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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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Есента дойде и е време да скочим от летните сандали в топли обув-
ки. За всички нас е важно те да са качествени, удобни, модерни... 
Затова и сегашната тема е посветена на този важен атрибут, който 
предпазва краката ни от студ, прах, нараняване. А това, оказва се, е 
невъзможно без стандарти. 
Не се замисляме за технология, конструкция, формуване и хиляди 
термини, които май само производителите знаят. Затова предста-
вяме стандарта – речник, който дава всички основни определения,  
необходими за обувната промишленост.
Редица стандартизационни документи описват експлоатационните 
изисквания за съставните части на обувките, независимо от техния 
вид и материал. Представяме някои от тях, които са препоръчителен 
документ между производителя и доставчика на обувки. Те съдър-
жат експлоатационни изисквания за обувки за спорт, за училище, 
за свободно време, мъжки и дамски ежедневни обувки, за студено 
време, модни, домашни и за малки деца. Запознаваме със стандарти, 
в които се определя как се измерва устойчивостта на размерите на 
ходилата, как се изпитват шевове и ципове и как се закрепват дам-
ските токчета. 
В рубриката „Оценяване на съответствието” експертът Камелия 
Миланова показва пътя към безопасните детски играчки. Те са из-
ключително важна категория продукти, тъй като са предназначени 
за най-малките и най-уязвимите потребители – децата.
Информираме и за подготвяното изменение към един от най-новите 
стандарти, разработени на национално ниво, БДС 15-2010 „Българ-
ско бяло саламурено сирене”, с което се увеличава горната граница 
на киселинността. Целта е да се подкрепят малкото родни произво-
дители на този традиционен млечен продукт и да се даде възмож-
ност на повече млекопреработвателни фирми да могат да произвеж-
дат по стандарта. 
Инж. Сийка Златанова, секретар на Техническия съвет в областта на 
електротехниката, споделя, че професията стандартизатор я кара да 
се чувства полезна за обществото.
Всяка година на 14 октомври се отбелязва Световният ден на стан-
дартизацията. Международната общност е изправена пред непре-
къснато променящите се световни пазари и едновременно с това 
пред необходимостта от намиране на точен баланс между решени-
ята за справяне с макроикономическите проблеми и климатичните 
промени. Мотото тази година е, че международните стандарти са 
мощен инструмент за създаване на положителни промени. 
Българският институт за стандартизация подкрепя и ще продължава 
да насърчава участието на всички желаещи да влязат в необятния 
свят на стандартизацията. В края на септември в Техническия уни-
верситет – София се откри информационен център по стандарти-
зация. Създаването на подобни центрове в други висши училища е 
един от стратегическите приоритети за БИС за популяризиране на 
стандартизацията в България.

Редакционен коментар
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Обувките. За всички нас е важно те да са качествени, удоб-
ни, модерни... Не се замисляме за технология, конструк-
ция, формуване и хиляди термини, които май само про-
изводителите знаят. бДС EN ISO 19952 Обувки. Речник 
определя термините, използвани в обувната промишле-
ност, на английски, френски, испански и италиански език. 
Горната част, или сая, е лицевата част на обувката, изгра-
дена от материали и прикрепена за ходилния възел, която 
покрива горната дорсална повърхнина на стъпалото. При 
ботуши тя включва и външния слой на материала, който 
покрива крака, но не и подплатата. „Форт” пък е поддър-
жаща част, вмъкната между подплатата и саята, за да се 
получи коравина над тока. 
Но освен тези познати термини има много конструкции на 
обувки, които може и да имаме в шкафа, но не знаем, че 
са норвежка или калифорнийска. Норвежката, например, е 
метод, при който рамата се зашива с рамерната си страна 
срещу лицевата страна на саята и след това се огъва навън, 
така че шевът да се вижда, при което се получава по-во-
доустойчива конструкция. При калифорнийската саята се 
зашива към гъвкав табан или лека стелка, така че да се по-
лучи затворена сая, в която се вкарва калъп.
Сарашки шев се използва обикновено за декоративни 
цели. Прави се чрез поставяне на две парчета с лицето на-
вън, зашити близо до краищата с дебели конци, за да се 
получи вид на ръчен шев. 
Мондопойнт е размерна система, развита от Международ-
ната организация за стандартизация (ISO), при която мар-
кираният размер и обиколката са съответно дължината и 

широчината в милиметри на стъпалото, предназначено да 
съответства на обувката. Френската система пък е единица 
за измерване на дължината на обувка, еквивалентна на 2/3 
от един сантиметър.
Речникът съдържа всички основни определения, необхо-
дими на обувната промишленост навсякъде по света. 

Конструкция „Калифорния”

Легенда: 1 - сая, 2 - обличане (плута), 3 -  пълнеж,  
4 - външно ходило

(БДС Компас)
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За да са удобни обувките
Редица стандартизационни документи описват експлоата-
ционните изискванията за съставните части на обувките, 
независимо от техния вид и използван материал, както и 
методи за изпитване, използвани за оценяване на съответ-
ствието с изискванията.
В тях се описват два типа експлоатационни изисквания 
– съществени и допълнителни. Първите трябва да бъдат 
взети под внимание, докато вторите могат да се съгласу-
ват допълнително между доставчика на съставни части и 
производителя. 
Документите посочват експлоатационни изисквания за ня-
колко вида обувки – за спорт с общо предназначение, за 
училище, за свободно време, мъжки и дамски ежедневни 
обувки, за студено време, модни, домашни и за малки деца. 
За всички тях са показани в таблици подробно съществе-
ните и допълнителните изисквания съгласно методите за 
изпитване и определените показатели.
СД CEN ISO/TR 20881 Обувки. изисквания за състав-
ни части на обувки. табани например посочва, че изме-
нението на размерите при мъжките ежедневни обувки като 
нарастване и свиване може да е до 2%. Здравината на за-
държане на гвоздей на тока в сухо състояние е по-голяма 
от 700 N, а в мокро – от 600 N. При обувките за студено 
време не се позволява раздиране на повърхността преди 
400 цикъла. При модните обувки например се прави раз-
граничение за здравината на тока в зависимост от височи-
ната му както в сухо, така и в мокро състояние. 

