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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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Едва ли се замисляме колко е важно всичко, проектирано за нашите 
потребности, да съвпада и с физическите, и психическите ни възмож-
ности. И както за всичко около нас, огромна е ролята на стандартите, 
за да сме в безопасност, с каквото и да се занимаваме.
Ергономията е наука за човешкия фактор и изучава преди всичко 
трудовата дейност. Целта е чрез прилагане на знанията и научните 
изследвания да се оптимизира човешката дейност в обкръжаващата 
среда. Оптимизирането се основава на данни за антропометричните 
размери на човешкото тяло, за механичните и силови характеристики 
на човека, параметрите на човешките сетива (зрение, слух, допир и 
др.) и за надеждността на нашите действия. По този начин се раз-
глежда цялостната ергономична система „човек – машина – работна 
среда”, като основен фактор в нея е човекът.
Разказваме за човешката физика при работа с машини. Представяме 
стандартите в сферата на ергономията от серията EN 1005, които оп-
ределят как трябва да се проектират машини за ръчна работа, какви 
са препоръчителните граници за усилия при работа и как се оценяват 
позите и движенията по време на работа. 
Дори и за стреса на работното място има стандарти и разказваме как 
се измерва психическото напрежение. 
Запознаваме с голямото семейство стандарти от серията ISO 9241. 
Стандартите от тази серия твърде често се променят, тъй като новите 
технологии се развиват много бързо. Затова и изискванията за клави-
атури, видеодисплеи, мултимедиа, потребителски интерфейс и други 
технологични новости се променят и в стандартите, за да е по-лесна 
и удобна нашата дейност. 
В интернет сайтове често ни искат лични данни, за да имаме достъп 
до информация или продукти. И за това има стандарт, който регламен-
тира как трябва да се защитават личните данни и фирмената политика 
в тази област.
В БИС/ТК 59 „Ергономия” взимат участие най-добрите експерти на 
национално ниво в областта на ергономията. Секретарят на този тех-
нически комитет инж. Доли Андонова споделя, че без тези експерти 
нейната работа не би била пълноценна и успешна. 
Как стандартите ни задават целта, „по-високата летва, стандарта за 
постижение” и в практиката, и в теорията, разказва експертът от ТК 
59 доц. д-р Бистра Ценова.
„На фокус” в този брой е новият национален стандарт за технически 
условия за доставка на кадмий. 
В новата ни рубрика „Оценяване на съответствието” експертът инж. 
Кристина Цалова представя европейския регламент за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни про-
дукти.
Проф. Д-р Николай Баровски се надява да започне дискусия за новите 
европейски стандарти за устойчиво развитие в строителството. Той 
коментира накратко тези важни стандарти и поставя на дневен ред  
необходимостта от разработването на нови по своята същност систе-
ми в строителния отрасъл.
Списание „БДС Компас” продължава да показва необятния свят на 
стандартите и как те правят живота ни по-безопасен и по-подреден.

редакционен коментар
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машини

Производителите на машини трябва да спазват изисквани-
ята за безопасност и здраве при проектирането и констру-
ирането, предвидени в Машинната директива. Здравето, 
безопасността и производителността ще бъдат оптимизи-
рани, ако при проектиране на работните системи се прила-
га цялостен ергономичен подход. 
Стандартите в сферата на ергономията и отнасящи се за 
безопасност на машините са серията БДС EN 1005 Без-
опасност на машините. Човешки физически характе-
ристики, която се състои от пет части: 

• Част 1: Термини и определения

• Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни 
части на машини

• Част 3: Препоръчителни граници за усилия при ра-
бота с машини

• Част 4: Оценяване на работните пози и движения 
във връзка с машината

• Част 5: Оценка на риска от повтаряща се работа 
при високи честоти

Ръчната работа 
БДС EN 1005-2:2003+А1 Безопасност на машините. 
Човешки физически характеристики. Част 2: ръчна 
работа с машини и със съставни части на машини оп-
ределя ергономични препоръки за проектиране на машини 
за професионална или домашна употреба, като обхваща 
ръчна работа с тях и със съставните им части, включител-
но и свързаните с тях инструменти. Най-добрият начин за 
елиминиране на рисковете е премахване на необходимост-
та от ръчна работа.

Проектантът/производителят на машината е задължен да 
установи дали има или няма опасност при извършване на 
ръчна работа и ако има, се прилага моделът за оценяване 
на риска. Трябва да се отстрани необходимостта от ръчно 
повдигане, сваляне и пренасяне. Ако това не е възможно, 
се осигуряват допълнителни технически приспособления 
и машината се проектира наново. Задължителни са техни-
чески спецификации и инструкции за правилното използ-
ване на машината, оценяване на риска и инструкции за 
работа.
Стандартът представя модел за оценяване на риска, който 
включва 3 метода. Те имат една и съща основа, но се раз-
личават по степента на сложност на приложението им.
Първият е бърз скрининг. Вторият се прилага, когато скри-
нингът показва рискове, а третият представлява разширена 
оценка, при която рисковете се преценяват по-задълбочено 
и се включват допълнителни рискови фактори, непредста-
вени в първите два метода. Най-ефикасният подход е да се 
започне с метод 1 и да се използват методи 2 и /или 3 само 
ако липсват предпоставките и/или работните ситуации, 
идентифицирани в метод 1. Всеки от методите изисква 
предприемането на три стъпки:

• Стъпка 1: преценява се референтната маса спря-
мо очакваната група потребители. 

• Стъпка 2: извършва се оценяване на риска съгласно 
работния документ. 

• Стъпка 3: идентифицират се необходимите 
действия:

 » не се предприема действие, ако степента на  
риска е приемлива;

 » проектира се отново;
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 » прилага се по-сложен метод за оценяване.

Проектантът може да проектира още след стъпка 3 на ме-
тод 1, без да преминава към метод 2. Методи 2 и 3 не пред-
ставляват пълно повторение, а по-подробно оценяване на 
риска.
Машините се проектират максимално компактни. Когато 
се захващат с две ръце, широчината им не бива да преви-
шава тази на раменете (приблизително 60 cм), а дълбочи-
ната им е препоръчително е да бъде по-малко от 35 cм, за 
да се държи товарът в близост до тялото. Височината не 
бива да възпрепятства видимостта на работещия.
Местоположението на дръжките трябва да е съобразено с 
центъра на тежестта и на извършваната дейност. Диаметъ-
рът им е между 2 cм и 4 см, широчината е минимум 12,5 
cм, оптималната форма е цилиндрична или елипсовидна. 
Най-добре е да се избягва ръчна работа при висока често-
та. Проектантът не бива да допуска неудобни пози (напри-
мер усукване и навеждане, повдигане от земята) и продъл-
жителни действия, водещи до умора. Избягва се носене на 
машината повече от 2 м, както и работа само с една ръка 
или извършвана едновременно от двама човека. Машини-
те не бива да се завъртат около оста си.
Факторите на работната среда могат да създадат опасности 
и да доведат до допълнителен риск – вибрации, топлинни 
условия, осветеност, хлъзгав под, шум и химични агенти. 
Ако не могат да се избегнат, трябва да се извърши оценя-
ване на риска. 
Проектантът осигурява работни инструкции за всички 
етапи от живота на машината (конструиране, транс-
порт и пускане в експлоатация, употреба и излизане от 
експлоатация). 
Те трябва да включват:

• Обща информация – цел на използване, рискове, пре-
дупреждение, мерки за превенция.

