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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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Терористични атаки, кражби с взлом, хакерски прониквания, органи-
зирана престъпност... Живеем във все по-несигурен свят… Първият 
брой на списание „БДС Компас” за 2017 г. е посветен на това как стан-
дартите помагат да се сложи ред в хаоса от опасности и да се чувства-
ме по-сигурни, където и да сме.
Експертът инж. Бакой Бакоев представя новата наредба за сигур-
ността на строежите. Той подчертава, че е погрешно да се смята, че  
борбата за ограничаване на посегателствата е задължение и приори-
тет само на централната власт и най-вече на органите на реда. Необхо-
дима е и активността на останалата част от обществото, включително 
и на местната власт, обществените организации, бизнеса и най-вече 
на отделния гражданин, посочва експертът.
Още в края на 90-те години на миналия век Европа признава, че безо-
пасността се превръща в основен проблем, а това е едно от основните 
права на всеки гражданин. Приемането на новата наредба за физиче-
ска сигурност на строежите е определено една положителна насока в 
българското законодателство, казва експертът, тъй като това е базов 
нормативен акт, указващ общите изисквания за физическа сигурност 
към всички строежи, който да послужи като основа на възложители, 
проектанти, производители, строители и контролиращи органи. И не 
е случайно, че голяма част от изискванията на наредбата се позовават 
на конкретни стандарти, тъй като така се унифицират изискванията 
за конкретен продукт и се посочват ясни критерии за реда за оценя-
ване на съответствието на продуктите, използвани в строителството. 
Представени са подробно стандартите в новата наредба, както и какви 
технически характеристики определят.
Българският институт за стандартизация има технически комитет 
„Сигурност на обществото и гражданите” (БИС/ТК 102), чийто 
обхват е стандартизацията в областта на сигурността на гражданите, 
на инфраструктури и съоръжения; гранично-пропусквателна сигур-
ност, въздушна граница, сигурност и безопасност в кризисни ситу-
ации. Представяме накратко важни стандарти в тази област, които 
касаят терминологията, изискванията за системите за управление на 
сигурността, изискванията за реакция при инциденти, осигуряването 
на непрекъснатост на дейността.
Представяме и стандарта, регламентиращ частните дейности за  
сигурност, който играе много важна роля за защитата на хора и  
организации в подкрепа на търговски, хуманитарни, дипломатически, 
инфраструктурни и военни усилия за развитие. Стандартът е прило-
жим за всякакъв вид организации в сферата на сигурността и може да 
се интегрира с други системи за управление, например на качество, 
безопасност, околна среда, сигурност на информацията.
За това как все повече се осъзнава ролята на стандартите в областта на 
електроенергетиката и енергийната ефективност, разказва експертът 
Здравко Георгиев.
Областта на електроенергетиката винаги е била обект на стандарти-
зация заради стратегическото си значение за икономиката и развитие-
то на съвременните общества като цяло. Потребността от стандар-
ти проличава много ясно и при бързо развиващите се възобновяеми  
източници на енергия, електроавтомобилите, интелигентните мрежи 
и градовете.
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на строежите - превенция срещу 
престъпността

Инж. Бакой Бакоев е експерт 
и водещ оценител в ОСП към 
направление „Оценяване“ 
- „Технотест“ АД. Завър-
шил е висше образование във 
ВОВУ „В. Левски”, гр. Велико  
Търново - инженер по дви-
гатели с вътрешно горене и 
военно академично образова-
ние във ВА „Г. С. Раковски” -  
гр. София – логистика. Пол-
ковник от резерва, с над 30 
години служба в структури-
те на МО. От 2004 г. работи 
в областта на оценяване на  
съответствието на продукти 
за физическа защита. Пред-
ставител на фирма „Техно-
тест” АД в БИС/ТК 53 „Алар-
мени системи“. Участвал е 
в работата на БИС/ТК 102 
„Сигурност на обществото 
и гражданите” и БИС/ТК 
96 „Врати, прозорци, капа-
ци, строителен обков и ока-
чени фасади“. Член на ТКА 
„Органи по сертификация на 
продукти и верификационни 
органи“ към ИА „БСА”. Има 
редица доклади, презентации 
и публикации, касаещи прила-
гането на стандартите за 
оценяване на съответствие-
то на продукти за физическа 
сигурност. Участвал е в меж-
дуведомствени работни групи 
за разработване на норматив-
ни актове.

Визитка

Сигурността – основен 
фактор за качество на 
живота
В съвременния свят личната сигурност е 
важен елемент за поддържане качеството 
на живот и благополучието на гражда-
ните. Ежедневието ни е съпроводено от 
наличието на заплахи като регионални 
конфликти, тероризъм, киберпрестъп-
ност, организирана престъпност и не на 
последно място конвенционалната (бито-
ва) престъпност. 