СД CEN ISO/TR 20880 Обувки. изисквания за състав-
ни части на обувки. Ходила посочва, например, че при 
спортните обувки и тези за училище при съпротивление 
на огъване прорезът не може да е повече от 4 mm и не бива 
да има допълнителни пукнатини. При мъжките ежедневни 
онувки и за студено време е 6 mm, при дамските ежеднев-
ни – 8 mm, а при модните и домашните – 12 mm.
СД CEN ISO/TR 20879 Обувки. изисквания за състав-
ни части на обувки. Горни части (саи) определя същест-
вени изисквания по три основни показателя – устойчивост 
на огъване, здравина на раздиране и устойчивост на цве-
та. Сред допълнителните изисквания са устойчивост при 
формуване, здравина на шев и на залепване, миграция на 
пигменти, водоустойчивост и др.
СД CEN ISO/TR 20573 Обувки. технически изисква-
ния към съставни части на обувки. токове и капаци 
на токове определя като съществени изисквания за токо-
вете здравината за закрепването с щифт и устойчивост при 
плъзгане, а за капаците им – съпротивление на изтриване, 
здравина на закрепване и отново устойчивост на плъзгане. 
Като допълнителни изисквания се посочват устойчивост 
на умора и на страничен удар. Стандартизационният до-
кумент посочва също, че изпитването за устойчивост на 
плъзгане както напред по равна повърхност, така и с тока 
напред, задължително включва използване на керамични 
плочки за под, вода и смазка. В този документ не се посоч-
ват обаче експлоатационни изисквания за съставни части 
за ток и капак на ток на обувки за малки деца.
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ния към саставни части на обувки. Подплати и стелки  
посочва поотделно експлоатационните изисквания. Съ-
ществените за подплатите показатели са здравина на 
раздиране и на шев на подплати, устойчивост на цвета и 
съпротивление на изтриване. Допълнителни са парoпро-
пускливост и абсорбация на водни пари, съдържание на 
водоразтворими вещества, устойчивост на пот и статично 
триене. 
Измерваните показатели за съществените изисквания на 
стелките са устойчивост на цвета, съпротивление на из-
триване, водопоглъщане и водоотдаване. Допълнителни са 
съдържание на водоразтворими вещества, устойчивост на 
пот, статично триене, съпротивление на огъване и здрави-
на на раздиране.
Всичките стандартизационни документи, съдържащи изи-
сквания за съставни части на обувки, посочват, че марки-
рането и етикетирането са по избор. 

Кодове за различен тип обувки

Тип на обувката Код

Обувки за спорт с общо предназначение
Обувки за училище
Обувки за свободно време
Мъжки ежедневни обувки
Обувки за студено време
Дамски ежедневни обувки
Модни обувки
Обувки за малки деца
Домашни обувки

SP
SC
CS
MT
CW
WT
FS
IF
IN

(БДС Компас)
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как се измерва устойчивост на 
размерите на ходилата

бДС EN 12772 Обувки. Методи за изпитване на  
ходила. Устойчивост на размерите описва метод за опреде-
ляне на линейното свиване след загряване на пробни тела, 
подготвени от ходила. Под „устойчивост на размерите” се 
разбира намаляването на разстоянието между две точки за 
сравняване върху пробното тяло след нагряване с въздух 
при определени условия. 
Използват се стоманена линия (разграфена в милиметри), 
шаблон и скалпел или друг остър нож за изрязване на две 
маркировки за сравняване в пробното тяло на разстояние 
100 mm или 50 mm едно от друго. Необходима е сушилня 
за нагряване на пробните тела до около 70 °С, уред за из-
мерване на разстоянието между двата разреза и такъв за 
измерване на дебелина.
С помощта на скалпел или друг остър нож, и стоманена ли-
ния се изрязват пробни тела с размери и допустими откло-
нения, посочени в стандарта. Върху външната повърхнина 
се правят два успоредни разреза за сравняване с дълбочи-
на не повече от 0,5 mm през цялата широчина на пробното 
тяло върху всяка от страните му на разстояние 100 mm ± 
5 mm за по-големите пробни тела и 50 mm ± 5 mm за по-
малките. Разстоянието между разрезите по продължение 
на осовата линия се измерва с точност до ± 0,2 mm.
Пробното тяло се поставя хоризонтално в сушилнята за 
24 часа при температура около 70 °С. След като се изва-
ди от сушилнята, то се оставя да престои при стандартни 
атмосферни условия за не по-малко от 30 минути. Когато 
пробните тела са огънати, при измерване се притискат в 
равнинно положение. 
За всяко пробно тяло се изчислява свиването на разстоя-
нието между разрезите за сравняване в резултат на то-
плинното въздействие и се изразява като процентна част 
от началното разстояние. Свиването се изчислява по опре-
делена в стандарта формула.
Протоколът от изпитването включва:

• резултати,

• размери (включително дебелината) на пробното 
тяло,

• пълно описание на изпитаните пробни тела, вклю-
чително търговски вид, кодове, цветове, свойства и 
т.н.,

• позоваване на метода за изпитване,

• дата на изпитването,

• всякакви отклонения от метода за изпитване,

• дата на производство на пробните тела.  
(БДС Компас)