• Предвидено използване на машината – необходимо 
пространство, условия на съхранение и подово покри-
тие, условия за намаляване на дискомфорта, умората 
и стреса, изхвърляне на отпадъците.

• Маса на обекта 

• Техническо оборудване – кога се използва, за-
дължителни изисквания по време на използване,  
стопанисване.

• Маркировки – ако масата надвишава 25 кг, това 
трябва да е означено; разпределение на масата, ако 
не е равномерно разпределена, да са осигурени знаци 
за забрани за употреба, предупредителни знаци за про-
менящ се център на тежестта, дефектен опаковъчен 
материал.

• Указания – какво техническо оборудване трябва да 
се използва и кога, описание на подходящите техники 
на работа и предвидените работни практики, условия 
за конструирането, транспорта и пускането в екс-
плоатация, употребата, спирането от експлоатация, 
премахването и разглобяването, забрани за употреба. 
Указанията трябва да са представени в наръчник.

Препоръчителни граници за усилия 
От конструирането до монтирането на една машина съ-
ществуват действия, изискващи мускулни усилия. Това 
често води до напрежение на мускулно-скелетната сис-
тема, умора, дискомфорт и увреждания. Производителят 
може да контролира тези рискове за здравето чрез оптими-
зиране на необходимите усилия. БДС EN 1005-3:2002+А1 
Безопасност на машините. Физически характеристики 
на човека. Част 3: Препоръчителни граници за уси-
лия при работа с машини определя процедурите за из-
числяване и препоръчителните граници за усилията при 
функционирането на машината, включително констру-
иране, транспорт и въвеждане в експлоатация (монтаж, 
инсталиране, регулиране), използване (функциониране,  
почистване, установяване на нередности, поддръжка, на-
стройка, обучение или смяна на процесите), спиране от 
експлоатация, отстраняване и демонтаж. Препоръките се 
позовават на изследване, проведено сред населението в 
Европа.
Оценяването на риска се фокусира върху мускулно-ске-
летните увреждания. Препоръчителните граници за уси-
лията са приложими за повечето мъже и жени от общата  
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ето и при идеални обстоятелства. Границите са изчислени 
за оптимален диапазон на движение на ставите, участващи 
в съответните действия. 
Оценяването се основава на способността на предвижда-
ните потребители да генерират усилие и следва процедура 
от три стъпки.
При стъпка А се определя основният капацитет за гене-
риране на усилие. Може да се реализира чрез три възмож-
ности – намиране на предварително изчислени стойности, 
изчисляване на коефициенти чрез определена процедура, 
и усъвършенствана процедура за точно изчисление. Те са 
подробно описани са в приложения А и В.
При стъпка B капацитетът за генериране на усилие, опре-
делен в стъпка А, е намален според обстоятелствата, при 
които трябва да се генерира усилието (скорост, честота и 
продължителност на действието). Намаляването се пости-
га чрез съвкупност от множители. По същество резултатът 
е усилие, което може да се приложи без значителна умора.
При стъпка C се оценява рискът, свързан с предвижданото 
използване на машината. Оценяването се извършва чрез 
множители на риска, като се намалява максималното по-
стижимо усилие от стъпка B до стойности, свързани с раз-
лични нива на риск.

Стандартът определя три зони:
• Препоръчителна зона – рискът от заболяване или 
травма е пренебрежим. Не е необходима намеса.

• Зона, която не е препоръчителна – рискът от за-
боляване или травма не може да се пренебрегне. Ето 
защо той трябва да се оцени и анализира допълни-
телно с оглед допълнителни рискови фактори. Ако се 
стигне до заключението, че предвижданото използва-
не е свързано с риск, може да се наложи повторно про-
ектиране на машината, или други мерки, намаляващи 
риска.

• Зона, която трябва да се избягва – рискът от забо-
ляване или травма е очевиден и не може да се приеме. 
Необходима е намеса за намаляване на риска.

Стандартът описва също и факторите, влияещи върху ри-
ска – работна поза, ускоряване и точност на движението, 
вибрация, взаимодействие човек-машина, лични предпаз-
ни средства, околна среда.

Оценяване на позите и движенията
Проектантите на машини трябва да избягват пози и движе-
ния, причиняващи болка и умора. Според статистически 
данни близо една трета от работещите в Европейския съюз 
заемат пози, причиняващи здравни проблеми.
БДС EN 1005-4:2005+А1 Безопасност на машини. Фи-
зически характеристики на човека. Част 4: оценяване 
на работните пози и движения във връзка с машина-
та е ръководство за проектиране на машини или техни  

съставни части по отношение оценяването и въздействие-
то на рисковете за здравето, дължащи се само на свързани 
с машината пози и движения. Стандартът определя изиск-
вания за пози и движения с пълно избягване или с прила-
гане на минимално външно усилие.

Преди всичко проектът на машината трябва да позволява 
промяна на позата между и по време на седене, стоене и 
ходене. В стандарта е приет поетапен подход за оценяване 
на риска при оценяване на позите и движенията като част 
от процеса на проектиране на машината.
По-подробно се представят пет основни етапа от проек-
тирането, основаващи се на ергономични задачи, както е 
описано в EN 614-1 Ергономични принципи на проек-
тиране. Част 1: Терминология и основни принципи. 
Проектът трябва да обхваща целия диапазон от очаквани 
оператори, а всяка работна зона се идентифицира и раз-
деля на съставните й части. За всяка от тях се определят 
всички изисквания, отнасящи се до зрението, контрола 
(ръка/крак), стабилността и усилието. 
на ранен етап от процеса на проектиране трябва да се 
вземат предвид:

• Зрителни изисквания: позата е повлияна неблаго-
приятно от препятствия, попадащи на зрителната 
линия, слаба осветеност, малки зрителни обекти и 
малък ъгъл между зрителната линия (по посока на по-
гледа) и повърхността на зрителния обект. Продъл-
жителното наблюдаване на зрителна цел встрани от 
оператора ще доведе до непрекъснато въртене на гла-
вата и евентуален дискомфорт. 

• Изисквания за управление (задвижване на команд-
но устройство с ръка/крак): позата или движение-
то може да са неблагоприятно повлияни от вида и 
посоката на ръкохватка/бутон или педал. Например  
неподходящото ориентиране на оста на ръкохватка-
та може да доведе до неблагоприятно повдигане на 
горната част на ръката.
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• Изисквания за стабилност: позата може да е по-
влияна от необходимостта да се опре тялото или 
части от тялото до машината. Например, при из-
вършване на работа с висока точност използваната 
за опиране на лактите ниско разположена повърхност 
може да доведе до прекомерно навеждане на торса 
напред.

На ранен етап от проектирането се прави съпоставка меж-
ду размерите на тялото на операторите и тези на машината. 
Препоръчително е обектът или манекенът да бъде разполо-
жен в естествени пози, симулирайки операции, за да може 
да се извърши оценяване на риска. Ако проектът се окаже 
неприемлив, трябва да се промени проекта. Необходимо 
е най-малко еднократно симулиране на задачите с реални 
оператори с модел на машината в естествени размери или 
със самата машина. Ако проектът се окаже неприемлив, 
трябва да се промени.

В стандарта се използват няколко зони за оценяване 
на позите и движенията, възможни са три резултата от 
оценяване на риска:

• Приемлив: приема се, че рискът за здравето е 
малък или пренебрежим за почти всички здрави въз-
растни индивиди. Не е необходимо да се предприемат 
действия.

