса. Стан-
дартите са начин за премахване на търговските и техни-
ческите бариери. Те имат своето място и значение както 
за производителите и търговците, така и за потребителите. 
За фирмите, произвеждащи и предлагащи строителни ма-
териали, стандартите гарантират, че разходите за проуч-
ване и развитие се оползотворяват по най-добрия начин 
благодарение на факта, че продукцията става масова и й 
се осигурява по-голям пазар. Не е необходимо да се правят 
индивидуални технически спецификации, което само по 
себе си е свързано с огромен брой скъпоструващи изпит-
вания. Времето от първоначалното определяне на типа до 
серийното производство се съкращава. В кратки срокове 
се печелят ниши на местния пазар и се осигурява достъп 
до международни пазари, което в условия на икономиче-
ска стагнация е печеливш подход. Намаляват се риско-
вете от неуспешни прототипи, редуцират се възможните 
обезщетения по вече сключени споразумения. Повишава 
се имиджът на фирмата и нейните продукти – потребите-
лят като цяло се доверява на стандартизираните продукти. 
Процесът на участие в създаването и налагането на стан-
дарти е стратегически и засилва конкурентоспособността 
на всяка фирма-производител, разходите по налагане на 
продукта намаляват драстично.  За потребителите съответ-
ствието на строителните продукти и системи с действащи-
те стандарти носи сигурност в безопасността и качеството 
на отделните продуктите и услуги. Носи и достатъчност 
на информацията относно свойствата и начина на прило-
жението им, както и законови гаранции. 

– Не ограничават ли стандартите поня-
кога творческите решения на проектан-
тите?
– Стандартите по никакъв начин не дават готови решения, 
те само формулират най-важните технически изисквания, 
като се предоставя възможност за разнообразни творчески 
решения. Ако разглеждаме необходимостта от действащи 
стандарти конкретно в строителството, то е пределно ясно, 
че без спазването им не би било възможно нито проекти-
рането, нито изпълнението, нито поддръжката, нито ре-
конструкциите на сгради и съоръжения – в случая говорим 
за дейности, при които залогът са здравето и животът на 
хората. 
В строителните стандарти параметрите се дефинират 
вследствие на натрупания опит, благодарение на изследо-
вателската дейност на най-добрите научни екипи, както и 
на базата на основни принципи в строителната физика, в 
това число статиката, термодинамиката, акустиката и т.н. 

Но в тези рамки съществува достатъчно пространство за 
креативност. 