Колко издържа цип? 
бДС EN ISO 10717 Обувки. Методи за изпитване на  
ципове. Здравина на разтваряне определя метод за из-
питване, приложим за всички видове ципове. Част от 
затворен цип се захваща, като се оставя открита кръгла 
площ, която постепенно се разпъва чрез притискане с 
малка метална сачма, прикачена в средата на бутало. При 
повреждане на ципа се записва силата, упражнена върху 
буталото.
Машината за изпитване има средство за затягане с отвор в 
средата с диаметър 25 ±1 mm. Системата за затягане тряб-
ва да осигури ципът да не се изплъзва по време на изпит-
ването. Необходимо е и централно бутало със сферична 
сачма накрая, както и средство за задвижването му. Апа-
ратурата включва и устройство за наблюдение на силата 
върху буталото с обхват от 0 до 800 N с точност до 10 N.
Изискват се три положения на изпитване. Когато има три 
ципа, всеки от тях се изпитва в средата на дължината. Ко-
гато има само един, той трябва да бъде изпитан в три точ-
ки, по една близо до всеки край и една в средата на дължи-
ната. Когато се извършват многократни изпитвания върху 
същата дължина, се препоръчва те да бъдат най-малко на 
15 cm между точките на изпитване или на дължина, най-
малко от 15 cm за единични изпитвания. Преди изпитване-
то образците се кондиционират при температура 23 °С и  
50 % относителна влажност за 24 h. 
Стандартът посочва подробно процедурата за изпитване. 
Накрая се изчислява средноаритметичната стойност от 
три максимални сили, която се записва в протокола от из-
питването.
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бДС EN 12782. Обувки. Мeтоди за изпитване на табани. 
Съпротивление на раздиране на шев описва метод за 
оценяване на способността на табана да задържа шевове 
или да захваща метални скоби независимо от материала. 
Този метод се приема като основен качествен критерий за 
материали за табани, дори и когато закрепването става с 
лепило.
Необходимата апаратура включва ръчна бормашина, 
шаблон за пробиване, стоманена тел с дължина 150 mm, 
микрометър. Машината за изпитване на опън трябва да 
има приспособление за закрепване с горна и долна челюст.
От табана на обувката, от изрязан табан или от табан във 
вида, в който е доставен, се изрязват две правоъгълни 
пробни тела с размери 75 mm х 25 mm. Едното пробно тяло 
се поставя перпендикулярно на другото. С микрометър 
в три точки, на еднакви разстояния по продължение на 
осевата линия, успоредно на страната с дължина 75 mm, 
се измерва дебелината на всяко пробно тяло. На всяко 
се пробиват от лицевата страна три двойки отвори по 
продължение на осевата линия и успоредно на по-дългата 
страна. Шаблонът за пробиване осигурява отворите на 
всяка двойка да бъдат на разстояние точно 8,0 mm ± 0,2 
mm един от друг. Едната двойка се пробива в центъра, а 
другите две в средата на разстоянието между централната 
двойка и краищата на пробното тяло. Примката от тел 
се прошива през двойката отвори на едно пробно тяло 
от лицевата страна. Раменете на примката се държат в 
успоредно положение, като се прокарват през отвора 
в поддържащата пробното тяло плоча и през водачите 
на отворите в приспособлението на долната челюст. 
Краищата се закрепват здраво в това положение. Машината 
за изпитване на опън се включва, докато материалът 
за табана се разруши. Отбелязва се максималната сила 

(в нютони), получена по време на изпитването. Когато 
масата на приспособлението за раздиране на шева влияе 
на регистрираната сила, стойността ù се коригира, за да 
се получи точната стойност на силата, приложена върху 
пробното тяло. Изпитването се повтаря с останалите две 
двойки отвори в пробното тяло. Процедурата се повтаря 
по същия начин с второ пробно тяло.
За всяко пробно тяло се изчислява средната стойност от 
трите максимално отчетени сили. Тези две стойности 
се записват като съпротивление на раздиране на шев 
за посоката, която определя свойството на материала, 
изразено с точност до 0,1 N. Резултатът е средната стойност 
от трите стойности. За всяко пробно тяло се изчислява 
средната стойност от три измервания на дебелината.
Протоколът от изпитването трябва да включва:

• съпротивлението на раздиране на шев за всяка  
основна посока;

• дебелината на всяко пробно тяло;

• пълно описание на изпитаните проби, включително 
търговски вид, кодове , цветове, свойства и т.н.;

• описание на процедурата за вземане на проби,  
когато е необходимо;

• позоваване на метода за изпитване;

• подробности за всяко отклонение от стандартния 
метод за изпитване;

• дата на изпитването;

• всяко отклонение от използвания метод за  
изпитване. (БДС Компас)
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За дамските токчета

бДС EN 12785 Обувки. Методи за изпитване на готова 
обувка. Закрепване на тока се отнася за дамски обувки 
със средно висок и висок ток. Този метод за изпитване оп-
ределя:

• коравината на задната част на обувката при нор-
мално ходене;

• степента на остатъчна деформация в задната 
част, причинена от сравнително голяма, насочена  
назад сила, приложена върху тока;

• силата, необходима за отделяне на тока.

Използва се машина за изпитване на опън, различни 
приспособления за закрепване за къси и дебели, както и 
дълги и тънки токове, както и пергели, с които да се измери 
разстояние от около 100 mm. 
Обувката се изрязва заедно с табана в предната част 
до тарака, така че ходилото по-лесно да се постави в 
челюстите на машината. Когато конструкцията на саята 
включва дълъг форт, трябва да се внимава той да не се 
среже. Необходими са най-малко три пробни тела. 
Измерват се следните три величини:

• големината на изместване на върха на тока при 
сила 200 N е силата, която е два или три пъти по-
голяма от тази, която се прилага към тока в задната 
част на обувката при нормално ходене. Приема се, че 
големината на деформацията, която тази сила пре-
дизвиква при изпитването, е достоверен начин за раз-
граничаване на обувки, които имат достатъчна кора-
вина при носене, и за тези, при които тя е по-малка.

• големината на остатъчната деформация под въз-
действие на сила от 400 N.