• Условно приемлив: съществува повишен риск за 
здравето на всички или на част от операторите.  
Рискът трябва да се анализира заедно с рисковите 
фактори, допринасящи за него, след което максимално 
бързо да последва намаляване на рисковете (т.е. пов-
торно проектиране), а където това не е възможно, 
трябва да бъдат предприети други подходящи мерки, 
например предоставяне на указания за оператора, кое-
то да осигури приемливо ползване на машината.

• Неприемлив: рискът за здравето е неприемлив за 
всички оператори. Задължително е повторно проек-
тиране, за да се подобри работната поза.

При отделни пози приемливостта зависи от характера и 
продължителността на позата и от периода на възстано-
вяване. Освен това при други пози и движения приемли-
востта може да зависи от честотата на движението или от 
наличието или отсъствието на опора за тялото. 

Подчертава се, че опора за ръката или торса от машина 
(пряко или косвено с ръка) може да доведе до различни 
резултати от оценяването по отношение на горната част 
на ръката, торса и главата. Личните предпазни средства 
(водещи например до допълнително тегло, увеличени раз-
мери на тялото и ограничен обхват на движенията) или 
изключително тежки инструменти може да повлияят на 
резултата от оценяването.
В стандарта подробно са онагледени с диаграми и табли-
ци различните работни пози и движения. Посочва се кога 
рискът е приемлив и кога не при различните движения на 
торса, като навеждане напред и назад, наклоняване настра-
ни или извиване, движенията на ръката, главата и врата, 
преместване посоката на погледа, движенията на другите 
части на тялото.
БДС EN 1005-3:2002+А1 Безопасност на машините. Чо-
вешки физически характеристики. Част 3: Препоръчи-
телни граници за усилия при работа с машини и БДС 
EN 1005-4:2005+A1 Безопасност на машини. Човешки 
физически характеристики. Част 4: оценяване на ра-
ботните пози и движения по отношение на машината 
са разработени на всички етапи и въведени с превод на 
български език от работна група към БИС/ТК 59 с ръко-
водител д-р Верислав Станчев, главен асистент в сектор 
„Здраве при работа“, дирекция „Обществено здраве и 
здравен риск“, Национален център по обществено здраве 
и анализи. (БДС Компас)
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напрежение при работа

Дори и за стреса на работното място си има стандарти. 
Един от тях е БДС EN ISO 10075-3 Ергономични прин-
ципи, свързани с психическото натоварване при ра-
бота. Част 3: Принципи и изисквания, отнасящи се за 
методите за измерване и оценка на психичното нато-
варване при работа.
Стандартът определя принципите и изискванията за из-
мерване и оценяване на психичното натоварване при рабо-
та, както и изискванията към инструментите за измерване. 
Предвиден е да се използва от специалисти по ергономия 
като психолози, експерти по трудова медицина или физи-
ология на труда, както и от медици със съответното обу-
чение. Но и за непрофесионалистите в тази област, като 
работодатели, работници и мениджъри, има полезна ин-
формация как се оценява и измерва психичното натовар-
ване при работа.
Съществува голям брой различни методи, които са подхо-
дящи за различни цели, ситуации и степени на точност на 
измерването. Психичното натоварване не е единно и едно-
мерно понятие, затова оценката и измерването не могат да 
следват една и съща общоприета процедура. Няма един-
единствен най-добър начин и затова използваният в този 
стандарт модел за оценка на трудовото натоварване има 
триизмерна структура. 

Той включва:
• Различни аспекти на психичното натоварване при 
работа, например психично натоварване, психично на-
прежение, психична умора и др.

• Различни техники на измерване, например анализ на 
задачата, оценка на постижението, субективни пре-
ценки или психофизиологични измервания.

• Различни степени на точност, например измерва-
не на ниво ориентиране, на ниво общ обзор или точно 
ниво на измерване.

необходимо е оценката и измерването да се отнасят за 
тези различни стъпки от процеса натоварване – напре-
жение – последствия, като например:

• оценка на условията на работа, водещи до психич-
но натоварване, както при проектирането на работ-
ни системи, така и при оценката на дизайна им,

• оценка и измерване на предизвиканото от психич-
ното натоварване психично напрежение, например за 
да се оцени поносимостта на напрежението,

• измерване на последствията от напрежение-
то за работещия, например умора, монотонност,  
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пресищане или понижена бдителност, които могат 
да повлияят върху здравето, безопасността, пости-
женията и продуктивността.

методите за измерване и оценка са разделени на три 
нива на точност:

•  Ниво 1 – за точно измерване. Целта е да се полу-
чат надеждни и валидни данни за вида на причината 
за прекаленото високо или ниско натоварване, за да 
може да се оптимизират условията на труд. Мето-
дите се прилагат най-вече от специалисти, например 
психолози, специалисти по ергономия и трудова меди-
цина или физиолози със съответното обучение. 

•  Ниво 2 – за обзор (скрининг). Измерването отгова-
ря на средно ниво на точност и най-често се използ-
ва за съставянето на цялостна картина. Използва се 
когато може да се очакват проблеми с психичното 
натоварване или трябва да се идентифицират причи-
ните за неадекватно трудово натоварване. Използва-
ните методи са с по-висока надеждност и доказана 
валидност и показват дали са необходими коригиращи 
мерки.

•  Ниво 3 – за ориентиране. Тези методи позволяват 
на потребителя да се информира за психичното на-
товарване с ниско ниво на точност. Те дават обща 
информация за условията на работа, субективните и 
психофизиологичните състояния на работещия. Ин-
формацията дава възможност за превенция на нега-
тивни последствия, като получените резултати поз-
воляват управленски решения като смяна на работни 
задачи, промяна на методи и условия. 

За оценка на психичното натоварване може да се из-
ползват различни методи, като някои са по-подходящи 
за едни области на измерване, отколкото за други. В 
частност, може да бъдат използвани следните:

• физиологични измервания – дава се информация за 
физиологичните състояния на работещите при опре-
делени условия на работа;

• субективно скалиране – дава се информация как ра-
ботещите субективно преценяват различни аспекти 
на психичното натоварване, като се използват психо-
метрични скали;

• оценка на постижението – дава се възможност за 
преценка на психичното и психомоторното постиже-
ние при дадени условия, например за да се оцени нама-
ляването на постижението или колебанията, обусло-
вени от последствията на психичното натоварване 
при работа;

• анализ на задачата и на дейността – оценяват се 
елементи на задачата, физични и психосоциални усло-
вия на работа, условия на околната среда и организа-
цията на работния процес като източник на психично 
натоварване.