Основната легитимна роля на държава-
та е защитата на личността и осигуря-
ване на нейната безопасност. Тя следва 
да приеме политика, да регламентира реда 
по прилагането ѝ чрез нормативни акто-
ве. но е погрешно, че борбата за ограни-
чаване на посегателствата, е задължение 
и приоритет само на централната власт и 
най-вече на органите на реда. Необходи-
ма е и активността на останалата част от 
обществото, включваща местната власт, 
обществените организации, бизнеса и 
най-вече отделния гражданин.
Предприемането на действия може да се 
извършва чрез използването на три под-
хода:

• Първият се занимава със сигурнос-
тта главно по отношение на прила-
гането на закона и контрола, извърш-
ван от полицията и органите на реда 
(„Закон и ред“).

• Вторият концентрира усилията 
си върху предотвратяването на прес-
тъпността в социалната сфера. Той 
действа за намаляване условията на 
неравностойно положение и бедност, 
безработица, липса на семейство, 
психични проблеми, изолация и др.

• Третият се отнася до създаване 
на градска среда, насочена към „пре-
дотвратяване извършването на прес-
тъпления”. Той се занимава с всички 
тези фактори, които могат по няка-
къв начин да ограничат извършване-
то на престъпно деяние, т.е. осигуря-
ване на „градска безопасност”. 

„Сигурността е като кислорода – не 
я забелязваш, докато не започнеш да я  
губиш” (Джоузеф С. Най)
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Научни изследвания и опитът показват, че по-голямата  
сигурност не включва само ограничаване проявата на  
криминално поведение. Определящи са и премахването на 
редица фактори, правещи градската среда опасна, и пред-
разполагаща към извършване на престъпления - изоста-
вени сгради, липса на поддръжка на строежите и района, 
липса на безопасни маршрути за придвижване, липса на 
виталност, лошо осветление, следи от вандализъм, замър-
сени пространства и т.н.

Политика за превенция на 
престъпността и прилагане на 
стандартите за сигурност в 
Европейския съюз (ЕС)
Интересът в Европа към подхода за безопасност на град-
ската среда е от 1990 г., когато феноменът на несигурност 
започва да се усеща силно и в нейните градове. Ранно-
то предупреждение, че ситуацията се променя, идва от  
Съвета на Европа през 1989 г. на Първата европейска кон-
ференция по този въпрос. Признаването, че безопасността 
се превръща в основен проблем на европейските градове е 
последвано от серия официални декларации на институци-
ите, които посочват, че безопасността е едно от основните 
права на всеки гражданин (като здравеопазване, работа, 
жилище и т.н.). Това е посочено и в Чл. 61 от Договора за 
ЕС. През 2001 г. конференцията на Съвета на ЕС по пра-
восъдие и вътрешни работи прие решение, че „превенция 
на престъпността чрез проектирането на градската среда 
(CPTED) се е доказала като полезна и ефективна за пре-
дотвратяване престъпността и чувството на несигурност”. 
След тази препоръка в Европейския комитет по стандар-
тизация (CEN), към техническия комитет CEN/TC 325 
„градско планиране срещу престъпността” (Urban 
design against crime), са създадени международни работ-
ни групи, за да се даде на всички страни възможност да 
участват, да обменят опит и да насочват своите действия 
за хармонизиране на процедурите. CEN разшири облас-
тта на разработваните от него стандарти, предназначени 
за регламентиране на изискванията по отношение на кон-
кретни продукти за защита от престъпления, с технически  
доклади/спецификации за превенция на престъпността 
чрез градско планиране и проектиране на строежите. 
В подкрепа на добри практики са изработени, съгласувани, 
приети и разпространени от CEN седем стандартизацион-
ни документа (технически доклади/спецификации), които 
са части от документа CEN/TR(TS) 14383 Предотвратя-
ване на престъпления при проектиране и планиране 
на сгради. 
Това са:

• БДС EN 14383. Част 1: Определения на специфич-
ни термини: този европейски стандарт разглежда  
използваната терминология. 

• СД CEN/TR 14383. Част 2: Планиране: базов  
документ, в който се посочва, че основната мисия в 

дейността е на местната власт, която организира, 
ръководи и контролира изпълнението на заложените 
задачи; очертава възможните прилагани стратегии 
за отделните етапи при градското планиране, проек-
тиране и управление.