• силата, необходима за пълното отделяне на тока. 
Отбелязва се също и начинът на разрушаване.

Стандартът включва много фигури, илюстриращи 
изпитването на различни видове токчета – както къси и 
дебели, така и високи и тънки токчета. Посочва се как се 
изразяват резултатите при деформациите. Като здравина 
на закрепване на тока се записва максималната сила в 
нютони, съответстваща на отделяне на тока или задната 
част на обувката. Измерва се и се записва височината на 
тока на обувката – вертикалното разстояние в милиметри 
между горния повдигнат ръб на тока и земята, с поставен 
капак наравно върху земята. Когато обувката няма капак, 
се приема, че той би трябвало да е дебел 6 mm.

Протоколът от изпитването трябва да включва:
• здравина на закрепване на тока;

• коравина (деформацията на задната част при сила 
200 N);

• деформация (остатъчната деформация на задна-
та част при сила 400 N);

• пълно описание на изпитаните проби, включващо 
търговски вид, цветове, свойства и т.н.;

• подробности за всяко отклонение от стандартна-
та процедура; 

• дата на изпитването. (БДС Компас)
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съвет в областта на електротехниката:

С тази професия се чувствам 
полезна за обществото

След като завърших специалност „Електронна техника” 
във Висшия машинно-електротехнически институт в Со-
фия (сега Технически университет), започнах работа в За-
вода за изчислителна техника съгласно съществуващата 
по онова време система за разпределение. Работих като 
конструктор, технолог и началник на изпитвателна стан-
ция. Работата беше изключително интересна. Колективът 
беше млад и ентусиазиран и постоянно се запознавахме с 
новости и изучавахме опита на водещите световни фирми 
в бранша. Използването на стандарти в работата ми беше 
абсолютно необходимо както в конструкторската дейност, 
така и при провеждане на изпитванията. Натрупах много 
практически опит като ползвател на стандарти. 
През 1989 г. получих предложение за работа в дирекция 
„Стандартизация” на тогавашния Комитет по качеството. 
Дълго се колебах, докато приема. Започнах като старши 
специалист и отговарях за стандартите от областта на ин-
формационните технологии. В началото работата ми се 
струваше малко скучна, но с всеки изминал ден започна да 
бъде все по-разнообразна и всеобхватна. Работата на стан-
дартизатора е свързана с дейността на международните 
стандартизационни организации и техническото законода-
телство, с които не бях запозната, и почти веднага трябва-
ше да навляза в нови за мен области. Също така започнах 
да разширявам познанията си и да навлизам в нови за мен 
сфери, като телекомуникации и автоматизирани системи. 
Колкото повече се запознавах с дейността по стандартиза-
ция, толкова интересът ми нарастваше. Научавах все нови 
и нови неща. 

Времената бяха много динамични, националният орган 
по стандартизация беше многократно преустройван и 
преименуван, но въпреки трудностите, започна модерни-
зиране на дейността и привеждането й в съответствие с 
европейските и международните правила и практики. За-
конодателството беше променено и стандартите от задъл-
жителни станаха доброволни. В началото имаше известно 
неразбиране и се приемаше, че вече няма нужда от стан-
дарти. Задачата ни като стандартизатори беше да разяс-
няваме, че без стандарти не могат нито производителите, 
нито потребителите, нито пазара, че стандартите позволя-
ват сверяване с достигнатото ниво на техниката и техноло-
гиите. Постепенно започнаха да се създават национални 
технически комитети, огледални на международните и ев-
ропейските. Това даде възможност на членовете на техни-
чески комитети да осъзнаят ползите от участието им в тях, 
изпреварващо да се запознават с тенденциите в развитието 
и с новостите в съответната област, да се срещат с конку-
рентите си, да участват в дейността по стандартизация на 
национално, европейско и международно ниво. 
Участвах в учредяването и бях определена за секретар на 
два технически комитета: ТК 57 „Информационни и кому-
никационни технологии” и ТК 75 „Електромагнитна съв-
местимост”. 
Обхватът на дейност на БИС/ТК 57 е изключително обши-
рен и включва стандарти, разработвани в трите европейски 
организации по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI, 
обединения технически комитет JTC1 „Информационни 
технологии” на ISO и IEC, както и техническите комитети 
на IEC за влакнеста оптика и безопасност на електронните 
устройства. Към настоящия момент са приети 2973 нацио-
нални стандарта, като действащи са 1892. Изключително 
голям е интересът към стандартите за сигурност на инфор-
мацията, които в голямата си част са въведени с превод на 
български език. В този ТК работя с изключително еруди-
рани експерти.
БИС/ТК 75 въвежда стандарти в областта на електро-
магнитната съвместимост и методите за оценяване на 
въздействието на електричните, магнитните и електро-
магнитните полета. Стандартите за електромагнитната 
съвместимост са хоризонтални и засягат всички електри-
чески устройства. БИС/ТК 75 е активен член на три тех-
нически комитета на IEC и участва пряко в дейността им.
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След като България започна подготовка за приемане в 
Европейския съюз, БИС започна активна дейност по въ-
веждане на европейските стандарти като национални и по 
изпълняване на условията за членство в европейските ор-
ганизации по стандартизация CEN и CENELEC. Експерти 
по стандартизация и техническо законодателство от воде-
щи европейски страни като Холандия, Германия, Франция 
и Испания започнаха да ни обучават по европейски програ-
ми. Запознахме се с европейските регламенти и директиви 
и бяхме включени в междуведомствени работни групи по 
въвеждането им като закони и наредби. Аз бях включена 
в работна група по въвеждането на наредбите за електро-
магнитна съвместимост, за крайните далекосъобщителни 
устройства и закона за далекосъобщенията. Това беше 
ново за мен предизвикателство. Работата беше непозна-
та, сблъсках се с много трудности, но това ми доставяше 