– По дефиниция стандартите са добро-
волни. Но може ли и без тях?
– Стандартите предполагат спазването на правила, покри-
ването на критерии, в повечето случаи ангажиращи значи-
телен технологичен, финансов и човешки ресурс. В дълго-
срочен план съобразяването със съответните стандарти е 
единствената печеливша стратегия. Ще се фокусирам от-
ново само върху строителния бранш. Да, стандартите към 
момента са с презумпцията на доброволност. Те на прак-
тика са писмени споразумения за установяване на важни 
критерии за продукти, услуги и процеси. Едновременно с 
това те са действаща форма на сътрудничество и консен-
сус между държавните институции, академичните среди, 
бизнеса и потребителите. Принципът на доброволно спаз-
ване на стандартите е своеобразен тест за зрелостта на 
обществото. И ако преди години фирмите се възползваха 
от опцията за доброволност, то сега, в условията на стаг-
нация и в стремежа си да останат конкурентоспособни, те 
все по-масово инвестират в сертификация на продуктите и 
системите си на управление. Общите каузи и споделените 
отговорности  между отделните „играчи” в строителния 
процес (инвеститор-проектант-производител-строител-
контролиращ орган-потребител) са най-сигурната гаран-
ция, че в интерес на всеки един от тях е стандартите да се 
прилагат стриктно. 
В почти всички договори в бранша е включена клауза за 
процедиране при възникнали спорове и тя винаги се по-
зовава на законодателната и стандартизационна практика.
Като обобщение на казаното – всички икономически су-
бекти, които не спазват принципите и изискванията на 
международните и националните стандарти, рискуват да 
останат изолирани, а техните продукти и услуги – некон-
вертируеми. 
Материята на стандартизацията е прагматична и сериозна 
и за да завършим с усмивка, бих напомнила за следните 
простички примери от ежедневието ни: без стандартиза-
ция не бихме могли да използваме пощенските и куриер-
ски услуги, да сменяме крушките, да включваме електроу-
редите, да обзавеждаме и оборудваме домовете и офисите, 
да зареждаме и караме автомобилите си, да пътуваме със 
самолет, да се обличаме и обуваме. Или ако перифразирам 
в шеговит тон библейската притча: В началото бе Хаосът, 
след това бяха въведени стандартите…  
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След коледните и новогодишни празници обикновено ид-
ват тежки работни делници. За всички е много важно да 
работят на безопасно място, с минимум рискове за здра-
вето. 
Това е и една от важните цели за всяка организация и за да 
ги реализира, е необходима система за управление на здра-
вето и безопасността при работа (OHSAS – Occupational 
Health and Safety Management Systems).
OHSAS 18001 е международно призната спецификация за 
системи за управление на здравето и безопасни условия 
на труд. 
Стандартът е предназначен за организации от всякакъв 
вид и големина, с различни географски, културни и соци-
ални условия. 

Предимства 
• Международно приет и признат стандарт

• Подпомага и подобрява управлението и контрола 
на здравето и безопасността при работа

• Поддържане на съответствие с нормативните 
изисквания

• Повишена ангажираност на служителите

• Подобрява културата на безопасен труд в органи-
зацията 

• Намалява разходите по злополуки и подобрява 
ефикасността на труда 

• Подобрява репутацията на организацията за 
безопасен труд.

OHSAS 18001 е разработен така, че да бъде съвместим със 
стандартите за системи за управление на качеството ISO 
9001 и на околната среда – ISO 14001. 
Спазването на изискванията на нормативните актове и не-
прекъснатото подобряване на системата са два важни аспе-
кта на OHSAS 18001.

за безопасност при работа

В стандарта не се дават конкретни критерии за осигурява-
не на здравето и безопасността при работа, нито се дават 
подробни изисквания за разработване на системата за уп-
равление.
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа про-
цедури за непрекъснато идентифициране на опасностите, 
оценяване на риска и за определяне на необходимите мер-
ки за осигуряване на здравето и безопасността при работа. 
Приложимите изисквания на нормативните актове, както 
и другите изисквания, които организацията е приела да 
спазва, трябва да се вземат предвид при разработването, 
внедряването и поддържането на системата.
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа до-
кументирани цели относно здравето и безопасността при 
работа за всяка функция и ниво в организацията. Необхо-
димо е те да са измерими, където това е възможно. 
Организацията трябва да се съобрази и със своите техно-
логични възможности, със своите финансови, търговски и 
управленски изисквания, както и с мнението на заинтере-
суваните страни. 
OHSAS 18002 „Системи за управление на здраве и безопас-
ност при работа. Указания за внедряване на OHSAS 18001” 
се позовава на специфичните изисквания от OHSAS 18001 
и ги проследява с актуални указания за прилагането им.  
Изданието на български език можете да закупите от 
БИс.
Той разяснява принципите, залегнали в основата на 
OHSAS 18001, и описва целите, характерните входни и из-
ходни елементи и процесите за всяко изискване на OHSAS 
18001. Стандартът дава примери, при които е характерно 
нарастването на риска, както и примери за мерките за уп-
равление – закупуване или трансфер на стоки и услуги и 
използване на външни източници, опасни задачи, опасни 
материали, поддръжка на безопасността на производстве-
ни мощности и съоръжения.
OHSAS 18001 и OHSAS 18002 ще бъдат отменени при 
публикуването им като международен стандарт или като 
част от стандарт.  (БДС Компас)
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Елха, накичена с лампи и гирлянди, свещи, фойерверки... 
Домовете ни светят празнично с надежда за по-добра го-
дина. 