За достигането на различни степени на надеждност са не-
обходими различни методи. Кратък въпросник може да е 
достатъчен за измерване на ниво ориентиране, докато за 
доказването се изискват скàли с достатъчна надеждност. 
Точността не се определя от техниката на измерване сама 
по себе си, а от конструирането, психометричните качест-
ва и адекватното приложение на метода или инструмента.
Стандартът посочва как се осигурява обективност, на-
деждност, валидност, чувствителност и диагностична сила 
на използваните методи и инструменти и как се проверява 
и оценява ефективността и ефикасността на методите за 
измерване.
Стандартът определя какво трябва да съдържа докумен-
тацията за разработването на инструмент за измерване на 
психичното натоварване, както и какво да включва докла-
дът от измерването. 
Във всички етапи от разработването и въвеждането с пре-
вод на български език на стандартите, касаещи психи-
ческото натоварване при работа – БДС EN ISO 10075-1 
Ергономични принципи, свързани с психичното нато-
варване при работа. Част 1: основни термини и опре-
деления, БДС EN ISO 10075-2 Ергономични принципи, 
свързани с психичното натоварване при работа. Част 
2: Принципи на проектиране, БДС EN ISO 10075-3 
Ергономични принципи, свързани с психичното нато-
варване при работа. Част 3: Принципи и изисквания, 
отнасящи се за методите за измерване и оценка на пси-
хичното натоварване при работа участва доц. д-р Бист-
ра Ценова от Национален център по обществено здраве и 
анализи. (БДС Компас)
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В началото международният стандарт ISO 9241 е замислен 
като седемнадесет части с ергономични изисквания за ра-
бота в офис с видеотерминали. Но неговата област на при-
ложение се разширява и той започва да обхваща много ер-
гономични аспекти на взаимодействието човек – система. 
Стандартът съдържа много части, номерирани в стотици 
– серия 100 се отнася за софтуерен интерфейс, серия 200 
– за ориентирано към човека проектиране, серия 300 – за 
видеодисплеи, серия 400 – за физични входни устройства 
и т.н.
Стандартите от тази серия твърде често се променят и за-
менят, тъй като новите технологии се развиват много бър-
зо. Затова и изискванията за клавиатури, видеодисплеи, 
мултимедиа, потребителски интерфейс и други техноло-
гични новости се променят в стандартите, за да е по-лесна 
и удобна нашата дейност.
Част 2 пък показва как всяка задача може да се проектира 
по подходящ начин, части от 3 до 9 помагат за подобрява-
не на работната среда като осветление, шум, проектиране. 
Част 10 посочва как трябва да се приложи всеки принцип 
на диалог при проектирането и оценяването на даден про-
дукт. Дадени са важни принципи като „съответствие със 
задачата”, „улесняване на обучението”, „пригодност за 
индивидуализиране”, „съответствие с очакванията на по-
требителите”.
Потребителският интерфейс може да се подобри, като се 
спазват практиките за добро проектиране на диалога, кое-
то е обект на части от 10 до 17. 

голямото семейство  
стандарти за ергономия –  

серията ISO 9241

В ISO 9241-11 се подчертава, че ползваемостта зависи от 
контекста на използване и от специфичните условия, при 
които се използва продуктът. Контекстът на използване 
включва потребителите, задачите, оборудването (хардуер, 
софтуер и материали) и зависи от физичната и социалната 
среда, като всички тези фактори могат да влияят на изпол-
зваемостта на продукта в дадена работна система. Някол-
ко международни стандарти осигуряват полезни указания 
относно ползваемостта и проектирането на потребителски 
интерфейси: от ISO 9241-11 до ISO 9241-17 и ISO 9241-110 
дават полезни насоки по отношение на ергономията при 
проектирането на софтуерни потребителски интерфейси. 
Стандартите правят по-удобно за използване и виртуално-
то пространство в интернет. Част 151 например осигурява 
ръководство за ориентиран към човека дизайн на софтуе-
рен потребителски интерфейс за World Wide Web. 
При разработването и въвеждането с превод на български 
език на БДС EN ISO 9241-11 Ергономични изисквания 
при работа в офис с видеотерминали (BT). Част 11: Ука-
зания за ползваемост, БДС EN ISO 9241-110 Ергономия 
на взаимодействието човек – система. Част 110: Прин-
ципи на диалога, БДС EN ISO 9241-151 Ергономия на 
взаимодействието човек – система. Част 151: ръковод-
ство за потребителски интерфейс за World Wide Web 
участват инж. Светла Иванова-Василева и инж. София 
Николаева Ангелова от Технически университет, София, 
експерти от БИС/ТК 59. (БДС Компас)
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инж. Доли Андонова, главен експерт в БиС:

моята работа не би била успешна без 
най-добрите експерти

След завършване на висшето си образование в Техниче-
ския университет – Дрезден, в продължение на 20 години 
работих в Научно-изследователския институт по охрана 
на труда и ергономия. Научните проекти бяха съчетани с 
разработване на национални стандарти относно вредните 
фактори на работната среда и ергономия.
През 2007 г. започнах работа в Българския институт за 
стандартизация и бях определена за секретар на ТК 59 
„Ергономия”. В работата си се стремя да установявам 
контакт със специалисти в областта на ергономията и да 
привличам най-добрите експерти, които със своята ком-
петентност да участват в разработването на европейски и 
международни стандарти и при въвеждането им с превод 
на български език.
Ергономията е наука за човешкия фактор и изучава пре-
ди всичко трудовата дейност на човека. Целта е чрез при-
лагане на знанията и изследванията на различни научни 
направления да се оптимизира човешката дейност в об-
кръжаващата среда. Като класическо понятие се определя 
адаптивността на техническото оборудване към възмож-
ностите на човека при ефективност и минимални енерго-
загуби. 
Оптимизирането се основава на данни за антропометрич-
ните размери на човешкото тяло, за механичните и силови 
характеристики на човека, параметрите на човешките се-
тива (зрение, слух, допир и др.) и за надеждността на чо-
вешките действия. По този начин се разглежда цялостната 
ергономична система „човек – машина – работна среда” с 
основен фактор в нея – човекът.
В БИС/ТК 59 „Ергономия” участват най-добрите експерти 
на национално ниво в областта на ергономията. Без тях мо-
ята работа не би била пълноценна и успешна. 
Доц. д-р Бистра Ценова участва във всички етапи от разра-
ботването на стандартите, касаещи психическото натовар-
ване при работа, както и в разработване и съгласуване на 
наредби, становища в областта на ергономията, психоло-
гията и медицината на труда.
Голяма заслуга за разработването и въвеждането на нацио-
нално ниво с превод на български език на стандартите от 
серията ISO 9241 имат експертите инж. Светла Василева и 
инж. София Ангелова. Д-р Верислав Станчев има голяма 
заслуга при разработването и участието в превода на стан-
дартите от серията EN 1005.

Но с ергономията не се изчерпва моята работа като стан-
дартизатор. Заради големия интерес към опазването на 
културното наследство, през 2008 г. ръководството на ин-
ститута ми възложи учредяването на национален техниче-
ски комитет в областта на културно-историческото наслед-
ство. Така се стигна до създаването на БИС/ТК 94, който е 
огледален на европейския комитет СEN/ТС 346 „Опазване 
на културното наследство”. 
През 2011 г. бях определена и за секретар на БИС/ТК 88 
„Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”. 
Като секретар на тези три комитета се стремя заедно с екс-
пертите да отговорим на високите критерии, което е не-
обходимо условие за разработване на качествени стандар-
ти. Активно участваме с национални становища относно 
техническото съдържание на стандартите и компетентно 
обоснована защита на националните интереси.
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Стандартите ни задават  
„по-високата летва”

Интервю

Доцент д-р Бистра Ценова е 
доктор по психология, работи 
повече от 30 г. в Националния 
център по обществено здраве 
и анализи. Завършила е висше 
образование по психология на 
труда и инженерна психология 
в Хумболт университет – Бер-
лин, защитава докторат по 
психология на труда в Държав-
ния университет в Санкт Пе-
тербург, катедра „Ергономия 
и инженерна психология”, при-
добива и втора специалност 
по Медицинска психология и 
рехабилитация в Медицинския 
университет, София. Има 150 
публикации и над 100 участия 
в различни научни форуми. 
Участва в разработването и 
съгласуването на наредби, над 
18 проекта за БДС EN, ста-
новища в областта на ергоно-
мията, психологията и меди-
цината на труда, промоция на 
здравето. Оказва методична 
помощ на лаборатории по хи-
гиена на труда и превенция на 
здравето в Районните здравни 
инспекции (РЗИ), Служби по 
трудова медицина, ведомстве-
ни звена. Експерт в БИС/ТК 59 
„Ергономия”.