удоволствие и удовлетворение от постигнатото. След при-
емането на БИС за пълноправен член на CEN и CENELEC 
бях номинирана за постоянен представител в Техническия 
съвет на CENELEC и също така участвам в работна група 
към него. Секретар съм на Националния комитет за IEC за 
България. На национално ниво съм определена за секре-
тар на Техническия съвет за стандартизация в областта на 
електротехниката.
През годините имах възможност да участвам в редица обу-
чения, международни срещи и асамблеи. Работата на стан-
дартизатор ми позволява постоянно да разширявам позна-
нията си. Тя е много отговорна, разнообразна и интересна, 
дава ми възможност да общувам с много експерти от раз-
лични сектори у нас и в чужбина, кара ме да се чувствам 
полезна за обществото и ме прави наистина щастлива. 
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Българският институт за стандартизация (БИС) подкрепя 
и ще продължава да насърчава участието на всички жела-
ещи да влязат в необятния свят на стандартизацията. Като 
организация, създадена за обществена полза, БИС непре-
къснато популяризира и улеснява достъпа до тази жизнено 
важна за всяка икономическа дейност сфера. 
Израз на този стремеж е и откриването на 30.09.2013 
г. в Техническия университет – София (ТУ) на нов  
информационен център по стандартизация. Това е първият  
пилотен проект за създаване на информационни центро-
ве по стандартизация във висшите училища. Центърът се 
намира в библиотеката на университета, а БИС дава без-
платен достъп на преподаватели и студенти до стандарти. 
Вече са на разположение около 1200 стандарти, свързани 
със специалностите от обучителната програма във висше-
то заведение. И тъй като всяка инженерна специалност е 
свързана с използването на стандарти, то БИС и ТУ по-
стигнаха споразумение стандартизацията да залегне в обу-
чението на студентите. Създаването на подобни центрове 

в други висши училища в България е един от стратегиче-
ските приоритети за БИС и необходима стъпка за популя-
ризиране на стандартизацията в България.
Българският институт за стандартизация, Техническият 
университет – София, и Българският съюз на стандарти-
заторите бяха съорганизатори на Десетата юбилейна меж-
дународна конференция „Стандартизацията и свързаните 
с нея дейности – фактори за международно и балканско 
сътрудничество”, която се проведе в средата на септември 
в Созопол. Всички лектори подчертаха огромното значе-
ние на осъществяваното сътрудничество за развитието на 
дейността по стандартизация. 
Българският институт за стандартизация подкрепя и ще 
продължава да насърчава активното участие в дейността 
по стандартизация на малките и средните предприятия, 
потребителските, екологичните, научните и обществени 
организации. (БДС Компас)

Изпълнителният директор на БИС инж. Ирен Дабижева откри информационен център по 
стандартизация в Техническия университет, София, на старта на академичната учебна  
година във висшето училище
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14 Октомври – Световен ден на 
стандартизацията

Международните стандарти гарантират 
положителни промени

Dr. Klaus WUCHERER
 

Президент на Международната 
електротехническа комисия (IEC)

Dr. Terry Hill
 

Президент на Международната 
организация за стандартизация (ISO) 

Dr. Hamadoun TOURÉ
 

Генерален секретар на Международния 
телекомуникационен съюз (ITU) 

за създаването на стандарти, предназначени да бъдат част 
от иновациите на всички страни по света и по този начин 
да предоставят на частния и обществения сектор, а и на 
цялото общество солидна платформа за положителни 
промени.
Стандартите допринасят за бързия икономически растеж 
в развиващите се страни, като им позволяват, използвайки 
най-добрите практики, да избегнат  „преоткриването на 
колелото” в търсене на вече готови решения. Осигурявайки 
тясна взаимозависимост между икономическия растеж 
и урбанизацията, стандартите стават все по-важни за 
изграждането на по-интелигентна и устойчива градска 
инфраструктура, създавайки по-добри условия на живот.
Международните стандарти осигуряват продукти, услуги 
и среда, които са по-достъпни за хора с увреждания. 
Стандартите служат и като средство за смекчаване на 
ефекта от климатичните промени чрез подобряване на 
енергийната ефективност и намаляване на отпадъците 
и вредните газови емисии. Стандартите предлагат добри 
практики за производство на възобновяема енергия, 

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация

Международната общност днес е изправена пред 
непрекъснато променящи се световни пазари и 
едновременно с това пред необходимостта от намиране 
на точен баланс между решенията за справяне с 
макроикономическите проблеми и спешната нужда от 
ефикасни действия за борба с климатичните промени. В 
тази сложна обстановка международните стандарти са 
мощен инструмент за създаване на положителни промени. 
Именно чрез предоставяне на подробни технически 
предписания и изисквания стандартите правят достъпни 
световните пазари, създават благоприятна бизнес среда, 
стимулират икономическия растеж и допринасят за 
справяне с климатичните проблеми.
Международните стандарти изразяват колективното 
мнение на най-добрите световни специалисти от различни 
сектори: енергийна ефективност, транспорт, системи 
за управление, климатични промени, здравеопазване, 
сигурност и информационни технологии. Предлагайки 
своите знания в услуга на обществения интерес, експерти 
от различни области се обединяват на доброволни начала 
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рециклирането на отпадъците и предоставят инструменти 
за подобряване на ефикасността и осигуряване на 
устойчивост във всички сектори на индустрията.
Международните органи за стандартизация (ISO, IEC 
и ITU) допринасят за сближаването на множество 
национални и регионални стандарти и по този начин се 
уеднаквяват добри практики в световен мащаб, премахват 
се технически пречки пред търговията и се насърчава 
общият социално-икономически прогрес.
В крайна сметка потребителят е този, които се 
облагодетелства от тези предимства под формата на по-
голям избор, по-високо качество и по-ниски цени.
Днес международните органи за стандартизация използват 
доказаните във времето предимства на стандартизацията 

за постигане на световен консенсус по отношение на 
най-добрите подходи за справяне със съвременните 
социални, икономически и екологични предизвикателства. 
Принципите, които управляват международната 
стандартизация, са по-приложими от всякога. Стандартите 
продължават да носят положителни промени, като 
позволяват да се премахнат пречките пред възможностите 
за комуникация и сътрудничество. Така работата на ISO, 
IEC и ITU продължава да бъде водеща за разработването 
на стандарти, които са израз на знанията на всички страни 
по света, и осигуряват основните елементи за постигане на 
световен просперитет.