Ето и съветите на „БДС Компас” за 
красиви, спокойни и безопасни празници

• Още при купуването на играчки за децата и проду-
кти за празнично настроение, внимателно прочетете 
етикетите и следвайте точно инструкциите.

• Сложете елхата далеч от пердета и други горими 
материали. Не я отрупвайте с хартиени гирлянди и 
памук.

• Не оставяйте елхата със запален бенгалски огън 
без наблюдение. 

• Проверете изправността на електрическото за-
хранване, ако използвате електрическа украса.

• Пиротехническите изделия (фойерверки, пиратки, 
сигнални ракети и други) са предназначени за използ-
ване на открито.

• Махнете горимите вещи и хартии от балкона, тъй 
като върху тях могат да попаднат фойерверки.

• Не оставяйте дълго време включени домакински 
уреди без наблюдение.

за безопасни празници

• Дръжте кибрити и запалки на недостъпни за де-
цата места, тъй като на тях им е много интересен 
процесът на горене. 

• Не оставяйте децата сами да палят бенгалски 
огън и да играят с него около елхата.

• Не давайте на децата пиратки. Фойерверките са 
играчки за забавление само за възрастните.  
(БДС Компас)
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Около Коледа и Нова година всички се юрваме из мага-
зините за подаръци на любимите си хора. Празниците са 
най-вълнуващи за дечицата, които с нетърпение очакват 
изненадата от добрия белобрад старец. Но за да не стане 
играчката – плачка, на помощ идва европейската система 
RAPEX.
Тя е създадена през 1984 г. и гарантира, че информацията 
за продукти, които са идентифицирани от националните 
власти като опасни, бързо ще бъде разпространена между 
останалите държави-членки на Европейския съюз. 
RAPEX обхваща всички опасни потребителски стоки с из-
ключение на хранителните, фармацевтичните и медицин-
ските продукти и устройства. 
През последните години най-често в списъците на опас-
ните стоки попадат забавленията за малките – играчки, 
дрешки, проходилки, залъгалки, велосипеди. А поводи за 
най-много оплаквания дават произведените в Китай. 
Националните власти осведомяват Европейската комисия 
чрез RAPEX за ограничаване на разпространението или 
премахване от пазара на стоки, които излагат на риск здра-
вето или безопасността на потребителите. 
RAPEX обхваща не само мерките, предприети от нацио-
налните власти, но и тези, инициирани доброволно от про-
изводители или дистрибутори. 
Най-честите мерки са забрана и спиране на продажбата, 
изземване от пазара на опасния продукт, предоставянето 
на информация на потребителите за рисковете, свързани 
с използването на продукта. Една от мерките е и вземане 
обратно на опасни продукти от потребителите.
Всяка държава членка има една точка за контакти по 
RAPEX, която изпраща на Европейската комисия инфор-
мация за откритите на пазара опасни продукти. За Бълга-
рия контактна точка е Комисията за защита на потребите-
лите. Информацията се изпраща като нотификация, която 
включва подробности за продукта – наименование, марка, 
модел, описание, картинка. Посочват се рискът и мерките, 
предприети за предотвратяването му, както и каналите за 
разпространение на продукта – производител, износител, 
вносител, дистрибутор. Тази информация се разпростра-
нява от Комисията до националните контактни точки по 
RAPEX във всички държави, участващи в системата. Те от 
своя страна уведомяват националните власти, които про-
веряват дали продуктът е на пазара и вземат необходимите 
мерки.
Производителите и дистрибуторите трябва да проверяват 
чрез изпитване дали продуктите, които предлагат на паза-
ра, са опасни. Когато разберат, че даден продукт е опасен, 
те трябва веднага да уведомят компетентните национални 
власти, да посочат рисковете и необходимата информация, 
за да се проследи продукта. 