• СД CEN/TS 14383. Част 3: Жилища: целта е да  
подпомага заинтересованите страни в областта на 
превенцията на престъпността, при:

 » дефиниране на изискванията за защита, които 
са най-подходящи за даден строеж, и определяне 
на подходящи обектно ориентирани мерки;

 » вземане на решения за архитектурен дизайн, 
разположение, използвани продукти за защита, 
озеленяване и други свързани с тях дейности, за 
да бъдат жилищата привлекателни и безопасни.  
Посочени са мерките за защита на индивидуални 
жилища за подобряване сигурността на отделни-
те части на сградата и околните райони. 

• СД CEN/TS 14383. Част 4: Магазини и офиси: дава 
насоки и препоръчана стратегия за борба срещу краж-
ба чрез взлом, кражба, палежи и други престъпления, 
извършени срещу магазини и офиси.

• СД CEN/TR 14383. Част 5: Бензиностанции: описва 
препоръчителна стратегия за превенция на различни-
те видове престъпления, извършвани срещу бензинос-
танции и обектите, които могат да съществуват в 
или около тях. 

Тези пет части са въведени като български стандартиза-
ционни документи (СД) и могат да се получат от Българ-
ския институт по стандартизация (БИС). Същите са по-
сочени в наредбата като основни насоки за проектиране, 
касаещи физическата сигурност на видовете строежи и 
прилежащите им територии. 
Съществуват още два документа, които могат да бъдат  
полезни при планирането и изграждането на обектите на 
градския транспорт и защитата на строежите от посегател-
ства с превозни средства:

• CEN/TR 14383. Част 7: Проектиране и управление 
на обществени транспортни съоръжения: целта е 
да се засили цялостната сигурност на обществения 
транспорт, например: спирки на наземния градски 
транспорт, автогари, ж.п. гари и спирки, подходи и 
станции за подземен транспорт (метро), пристани-
ща, стоянки за таксита, стоянки за автомобили и  
велосипеди.

• CEN/TR 14383. Част 8: Предпазване на сгради и 
строителни обекти от криминални атаки с превозни 
средства: целта е да опише последиците и рискове-
те при престъпното използване на моторни превозни 
средства срещу сгради или обекти и да спомогне за по-
доброто оценяване и анализ на заплахите. 

Всички тези технически спецификации/доклади са пред-
назначени за заинтересованите страни като цяло: мест-
ни органи на държавната власт, проектанти, строители и  
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превенцията на престъпността, но тяхното използване е 
насочено и към широката общественост. Приложението 
им не касае само проектиране и изграждане на нови, а  
засяга и преустройството, ремонта, поддържането и на  
съществуващи обекти.
Заедно с тези документи техническите комитети на CEN 
са разработили и приели поредици от стандарти, които 
разглеждат конкретни изисквания за отделните строител-
ни продукти, касаещи техните класове на устойчивост на 
взлом, срещу куршуми и експлозия. 
Прилагането на изискванията на тези стандартизационни 
документи в страните от ЕС е на различно ниво. Основ-
но различията се пораждат преди всичко от национални-
те особености и приетия от държавата ред. Определящо 
се явява и наличието на изградени национални системи 
за контрол на влаганите продукти за физическа защита, в 
които при някои държави водеща роля имат неправител-
ствени организации и професионални сдружения. 
Научни изследвания и опитът в държавите-членки на ЕС 
показват, че използването на технически превантивни мер-
ки в строежите ефективно намалява риска от посегател-
ства и най-вече на кражбите чрез взлом. Това налага прие-
мане на минимални норми за сигурност в проектирането, 
които са посочени в редица европейски стандартизацион-
ни документи. 
Отчитайки тенденцията за въвеждане на изисквания за 
сигурност в Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне 
на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 
строителни продукти, е направено допълнение, където се 
посочва, че „строежите трябва да са проектирани и изпъл-
нени по такъв начин, че да не създават неприемливи ри-
скове от инциденти или повреди при използване или екс-
плоатация, нараняване вследствие на експлозия и кражби 
с взлом”.
Установено, че за да се предприемат адекватни действия, 
държавата трябва да определи част от техническите изи-
сквания за сигурността на строежите като задължителни, 
тъй като прилагането на общи европейски изисквания в 
тази област е трудно приложимо. 