(Превод от английски език: Камелия Миланова)

World Standards Day

14 October 2013

International standards
ensure positive change

World Standards Day

Designed by Frederica Scott Vollrath

Format A2 (ISO
 216)
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Пътят към безопасни детски играчки

Когато говорим за защита на здравето и 
безопасността на потребителите, детски-
те играчки са изключително важна про-
дуктова категория. Те са предназначени 
за най-малките и най-уязвимите потреби-
тели – децата, които невинаги са способ-
ни да разпознаят рисковете от игра с ня-
кои играчки или да се предпазят от някои 
материали или елементи на играчката. 
Тези фактори поставят пред икономиче-
ските оператори в този сектор основната 
и най-важна грижа и отговорност, а имен-
но изработване и предоставяне на пазара 
на оптимално безопасни играчки.

ДиРективА 2009/48/еО  
и НАЦиОНАЛНОтО 
ЗАкОНОДАтеЛСтвО
В подкрепа на тази цел новата актуали-
зирана Директива 2009/48/ЕО, основа-
вайки се на принципите от Нов подход, 
определя правилата за безопасност на 
детските играчки и тяхното свободно 
движение в Общността. Европейската 
директива е въведена в българското зако-
нодателство с Наредба за съществените 
изисквания и оценяване съответствие-
то на играчките. С наредбата се опреде-
лят съществените изисквания за безопас-
ност по отношение на детските играчки, 
включително специфичните изисквания 
за безопасност по отношение на физич-
ните и механични свойства, запалимост, 
химични свойства, електрически свой-

Камелия Миланова, секретар 
на БИС/ТК 98 „Безопасност 
на детски играчки и други дет-
ски артикули”

ства, хигиена и радиоактивност, както и 
процедурите за оценяване и начините за 
изпълнение съответствието на играчките 
със съществените изисквания към тях.
Тези два документа, Директива 2009/48/
ЕО на европейско ниво и нейното въвеж-
дане в националното законодателство 
с наредбата, са основните документи за 
прилагане за продукти или материали, 
които са проектирани или предназначени 
за използване, при игра от деца под 14- 
годишна възраст.
Съгласно настоящите разпоредби, съ-
държащи се в тези два документа, всяка 
детска играчка, предвидена за пускане на 
пазара, се подлага на процедура за оценя-
ване на съответствието. 
Целта на процедурата по оценяване на 
съответствието е да се представят явни 
доказателства, че детската играчка от-
говаря на общите и специфични изисква-
ния за безопасност, определени в чл. 10 и 
приложение II на европейската директи-
ва, респективно в част втора на наредба-
та. Съществуват две възможни процеду-
ри за оценяване на съответствието, които 
производителят може да предприеме в 
зависимост от естеството на играчката: 

• Самостоятелна проверка или

• Проверка от трето лице (ноти-
фициран орган)

За автора
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О 1.САМОСтОЯтеЛНА ПРОвеРкА
Самостоятелната проверка се използва в случаите, ко-
гато хармонизираните стандарти покриват всички аспекти 
за безопасност на детската играчка. В тези случаи произ-
водителят изпълнява процедура „Вътрешен производ-
ствен контрол – модул А”, като прилага съществуващите 
хармонизирани стандарти, обхващащи всички приложими 
съществени изисквания за безопасност на играчката, и га-
рантира, че играчката съответства на тези стандарти. 
Основните стъпки при прилагане на процедурата  
„Вътрешен производствен контрол – модул А” са:

• първа стъпка – производителят изготвя техниче-
ска документация. Техническата документация позво-
лява да се оцени съответствието на играчката с при-
ложимите изисквания за безопасност по отношение 
на проекта на играчката, производствения процес и 
функционирането на играчката.

• втора стъпка – производителят предприема мерки 
за съответствие на произведената играчка с техни-
ческата документация и с приложимите изисквания.

• трета стъпка – производителят нанася маркиров-
ката СЕ върху детската играчка, на поставения ети-
кет или върху опаковката.

• четвърта стъпка – производителят изготвя ЕО 
декларация за съответствие, която удостоверява, че 
детската играчка отговаря на съществените изиск-
вания на директивата.

2. ПРОвеРкА От тРетО ЛиЦе 
(НОтиФиЦиРАН ОРГАН)
Производителят (или негов упълномощен представител 
в ЕС) изпълнява процедура „ЕО изследване на типа –  
модул В” в съчетание с процедура „Съответствие с 
типа – модул С”, когато:

• не съществуват хармонизирани стандарти;

• съществуват хармонизирани стандарти, но произ-
водителят не ги е приложил или ги е приложил час-
тично;

• един или повече хармонизирани стандарти са пуб-
ликувани с ограничения; или

• производителят счита, че по отношение на ес-
теството, проекта, конструкцията или предназначе-
нието е необходима проверка от трето лице.

В тези случаи производителят предоставя образец или об-
разци от играчката на нотифициран орган за ЕО изследва-
не на типа. Важно е да се знае, че модул В обхваща само 
етапа на проектиране, докато модул С обхваща производ-
ствения етап и следва модул В.