евросистемата RAPEX предупреждава 
за опасни стоки

Всяка седмица европейската комисия публикува на 
своя интернет сайт www.ec.europa.eu/consumers из-
пратени от националните власти уведомления за опасни 
продукти. Така всеки може да проверява дали продукти-
те, които използва или планира да си купи са в системата 
RAPEX.
В последното ноемврийско издание на системата напри-
мер са публикувани 26 сигнала за опасни стоки. Детски-
те стоки и този път са лидери, като обикновено идват от 
Китай, но пък са открити и некачествено японско колело, 
италиански контакти и американска сушилня за ръце. 
Публикувани са и 5 сигнала от България за открити на па-
зара опасни стоки – всички те са предназначени за хла-
петата. Някои от тях са дошли от Китай, но други са си 
българско производство. Ето кои са те:

С тази шарена седалка – плувка, произведена в Китай, бе-
бето може да се удави. То лесно може да се обърне, тъй 
като тя не е направена с подходящите размери. Този про-
дукт не е в съответствие с европейския стандарт EN 13138-
3 „Средства за обучение по плуване. Част 3: Изисквания за 
безопасност и методи за изпитване на средствата за плава-
емост, в които децата се поставят седнали”.
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С тези на пръв поглед симпатични бански момиченцата 
могат да се задушат, заради многото шнурчета и връзки. 
Продуктите не отговарят на изискванията на европейския 
стандарт EN 14682 „Текстил. Безопасност на облекло за 
деца. Връзки и шнурове на облекло за деца. Изисквания”.

Тези китайски проходилки вместо крачки правят рани. Де-
тето лесно може да изпадне от седалката. И двата продукта 
не отговарят на изискванията на европейския стандарт EN 
1273 „Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки 
за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитва-
не”. (БДС Компас)
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Нови проектни комитети на ISO 

за фойерверки

Международната организация за стандартизация (ISO) 
одобри предложението на националния орган за стандар-
тизация на Китай за откриване на нова област на техниче-
ска дейност – фойерверки. 

Обхватът на създадения технически комитет – ISO/TC 264 
„Фойерверки” (Fireworks) ще бъде планиране и разрабо-
тване на международни стандарти в областта на фойервер-
ките. Работната програма на комитета ще включва терми-
нология, класификация и категоризация на фойерверките, 
изисквания за безопасност и качество и свързаните с тях 
методи за изпитване, принципи на проектиране, техниче-
ски изисквания за фойерверките и методи на изпитване, 
етикетиране, качествен контрол. Десет страни са заявили 
намерение да участват активно в работата на комитета, а 
тринайсет са със статут на наблюдатели. 

за работа с въглерод 

Нов комитет на ISO – ISO/TC 265 „Улавяне и съхранява-
не на въглерод” (Carbon capture and storage – CCS) започва 
работа в тази област. Обхват на техническия комитет ще 
бъде разработване на международни стандарти за матери-
али, оборудване, планиране и управление на околната сре-
да, управление на риска и други дейности в областта на 
улавяне и съхраняване на въглерод. 
И в двата комитета БИС може да придобие определен вид 
членство при проявен интерес.

Германия предлага нов комитет за 
железопътни приложения
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за стан-
дартизация на Германия за откриване на нова област на 
техническа дейност – железопътни приложения. Обхват 
на предложения технически комитет ще бъде стандартиза-
ционна дейност в областта на продукти и услуги, свързани 
с железопътната индустрия, включително производство, 
функциониране и поддръжка на железопътни части и обо-
рудване, методи и технологии, въздействие на железопът-
ната инфраструктура върху околната среда. При проявен 
интерес от страна на заинтересованите страни БИС може 
да подкрепи създаването на техническия комитет на ISO 
„Железопътни приложения” (Railway applications). При 
одобряване на предложението от националните органи 
по стандартизация, членове на ISO, те могат да заявяват 
своето желание за активно участие в работата на комитета 
или като наблюдатели. Крайният срок за представяне на 
коментари е 22.02.2012 г.  