– Доц. д-р Ценова, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– От 1993 г. Тогава се заех абсолютно 
доброволно като отговорен професио-
налист в моята област „Психология на 
труда”, условия на труд, трудово на-
товарване и последствия за здравето и 
ефективността/производителността на 
дейността, с превода и въвеждането на 
немския стандарт DIN, приет после като 
ISO 10075:1991 „Ергономични принци-
пи, свързани с психичното натоварване 
при работа. Част 1: Основни термини и 
определения”. Важно е да уеднаквим ези-
ка на професионалистите от практиката и 
на учените, изследователите на проблема 
и академичните среди. Следва да отбеле-
жа, че и до днес има разминаване. Както 
бяха изискванията тогава, българският 
текст на проектостандарта се обсъди в 
първичното ми звено по месторабота в 
тогавашния Научно-изследователски ин-
ститут по хигиена и професионални забо-
лявания, бе разпратен до 6 компетентни 
организации за мнение, получените забе-
лежки и препоръки бяха обсъдени, взети 

под внимание в последващата редакция 
на стандарта, разпратен отново до 6-те 
институции с придружаващо писмо – от-
говор на неприетите препоръки (и защо), 
изчака се втори отговор от тези институ-
ции, след което се представи и обсъди 
отново на научна комисия в Института, 
приет с протокол, и накрая върнат от ло-
калната ни комисия по предложения за 
стандарти, поради некомпетентното мне-
ние на нямащо нищо общо с проблема, 
но по-високостоящо от мен лице. Цяла-
та история се проточи 1 г. и през 2001 г. 
вече като европейски стандарт EN ISO 
10075-1 „Ergonomic principles related to 
mental work-load – Part 1: General terms 
and definitions” бе приет. 
След това се заех с работата по превода 
и приемането на следващите терминоло-
гични стандарти от тази серия, вече по-
големи и значително по-трудни, с много 
специфични положения и теории. От 
1996 г. участвам в обсъждането и прие-
мането на различни стандарти в областта 
на психологията, ергономията, вкл. безо-
пасност на машините, здравето – поняти-
ята за неработоспособност, инвалидност, 
специфични потребности и т.н.
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– Доколко са важни стандартите във 
вашата област?
– Ефективна и полезна работа, в смисъл успешни съвмест-
ни усилия за подобряване на здравето и безопасността при 
работа са възможни само когато говорим на еднакъв език, 
с едни и същи понятия, и влагаме един и същ смисъл и 
значение в понятията. Иначе се разминаваме, усилията, 
дейностите и мерките се оказват разнопосочни, оттам 
и ефектът е минимален, или далеко от очакванията и от 
възможния ефект. Примери за това всеки ден, колкото ис-
кате. Еднакъв език, еднакви понятия и норми са основата 
за една обединена Европа. Така се учим, повишава се съз-
нанието чрез осъзнаването и дефинирането на проблема, 
възможните методи и резултати, ефективни инструменти 
и добри практики, развиваме се; това същевременно озна-
чава икономия на усилия, енергия, време, творчески капа-
цитет, което позволява съсредоточаване и насочване към 
други значими, още нерешени проблеми.

– Това, че са доброволни, означава ли че 
може и без тях?
– Все още на практика, когато не са обвързани с приет за-
конов акт/наредба и т.н. много стандарти у нас на прак-
тика се пренебрегват, т.е. все едно, че ги няма. Към вече 
казаното ще добавя, че стандартите обаче ни задават целта, 
„по-високата летва, стандарта за постижение” (и в практи-
ката, и в теорията), към които да се стремим, които да осъ-
ществим или спазваме в развитието си – и в практическата 
работа, и в теорията. 

– Нима и стресът може да се пребори с 
общи правила? 
– Да, в смисъл да уеднаквим общото разбиране, смисъ-
ла, категориите прояви и обуславящи фактори. Не по от-
ношение на единна строга дефиниция, определение и 
стандартни необходими и достатъчни условия с критерии 
„има-няма” и точни степени в цифри като мерки и те-
глилки, времетраене и необходими и ефективни мерки за 
преодоляването му като нормите за шум, осветление, то-
плинна среда/среда на студ и т.н. Причината: голяма вари-
ация поради изключителната индивидуална и личностна 
обусловеност, способности, състояние, характеристики и 
на нервната система, ако искате, и генетично предаваните 
заложби, усвоени знания, умения и минал опит, социална, 
семейна и трудова среда и взаимоотношения. Има много 
опити и теории за класификация и типология на личност-
та, но всичките са с ограничения в един или друг аспект, 
схематизирани модели и абстракция. 

– Лично за Вас, какво са стандартите? 
– Улесняват живота и работата ни. Подобряват комуника-
цията и ефективността на работата, качеството на проду-
ктите и поведението, оттук са и принос за утвърждаване 
на хуманността – разширяване и повишаване. Разширяват 
кръгозора, обогатяват знанията и са ръководство и помощ 
за практическата и научна дейност. Както вече казах, стан-
дартите ни задават целта, „по-високата летва, стандартите 
за постижение”, към които да се стремим, които да осъ-
ществим или спазваме в развитието си. 

П С и Х о Л о г и я  н А  Т р УД А
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интернет

В интернет сайтове често ни искат лични данни, за да има-
ме достъп до информация или продукти. Стандартът БДС 
EN ISO 9241-151 Ергономия на взаимодействието чо-
век – система. Част 151: ръководство за потребителски 
интерфейс за World Wide Web определят как трябва да се 
защитават личните данни и фирмената политика за това.
Стандартът посочва, че когато даден уебсайт изисква да 
се въведат лични данни, трябва да се предложи ясна и раз-
бираема декларация за тяхната защита. Необходимо е тя 
да е лесна и достъпна от онези части на сайта, където се 
въвеждат данни, или се предприемат трансакции.
В декларацията обикновено се включват какви са данни-
те, които се събират/предоставят, как ще се използват и 
на кого ще бъдат предоставяни. Препоръчително е тя да 
е в стандартен формат (като формата за документи), който 
поддържа обработката на декларацията за защита на лич-
ните данни с помощта на потребителски агенти.
Когато в даден уебсайт се въвеждат лични данни, потреби-
телите трябва да разполагат с механизъм, чрез който да оп-
ределят дали и как да бъдат ползвани личните им данни. За 
предпочитане е да се изисква потребителите по-скоро да 
се съгласят активно (opt in) личните им данни да се използ-
ват, отколкото да имат възможност да откажат (opt out).