2.1 „ЕО изследване на типа – модул В”
 „ЕО изследване на типа” е процедура, при която нотифи-
цираният орган изследва техническия проект на играчка-
та и проверява и удостоверява, че този проект отговаря 
на приложимите съществени изисквания на директивата, 
респективно на наредбата.
Задълженията на нотифицирания орган по отношение 
на играчката се свеждат до изследване на техническата  
документация и подкрепящите доказателства, за да се оце-
ни пригодността на техническия проект на играчката.
Задълженията на нотифицирания орган по отношение 
на образеца (образците) може да се сведат до следните  
дейности:

• Нотифицираният орган удостоверява, че обра-
зецът е произведен в съответствие с техническата 
документация и определя елементите, проектирани 
в съответствие с приложимите разпоредби на съот-
ветните хармонизирани стандарти, както и елемен-
тите, проектирани, без да се приложат съответните 
разпоредби на тези стандарти;

• Оценява при необходимост съвместно с производи-
теля анализа на безопасността;

• Провежда изследвания и изпитвания, за да провери 
дали в случаите, когато производителят прилага изис-
кванията на съответните хармонизирани стандарти, 
те са приложени правилно;

• Провежда изследвания и изпитвания, за да провери 
дали в случаите, когато производителят не прилага 
изискванията на съответните хармонизирани стан-
дарти, избраните от него решения отговарят на при-
ложимите съществени изисквания на директивата, 
респективно на наредбата.
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След приключване на процедурата по модул В нотифици-
раният орган издава сертификат за ЕО изследване на типа 
на играчката, който подлежи на преразглеждане на всеки 
5 години.

2.2 „Съответствие с типа на база 
вътрешен производствен контрол – 
модул С”
Съгласно модул С производителят гарантира съответстви-
ето на детските играчки с типа, описан в сертификата за 
ЕО изследване на типа, както и със съответните изисква-
ния на наредбата, приложими към тях. Това съответствие 
се оценява въз основа на одобрения сертификат за ЕО из-
следване на типа, издаден съгласно модул В. За разлика от 
модул В, при модул С не се изисква участие на нотифици-
ран орган.

ОЦеНЯвАНе НА беЗОПАСНОСттА 
– НОвО ЗАДЪЛЖеНие ЗА 
ПРОиЗвОДитеЛите
Директива 2009/48/ЕО предвижда ново задължение за 
производителите, които трябва да извършат оценяване 
на безопасността с цел оценяване на съответстви-
ето. Оценката на безопасността представлява анализ на 
опасностите, които играчката може да предизвика, и които 

са свързани с химическите, физическите, механичните и 
електрическите свойства, с възпламеняемостта, хигиената 
и радиоактивността, които играчката може да създава при 
нормални и непредвидими условия на употреба. Оценката 
на безопасността се изготвя преди подлагане на играчката 
на подходяща процедура за оценяване на съответствието, 
като тя трябва да бъде завършена преди пускането на дет-
ската играчка на пазара. 
Целта на оценяването на безопасността е да се иденти-
фицират потенциалните опасности от дадена играчка 
и да се оцени потенциалното излагане на тези опасности. 
Основните стъпки при оценяването на безопасността 
или оценяването на риска са:

• първа стъпка – производителят предоставя под-
робна информация за продукта, неговата предвидима 
употреба и потенциални опасности.

• втора стъпка – извършва се проверка на наличието 
на хармонизирани стандарти, в които тези опасности 
са включени.

• трета стъпка – извод и крайно решение, което се 
формулира в документ за оценяване на безопасност-
та, който се съхранява в техническата документация 
в продължение на 10 години след пускането на играч-
ката на пазара.
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киселинност при сиренето

Към един от важните национални стандарти бДС 15-2010 
българско бяло саламурено сирене се подготвя измене-
ние, с което се цели увеличаване на горната граница на ки-
селинност. В действащия в момента стандарт тя е фикси-
рана на 270 градуса, докато в подготвяното изменение е 
записано „не повече от 300 градуса”.
Промените във физико-химичния показател „киселин-
ност” за зрялото българско бяло саламурено сирене в бДС 
15:2010 българско бяло саламурено сирене бяха поис-
кани от Асоциацията на млекопреработвателите в Бълга-
рия (АМБ). Българският институт за стандартизация ин-
формира всички заинтересовани за поисканите промени 
и през лятото към БИС/ТК 32 „Селскостопански и храни-
телни продукти“ се сформира целева работна група, която 
да обсъди предложението. Получиха се отговори от МЗ, 
МЗХ, МИЕ, БАБХ, НЦООЗА, УХТ-Пловдив, НДНИВМИ 
„Проф. д-р Георги Павлов“ и други заинтересовани  
страни. 
На заседание в края на септември беше постигнат консен-
сус в работната група от експерти относно промяната в 
горната граница на показателя „киселинност” в градуси по 
Тörner, като показателят се изменя от „270” на „не повече 
от 300”. 
Експерти от няколко министерства, държавни и контролни 
органи, представители на потребителите и на производи-
тели на сирене по БДС, научни специалисти и преподава-
тели от УХТ се съгласиха, че това е разумен компромис за 
повишаване на горната граница до 300 киселинни градуса. 
Така няколкото български млекопреработвателни фирми, 
работещи по БДС 15:2010, няма да изпитват затрудне-
ния в производствения процес. Експертите са категорич-
ни, че повишаването с 30 киселинни градуса на горната  
граница е поносимо от технологична гледна точка и няма 
да повлияе на качеството на крайния продукт. Целта е да 
се подкрепят малкото родни производители на този тради-
ционен млечен продукт и да се даде възможност на повече 
млекопреработвателни фирми да могат да произвеждат в 
съответствие със стандарта. 