Япония предлага нова техническа дейност за 
инфраструктурата

Международна поща

Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за стан-
дартизация на Япония за откриване на нова област на тех-
ническа дейност „Смарт урбанистична инфраструктура 
– метрики за управление“. Обхват на предложения прое-
ктен комитет ще бъде разработване на международен стан-
дарт, който да включва хармонизирани метрики за оценка 
на ефективността на основните инфраструктури на града 
като енергия, водоснабдяване, транспорт, управление на 
отпадъци и информационни технологии. При проявен ин-
терес от страна на заинтересованите страни БИС може да 
подкрепи създаването на проектен комитет на ISO. При 
одобряване на предложението от националните органи 
по стандартизация, членове на ISO, те могат да заявяват 
своето желание за активно участие в работата на комитета 
или като наблюдатели. Крайният срок за представяне на 
коментари е 17.02.2012 г. (БДС Компас)



1. За да подобрите качеството на вашия 
продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при 
продажбата на даден продукт. Прилагането на стандарти 
подобрява качеството и увеличава продажбите на предла-
ганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите 
начини да задържите постоянните клиенти.

2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потре-
бителите, че вашият продукт отговаря на най-високите и 
разпространени изисквания за качество, безопасност и си-
гурност.

3. За да повишите 
конкурентоспособността си 
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че ва-
шият бизнес преследва отлично качество. Това може да ви 
даде голямо предимство пред конкурентите, които не при-
лагат стандарти, и дори може да привлечете техни клиенти.

4. За да затвърдите доверието във 
вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на 
клиентите към вашия продукт. Прилагането на определе-
ни стандарти, например свързани с опазването на околната 
среда, помага за доброто ви име в обществото.

5. За да намалите вероятността от 
грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна 
точка, която намалява риска от грешки и недоразумения. 
Така няма да губите време и пари за разработване на про-
дукти, които не отговарят на нужното качество и съответ-
ните изисквания. Освен загуба на пари, грешките вредят и 
на вашата репутация.

6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите 
за проучване и разработка и нуждата от създаване на вече 
съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт за сис-
тема за управление ще подобрите организацията на работа 
и ще направите бизнеса си много по-доходоносен.

десет причини 
да използвате 
стандартите

7. За да бъдат вашите продукти 
конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че ва-
шите стоки и услуги са конкурентоспособни. Това е най-
ефективният начин да се увеличи максимално вашият по-
тенциален пазар и със сигурност е предимство при износа 
на продукти.

8. За съответствие със 
задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени 
да ги прилагате. Но вашата продукция няма да може да се 
продава на някои пазари, ако не отговаря на определени 
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стан-
дарти спестява време, усилия, разходи и дава увереност, че 
спазвате задълженията си.

9. За да улесните износа на вашите 
продукти 
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, оп-
ределени от Директивите на ЕС, за да могат да се продават 
на Общия европейски пазар. Такива продукти обикновено 
трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще 
можете да продавате стоките си в държави – членки на ЕС.

10. За да увеличите шансовете си за 
успех
Включването на стандартите като част от вашата марке-
тингова стратегия ще даде много по-голям шанс за успех 
на вашия продукт. Прилагането на стандарти увеличава 
шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.



Списание „БДС Компас” желае да е ваш добър 
пътеводител в необятния свят на стандартизацията. За 
да сочи стрелката в правилната посока, се нуждаем от 
вашите коментари, идеи и мнения. Пишете ни на адрес: 
compass@bds-bg.org

Весели празници!
Нека Новата година донесе здраве, 

късмет и добрини…