Препоръчително е да се предоставят функции, които дават 
възможност на потребителите да виждат, променят, дават 
или оттеглят съгласието си по всяко време. Някои държави 
имат специални закони или предписания относно разпола-
гането с личните данни на потребителите.
Когато уеб приложението съхранява данни или изпълни-
ми програми на локалните устройства на потребителите 
(например чрез използване на „бисквитки”), политиката 
за ползването на тези данни или програми трябва да бъде 
изрично упомената.
Идентичността на един уеб сайт и на неговия притежател 
трябва да е представена ясно и точно. Ако притежателят 
на сайта е юридическо лице, е необходима информация за 
фирмата или организацията. На един фирмен уеб сайт се 
посочват електронна поща, официален адрес и телефонен 
номер, както и лице за контакти.
Потребителите трябва да разполагат с механизъм за обра-
тна връзка он-лайн, който могат да използват за изпращане 
на коментари, въпроси или оценки. Полезно е да се полу-
чава автоматичен отговор, че писмото е било получено. 
(БДС Компас)
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стандарт за кадмий

Новият национален стандарт БДС 4331:2012 Кадмий. 
Технически условия на доставка заменя и отменя този от 
1975 г. В него са добавени термини, променени са изисква-
нията за съдържанието на някои примеси и са включени 
допълнителни изисквания за маркировка.
Стандартът определя технически условия на доставка на 
кадмий с техническа чистота, доставян под формата на 
блокове. Но по споразумение между купувача и доставчи-
ка се допуска и под формата на плочи, пръчки или гранули.

Купувачът трябва да посочи в своето 
запитване и в документа за поръчване 
следното:

• наименованието на продукта (кадмий);

• марката на кадмия (съгласно този стандарт);

• номера на този стандарт (БДС 4331);

• формата на доставка (ако е различна от блок);

• количеството на заявявания продукт;

• размерите и масата на единичните продукти;

• масата на търговската партида;

• вида на опаковката (ако е различна от посочената 
в този стандарт);

• изисквания за документите от контрол.

Ако е необходимо, купувачът посочва и други изисквания, 
съгласувани с доставчика. 
По химичен състав кадмият трябва да съответства на из-
искванията за съответната марка, посочени в специална 
таблица в стандарта.
Кадмият се доставя на партиди, като всяка съдържа проду-
кти от една марка, от един и същи вид. Масата на парти-
дата, формата, размерите и масата на блоковете трябва да 
бъдат съгласувани между купувача и доставчика и посоче-
ни в документа за поръчване. Повърхността на блоковете 
трябва да бъде чиста и гладка. 
Вземането на проби за химичен анализ се извършва по 
време на отливането на блоковете. От стопилката се взе-
мат представителни проби чрез отливане в чисти леярски 
форми, предназначени за химичен анализ, с подходящи за 
прилаганата аналитична техника форма и размери. 
Допуска се вземането на проби и от готови продукти след 
съгласуване между купувача и производителя. Как се взи-
мат проби от блокове е посочено в приложение А на стан-
дарта.
От всяка плавка трябва да бъдат взети по три проби – в 
началото, в средата и в края на леенето, всяка да бъде 
достатъчна по количество за определяне съдържанието 

на елементите, посочени в таблица, както и за арбитраж 
в случай на спор. Пробите се идентифицират, за да има 
проследимост.
Арбитражните проби се съхраняват от производителя за 
оценяване на продуктите в случай на спор за срок, съгла-
суван между купувача и производителя.
Определянето на химичния състав трябва да бъде извърш-
вано в съответствие с БДС 8114-81, БДС 8137-81, БДС 
8138-81, БДС 8144-70 и БДС 15264-81 върху проби за ана-
лиз. Анализът може да бъде извършван и по други методи, 
съгласувани между купувача и производителя, които по 
точност не отстъпват на посочените.
За определяне на съответствието на получените резулта-
ти от химичния анализ с изискванията на този стандарт се 
посочва как да бъдат закръглявани до последната значеща 
цифра и да бъдат записвани със същия брой знаци след 
десетичния знак.
В случай на спор относно съответствието с изисквания-
та на този документ или със спецификацията, посочена в 
документа за поръчване, преди отказване на продуктите 
арбитър прави изпитване и оглед, и неговото решение се 
смята за окончателно.
Върху повърхността на всеки блок трябва да бъдат щам-
повани или отлети знакът на предприятието производител, 
марката на кадмия и номерът на плавката.

Блоковете се опаковат в сандъци. Допускат се и други опа-
ковки, съгласувани между доставчика и купувача. Върху 
всяка опаковка или на прикрепен към нея етикет или та-
белка трябва да бъдат нанесени с неизтриваема боя след-
ните данни:

• наименованието или знакът на предприятието 
производител;

• видът на продукта (кадмий на блокове);

• номерът на този стандарт (БДС 4331:2012);

• означението на марката кадмий;

• номерът(ата) на плавката(ите);

• номерът на търговската партида.

Всяка доставяна партида трябва да бъде придружена от 
документ, подготвен от доставчика, който съдържа ос-
вен посоченото в етикета или табелката, и количеството 
на продуктите (общ брой продукти и маса), протокол(и) с 
резултатите от химичния анализ на плавката(ите) и декла-
рация, че описаният продукт е произведен в съответствие 
със спецификацията в поръчката на купувача и с изисква-
нията на БДС 4331:2012. (БДС Компас)
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О Строителните продукти
регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на  
Директива 89/106/Еио на Съвета

Инж. Кристина Цалова е на-
чалник на отдел „Оценяване на 
съответствието” в Министер-
ство на регионалното развитие 
и благоустройството. Инж. Ца-
лова е представител на България 
в Постоянния комитет по стро-
ителството към Европейската 
комисия. Завършила е Висшия 
институт по архитектура и 
строителство – гр. София, спе-
циалност „Транспортно строи-
телство”.

Регламентът беше публикуван в Официа-
лен вестник на Европейския съюз (ЕС) 
на 04.04.2011 г. и някои от членовете му 
вече са в сила. Това са членовете, които 
позволяват оправомощаване и нотифика-
ция на органи за оценяване и проверка на 
постоянството на експлоатационните по-
казатели на строителни продукти и на ор-
гани за техническо оценяване. Регламент 
(ЕС) 305/2011 ще се прилага в своята ця-
лост от 01.07.2013 г. 
Резултатът, който Регламентът за строи-
телни продукти се стреми да постигне, 
е предоставянето на достоверна, разби-
раема от всички, информация за експло-
атационните показатели на строителните 
продукти. Това се осигурява чрез използ-
ване на „общ технически език”, на един-
ни методи за оценка на експлоатационни-
те показатели на строителните продукти 
и единна терминология. Тези методи са 
специфицирани в хармонизираните евро-
пейски стандарти и европейските доку-
менти за оценяване. Общият технически 
език се използва от:

• производителите, когато декла-
рират експлоатационните показате-
ли на строителните продукти;

• администрациите на държавите-
членки, когато определят изисквания 
към строителните продукти;

• ползвателите (инженери, архите-
кти, строители…), когато подбират 
най-подходящия продукт в зависи-
мост от неговата употреба за стро-
ежа.

Създаването на регламента е в рамки-
те на инициативата на ЕС за по-добро 
регулиране и неговите основни цели 
са:

• изясняване на основната концеп-
ция за значението на маркировката 
СЕ при строителните продукти;

• опростяване на процедурите за 
оценяване на експлоатационните по-
казатели на строителните продукти 
с оглед намаляване разходите на про-
изводителите и по-специално на мал-
ките предприятия;

• увеличаване на доверието и значе-
нието на цялата система за оценка 
и предоставяне на информация за 
експлоатационните показатели на 
строителните продукти.