Проектът на изменение на стандарта е на етап обществе-
но допитване и всички заинтересовани могат да изпращат 
писмени становища по проекта на официалния адрес на 
БИС: София, жк „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 
или по електронна поща на Здравко Цветков, секретар на 
БИС/ТК 32 Zdravko.Cvetkov@bds-bg.org
Крайният срок за предоставяне на коментари и становища 
е 07.11.2013 г. 
Преди три години БДС 15-2010 „Българско бяло саламу-
рено сирене” замени три стандарта за бяло саламурено 
сирене: 

• БДС 15-88 „Сирене бяло саламурено овче”

• БДС 2651-88 „Сирене бяло саламурено от краве  
мляко”

• БДС 3370 „Сирене бяло саламурено смесено (от овче 
и краве мляко)”.

Стандартът се отнася за българско бяло саламурено сире-
не, произведено от пълномаслено краве, овче, козе, бивол-
ско и смесeно мляко, или стандартизирано по отношение 
на казеин/мазнина, с добавка на закваска от млечнокисели 
микроорганизми, чрез подсирване с мая за сирене, получи-
ло необходимата обработка, претърпяло процес на зреене 
и предназначено за консумация.
Закваската е от подбрани щамове (симбиотични култу-
ри) Lactobacillus lactis subsp. lactis и Lactobacillus casei: 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus 
thermophilus, изолирани в България и неподлагани на ге-
нна модификация, придружени с декларация от произво-
дителите на закваски за произход на симбиотичните кул-
тури и че същите не са подлагани на генна модификация.
Включени са краве, овче, козе, биволско и смесени млека 
(краве и овче; краве и биволско). Налице са съвременни 
микробиологични показатели за безопасност, а количе-
ството на готварската сол е ограничено в сравнение със 
стария стандарт. Гарантирано е отсъствието на консерван-
ти, стабилизатори и емулгатори. (БДС Компас)
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Предложение на CEN за разработване на 
стандарт за компетентност на митническите 
служители
По предложение на националния орган за стандартизация на 
Франция (AFNOR) националните членове на Европейския 
комитет за стандартизация (CEN) правят допитване до 
всички заинтересовани страни относно необходимостта 
от създаването на проектен комитет за разработване 
на европейски стандарт, предоставящ изисквания за 
компетентност на митническите представители.
Въз основа на преработения Митнически кодекс на 
Европейския съюз Франция прави предложение за 
създаване на европейски стандарт, който да определя 
базови изисквания за компетентност на митническите 
представители, предлагащи своите услуги в държава 
членка, различна от тази, в която те са установени.
Стандартът ще съдържа ясна терминология и изисквания за 
предоставяне на професионални услуги от митническите 
представители, което ще допринесе за повишаване 
качеството на митническите услуги, подобряване 
на прозрачността на работа на тези посредници и  
установяване на специфични изисквания за професионално 
обучение, хармонизирани на равнището на Съюза.
Всяка заинтересована страна може да предостави 
становище по целесъобразността от разработване 
на европейски стандарт „Изисквания за 
компетентност на митническите представители” до  
20.10.2013 г. на експерт Десислава Гуленова, e-mail:  
desislava.gulenova@bds-bg.org. 

БИС ще бъде домакин на второто заседание на 
CEN/PC 424 „Грижи при вродени цепнатини на 
устната или небцето”
Българският институт за стандартизация ще бъде домакин 
на заседание на CEN/PC 424 „Грижи при вродени 
цепнатини на устната или небцето”, планирано за месец 
април 2014 г. Това стана ясно на първото пленарно 
заседание на европейския технически комитет.
В началото на септември в Австрийския институт по 
стандартизация (ASI) се проведе първата среща на 
специалисти в лечението на лицевите аномалии, за да се 
постави началото на работата на европейския проектен 
комитет на CEN за изготвяне на технически доклад, 
озаглавен „Ранни грижи при деца с цепнатини на устната 
и/или небцето”. Секретариатът на този проектен комитет 
се поддържа като равнопоставено партньорство между 
националните органи за стандартизация на Австрия и 
България. Домакин за Австрия бе секретарят на проектния 
комитет, Анет Алтенпол, а БИС, като партньор в 
поддържането на секретариата, бе представен от Камелия 
Миланова.
На заседанието участваха представители от 9 европейски 
страни - Австрия, Финландия, България, Белгия, 
Великобритания, Словакия, Румъния, Литва и Естония, 
с делегации от техните огледални национални комитети. 
Ръководител на българската бе професор Юрий Анастасов, 
пластичен хирург и председател на БИС/ЕРГ 17. Участие 
взеха още д-р Мария Ненчева, ортодонт, д-р Елена 
Павлова, акушер-гинеколог, Нина Йорданова, логопед. 
На срещата присъства и д-р Любомир Жупунов, педиатър 
и детски психолог, председател на Сдружение „Дете и 
пространство”.
За председател на CEN/PC 424 „Грижи при вродени 
цепнатини на устната и/или небцето” бе избран Гарет 
Дейвис от Европейската организация за вродени лицеви 
аномалии. Той открои основните цели на бъдещия 
технически доклад, които са фокусирани върху определяне 
на нуждите от подкрепа на бебето и семейството, както и на 
уменията, познанията и професионалната квалификация, 
които се изискват, за да се отговори на тези потребности. 
В резултат ще бъде разработено ръководство, съдържащо 
насоки и препоръки за организирането на услугите за деца 
с такъв вид деформация.
В продължение на два дни се дискутираха въпроси относно 
съдържанието на проекта на стандартизационния документ 
и се разпределиха задачите за съставянето на отделните 
точки на бъдещия технически доклад. За координатор 
на работните групи бе избран Гарет Дейвис, който ще 
отговаря и за изготвянето на терминологичната част в 
документа. Взето бе решение, че въпреки наименованието 
„ранни грижи”, документът трябва да съдържа насоки и 
препоръки за мултидисциплинарност и проследяване 
на пациентите до края на растежа им. Реши се също 
така, че правилата за добра практика трябва да посочват 
оптималните условия, а не само минималните изисквания.
Предвижда се проектът на документа да бъде разработен 
до 20 януари 2014 г. (БДС Компас)