Най-важният документ, който Регламен-
тът за строителните продукти въвежда, е 
Декларацията за експлоатационните по-
казатели. Декларацията дава възможност 
на производителите да поднесат инфор-
мация за експлоатационните показате-
ли на съществените характеристики на  
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продукта, който смятат да пуснат или предоставят на  
пазара.
Производителите са длъжни да попълнят декларация за 
експлоатационните показатели, когато за продукта, който 
се произвежда, има хармонизиран стандарт или европей-
ска техническа оценка. Производител, издал декларация 
за експлоатационни показатели, носи отговорност за съот-
ветствието на продукта с декларираните показатели.
На базата на информацията, която се съдържа в деклараци-
ята за експлоатационни показатели, ползвателят ще избере 
този продукт, който е най-подходящ за предвидената упо-
треба, и ще носи пълната отговорност за своето решение.
Декларацията за експлоатационните показатели е ключов 
елемент за функционирането на вътрешния пазар, който 
установява ясна и прозрачна система за разпределение на 
отговорностите между различните икономически операто-
ри на пазара.
Цялата информация, която декларацията предоставя, се 
определя при стриктното прилагане на методите и крите-
риите, определени с хармонизираните стандарти или при 
липса на такива – от европейските документи за оценява-
не.
Коректното прилагане на тези методи и критерии се гаран-
тира от производителя, а когато системата за оценяване го 
изисква, в процеса се привлича и нотифициран орган.
Декларацията за експлоатационни показатели трябва да 
се състави съгласно образеца, представен в приложение 
III на Регламента, а минимумът информация, който произ-
водителят трябва да попълни, е определен в чл. 6. Произ-
водителят има задължението да декларира най-малко една 
съществена характеристика, но едновременно с това и от-
говорността да представя информация за експлоатационни 
показатели на своя продукт под всякаква форма само ако 
тя е включена в декларацията.
Маркировката СЕ следва съставянето на декларацията и 
означава, че производителят стриктно е следвал и прила-
гал процедурите, определени за продукта от хармонизира-
ните спецификации, че декларацията е правилно съставе-
на и информацията, която предоставя, е достоверна.
Съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) 305/2011 държавите 
членки следва да създадат звена за контакт относно про-
дукти в строителството, които да предоставят информация 
за националните изисквания към строителните продукти 
във връзка с тяхната употреба и с оглед осигуряване пос-
тигането на основните изисквания към строежите. Звената 
трябва да са създадени до 01.07.2013 г. В България функ-
циите на звено за контакт относно продукти в строител-
ството ще се изпълняват от отдел „Оценяване на съответ-
ствието” на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ).
Разработването на националните изисквания за употребата 
на строителните продукти се осъществява в техническите 
комитети на Българския институт за стандартизация. Под-
готвеното изменение и допълнение на Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) предвижда те да се утвърждават 
със заповед на министъра на МРРБ.

Съгласно подготвените изменения на ЗУТ строителните 
продукти осигуряват изпълнението на основните изисква-
ния към строежите, когато отговарят на българските на-
ционални изисквания по отношение на предвидената упо-
треба и когато за тях:
1. Има хармонизирани технически спецификации – експло-
атационните показатели на съществените характеристики 
на строителните продукти са определени и декларирани 
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011. 
2. Не са публикувани или не са влезли в сила хармонизира-
ни стандарти или не е издадена ЕТО – експлоатационните 
им характеристики са определени и декларирани съгласно 
методите, предвидени в:

а) нормативните актове за проектиране, изпълнение, 
контрол и поддържане на строежите, когато съдържат 
изисквания към строителните продукти, и/или
б) български национални стандарти, с които се въвеж-
дат европейски или международни стандарти;
в) българските национални стандарти или национални-
те стандарти с еквивалентни на българските методи и 
изисквания, когато няма стандарти по буква „б”;
г) българските технически одобрения (БТО). 



БДС Компас, брой 1/201318

Зн
а

ет
е 

л
и

, ч
е: новите стандарти за устойчиво 

развитие в строителството

Проф. д-р инж. Николай Баров-
ски е завършил Висшия инже-
нерно-строителен институт 
– София (сега Университет по 
архитектура, строителство и 
геодезия), специалност „Про-
мишлено и гражданско строи-
телство”. Работи в Института 
по металознание, съоръжения и 
технологии „Акад. А. Балевски” 
с център по хидро- и аеродина-
мика при БАН. Член е на Упра-
вителния съвет на Българския 
съюз на стандартизаторите, 
председател е на Техническия 
съвет по стандартизация в нее-
лектротехническата област към 
Българския институт за стан-
дартизация, заместник-предсе-
дател на Съвета по акредитация 
към Изпълнителна агенция „Бъл-
гарска служба по акредитация”. 
Има над 120 научни публикации.

Европейските стандарти от поредицата 
БДС EN 15643, части от 1 до 4, са изгот-
вени от CEN/TC 350 и са предназначени 
за изграждане на системи за устойчиво 
развитие в строителния отрасъл. Те де-
финират рамките на отделни системи за 
устойчивост при оценка на сгради, из-
ползващи подхода на жизнения цикъл.
Оценката за устойчивостта е свързана с 
въздействията и аспектите на опазването 
на околната среда, социалната и иконо-
мическа ефективност на сградите чрез 
количествени и качествени показатели. 
Целта на тази серия европейски стандар-
ти е да се даде възможност за съпоста-
вимост на резултатите от оценките. Тя не 
е свързана с въвеждане на критерии или 
нива за оценки.
Тази стандарти позволяват изготвяне на 
оценка за устойчивостта, т.е. оценката на 
екологични, социални и икономически 
характеристики на дадена сграда, за да 
бъдат конкурентни и при равни условия 
въз основа на едни и същи технически 
характеристики и функционалност на 
обекта на оценка. За изготвяне на оценка 
за устойчивост на сградите се използва 
различна информация. Резултатите от 
оценката на сградите дават стойности за 
различните видове показатели, както и 
информация за сценарии и етапи от жиз-
нения цикъл, включени в оценката. При 
оценяването се взема предвид сценариен 

и функционален еквивалент, който се оп-
ределя за съответната сграда.
БДС EN 15643-1 оценяване на строи-
телните конструкции по отношение на 
устойчивото развитие. оценяване на 
сгради. Част 1: общи принципи опре-
деля основните термини и дава общите 
принципи и изисквания, изразени чрез 
серия от стандарти за оценка на сгради 
от гледна точка на околната среда, соци-
алните и икономическите резултати, като 
се отчитат техническите характеристики 
и функционалността на сградата. За съ-
жаление термините не са преведени на 
български език и това създава затрудне-
ния при четене и разбиране на постанов-
ките на стандарта.
По същество количественият принос 
на оценката за строителството се отна-
ся за системата на изпълнение на целия 
процес от проектиране и изпълнение на 
строителството до началото на експлоа-
тацията на сградата.
Рамката включва всички видове сгради, 
което е от значение за оценката на окол-
ната среда, социалните и икономически-
те аспекти на новите сгради в продълже-
ние на целия им жизнен цикъл, както и на 
съществуващи сгради с оставащ експло-
атационен живот.
БДС EN 15643-2 оценяване на строи-
телните конструкции по отношение 
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на устойчивото развитие. оценяване на сгради. Част 
2: рамкови условия за оценяване на екологичните ха-
рактеристики разглежда рамковите условия за оценяване 
на екологичните характеристики. Тук акцентът е поставен 
върху оценяването на въздействието на сградата в еколо-
гичен аспект. 
БДС EN 15643-3 оценяване на строителните конструк-
ции по отношение на устойчивото развитие. оценява-
не на сгради. Част 3: рамка за оценяване на социал-
ните характеристики определя условията за оценка на 
компонента социални характеристики на сградите.
БДС EN 15643-4 оценяване на строителните конструк-
ции по отношение на устойчивото развитие. оценяване 
на сгради. Част 4: рамка за оценяване на икономиче-
ските характеристики описва приложението на рамката 
за икономическите характеристики.
Стандартите, разработени по тези рамки, не определят 
правилата за това каква е оценката на сградата, а предлагат 
схеми, по които могат да се предвидят методи за оценя-
ване. В стандартите не се предписват нива, класове или 
показатели за измерване на характеристиките.
Важно е да се отбележи, че последиците от решения или 
действия, които оказват влияние върху околната среда, со-
циалните и икономическите характеристики на обекта на 
оценка, са взети под внимание.
изгражданетo на системата за оценка може да включва 
повече от една методологична част:

• количествена част;

• аналитична част(и) на метода и;

• част от оценка(и), включително стойност на реше-
нията. 

Стандартите, които предоставят рамки за оценка на еколо-
гични, социални и икономически показатели обаче, имат 
само аналитична част. Те не предоставят оценъчни мето-
ди, не са зададени нива, класове или показатели за всяка 
мярка на изпълнение, както предлага EN 15643-1:2010.
Принципите, са разработени в общите изисквания за мето-
ди за оценка. Специфични изисквания за оценка на еколо-
гичните, социалните и икономическите резултати на сгра-
ди са определени в ЕN 15643-2, EN 15643-3 и EN 15643-4.
Методите за оценяване трябва да са надеждни, прозрачни 
и систематични с цел постигане на проверимост, прозрач-
ност и сравнимост в резултатите от оценката.  

Съответствие на техническите и 
функционалните изисквания
Техническите и функционалните изисквания стават фик-
сирани в случаите, когато те са предписани в заданието на 
клиента или в проекта. Тези изисквания оказват влияние 
върху резултатите от оценката и, следователно, трябва да 
бъдат взети под внимание. Как техническите и функцио-
налните изисквания на сградата са взети под внимание в 
описанието на функционален еквивалент, е дадено в точка 
5.3 на БДС EN 15643-1:2010. Техническите и функцио-

налните изисквания могат да включват, например, изиск-
вания за безопасност на конструкцията, противопожарна 
безопасност, качество на въздуха в затворени помещения, 
сигурност, адаптивност, енергийна ефективност, достъп-
ност, възможност за демонтаж и рециклиране, поддръжка, 
трайност и срок на експлоатация на сградата или сглобена 
обособена част от нея. Някои от тези технически и функ-
ционални изисквания са включени в социалните категории 
за оценка на изпълнението.

Разглеждане на жизнения цикъл на 
сградата
Въздействия и аспекти на сградата, които се отнасят до 
околната среда, до социалните и икономическите характе-
ристики, се влияят от действията, предприети през целия 
жизнен цикъл на сградата. Взема се предвид както необхо-
димостта от построяването на една сграда, така и нейната 
експлоатация, евентуална реконструкция или извеждане 
от експлоатация.

Изисквания за методите за оценка
Основното изискване за методите за оценка съгласно тази 
рамка (доколкото е възможно) е да се гарантира избягване 
на двойното отчитане на аспекти при изпълнението и въз-
действието на една сграда.
Обект на оценката е сградата, нейното фундиране, външ-
ните инсталации в областта на строителната площадка 
(парцел) и временните строителни работи, свързани с 
изграждането на сградата. Ако оценката е ограничена до 
част от обекта или част от жизнения цикъл, това трябва 
да бъдат документирано и отчетено. Когато съществуват 
регулаторни изисквания, свързани с инфраструктурата 
(енергия, водоснабдяване, канализация и др.), може да се 
реши те да се изключат от оценката. 
Границите на системата за оценка следва да се определят 
в обхвата на оценката и да се вземат предвид изисквания-
та на стандарта. Системната граница за оценка изключва 
въздействия и аспекти, свързани с уреди и мебели, обза-
веждане и различни видове присъединявания, тъй като не 
са свързани със строителството. Такива въздействия и ас-
пекти могат да бъдат оценявани отделно.

Заключение
Материята, свързана с устойчивото развитие в човешката 
дейност, е нова за нашата съвременност. Все още не се на-
блюдава активно участие на широк кръг специалисти (до-
колкото ги има) за разработване на отделните компоненти 
и практическа реализация. Коментираните стандарти по-
ставят на дневен ред разработване на нови по своята същ-
ност системи, които имат важно значение за оценяване на 
устойчивото развитие в строителния отрасъл. 
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Нов технически комитет на ISO за утайките
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов технически комитет ISO/PC 275 „Възстано-
вяване, рециклиране, третиране и оползотворяване на 
утайки” с обхват на дейност стандартизиране на методи 
за определяне, категоризиране, подготвяне, третиране, ре-
циклиране и управление на утайки и продукти от градски 
отпадъчни канализационни системи. Секретариатът на 
техническия комитет ще се поддържа от националния ор-
ган за стандартизация на Франция (AFNOR). При проявен 
интерес БИС може да придобие членство в комитета.

Международният комитет за минно дело 
подновява дейността си
Международната организация за стандартизация (ISO) 
поднови работата на техническия комитет ISO/TC 82 
„Минно дело” (Mining). Обхват на техническия комитет 
ще бъде стандартизация в областта на минно дело и геоло-
гия. Работната програма на комитета ще включва стандар-
тизация в следните направления:

• разработване на технически изисквания, свързани 
с машините и съоръженията, използвани при откри-
та и подземна минна дейност за рудодобив;

• определяне на добри практики за целите на минни-
те проучвания;

• разработване на методи за калкулиране на мине-
ралните резерви;

• създаване на терминологични стандарти.

Секретариатът на техническия комитет ще се поддържа от 
националния орган за стандартизация на Германия (DIN). 
При проявен интерес БИС може да придобие членство в 
комитета.

Предложение за управление на консултантски 
услуги
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за стан-
дартизация на Италия (UNI) за нова област на дейност, 
свързана с управлението на консултантски услуги.
Областта на действие на предложения технически коми-
тет ще бъде планиране и разработване на международни 
стандарти, съдържащи изисквания за ефективно предос-
тавяне на консултантски услуги. При проявен интерес от 
страна на заинтересованите страни БИС може да подкрепи 
създаването на техническия комитет на ISO „Management 
consultancy”. При одобряване на предложението от на-
ционалните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие в 
работата на комитета или като наблюдатели. Краен срок за 
представяне на коментари е 23.04.2013 г.

Нов секретариат на технически комитет за 
петролни продукти
Поради невъзможност на ANSI (САЩ) за по-нататъшно 
поддържане на секретариата на ISO/TC 28 „Петролни про-
дукти и лубриканти”, Централният Секретариат на ISO от-
крива процедура за избор на нов национален орган за стан-
дартизация, член на ISO, който да поеме секретариата на 
комитета. Всички национални органи за стандартизация с 
активно членство в ISO/TC 28 могат да представят своите 
предложения в срок до 11 март 2013 г. (БДС Компас)