Новата Наредба № РД-02-20-06/2016г. 
на МРРБ за физическа сигурност на 
строежите 
Приемането на новата Наредба за физическа сигурност на 
строежите е определено една положителна насока в бъл-
гарското законодателство.
основните положителни тенденции са:

• създаване на базов нормативен акт, указващ  
общите изисквания за физическа сигурност към всички 
строежи, който да послужи като основополагащ за 
възложители (инвеститори), проектанти, производи-
тели на строителни продукти, строители и контроли-
ращи органи, при тяхното проектиране и изграждане

• включване в дейността по първичната превенция 
на престъпността и на други действащи лица, като  
инвеститори, проектанти, производители и потреби-
тели

• полагане основата за въвеждане на добри практи-
ки, утвърдени в страни от ЕС, спомагащи за създава-
не на ограничения за посегателства над гражданите 
и тяхната собственост

• класифициране на всички строежи в класове на 
физическа сигурност (КФС), което позволява на всеки 
инвеститор и проектант да определи необходимите 
елементи за физическа сигурност

• даване на насоки за използването на елементи и 
продукти за физическа защита

• въвеждане на единна терминология, която отчи-
та използваната в техническите стандарти за про-
дуктите, и понятията, цитирани в други нормативни 
актове или добили гражданска популярност

• посочени са общи изисквания към строежите, 
касаещи проектирането им (формите на сградите, 
архитектурните или декоративните елементи вър-
ху техните фасади; конструкцията и използваните 
строителни продукти при изграждане на достъпните 
външни стени, подовите и таванните плочи; проекти-
рането на околното пространство и подходите)

• посочване, чрез позоваване на конкретни стандар-
ти, подробно на техническите изисквания на влагани-
те в строежите продукти за физическа защита.

В текстовете на наредбата съществуват два варианта за по-
сочване на изисквания към елементите за физическа защи-
та и влаганите в тях продукти. За една част изискванията 
са отразени в текста на документа, а за друга част са посо-
чени конкретни стандарти.

Защо голяма част от изискванията на 
наредбата се позовават на конкретни 
стандарти? 
Причините се коренят в следното:

• чрез стандартите се унифицират изискванията 
за конкретен продукт, касаещи неговата физическа 
защита. Досега съществуваше практика, при която 
в техническите задания и в самите инвестиционни  
проекти да се посочват противоречиви изисквания,  
и/или да се цитират стандарти, които не касаят  
конкретния продукт

• позоваването на стандарта позволява да се избягва 
включване на подробни технически описания в техни-
ческите задания/проекти и дублиране на технически 
изисквания. Това облекчава работата на заявителя 
и проектантите. При използване на стандарта за  
даден продукт ще бъде необходимо посочване само и 
единствено на класа на устойчивост на взлом/куршу-
ми/експлозия
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• стандартите посочват ясни критерии за реда 
за оценяване на съответствието на продуктите,  
използвани в строителството

• предоставянето на доказателство за съответ-
ствие със стандарта създава ред за използване в стро-
ежите на продукти само с доказано ниво на физическа 
защита

• дава се възможност проектантите – инженери 
и архитекти, строителите и предприемачите да из-
ползват единна стандартизирана терминология, кое-
то ще гарантира съответствие с изискванията за 
строителните продукти

• наличието на надеждна информация за експлоата-
ционните показатели на строителните продукти, 
посочени в стандартите ще улесни избора на най- 
подходящите.

Какви стандарти са посочени в 
новата наредба и какви технически 
характеристики определят?
В документа е използвано недатирано позоваване на стан-
дартите – за нуждите на оценката да се използва послед-
ното публикувано издание. Посочват се конкретни стан-
дарти, които касаят характеристики като устойчивост на 
взлом, на куршуми и на експлозия. Те определят изиск-
вания към продуктите, посочват тяхната класификация и 
указват методите за извършване на изпитвания с цел опре-
делянето на съответствието им с конкретните изисквания. 
За някои елементи за физическа защита се разглеждат и 
характеристики като сигурност на система и обща сигур-
ност на обект. 

Устойчивост на взлом (ръчна атака)
Тази характеристика е водеща и се определя за посочените 
в наредбата продукти - физически бариери. Базира се на 
способността даденият продукт да забави, ограничи или 
не допусне нерагламентиран достъп до строежа/обекта. 
За определяне на нивото на защита се провеждат изпитва-
ния на образци от продуктите, като се прилагат статични 
и динамични натоварвания, или се въздейства с набор от 
различни инструменти. Целта на изпитванията е разруша-
ване на продукта или част от него, позволяващо нерагла-
ментиран достъп. За класифициране на повечето проду-
кти определящо е времето, за което може да се осигури  
достъп. Но трябва да е ясно, че напълно неразрушими  
физически бариери няма. 
За оценяване на устойчивостта на взлом на най-уязвими-
те места за нерегламентирано проникване в един стро-
еж се прилага БдС EN 1627 Врати, прозорци, окачени 
фасади, решетки и капаци. устойчивост срещу взлом.  
изисквания и класификация. Тези продукти се класи-
фицират на базата на изискванията в 6 класа на устойчи-
вост на взлом от RC 1 (най-нисък) до RC 6 (най-висок).  

За тяхното оценяване на съответствието и класифицира-
не е задължително да се изпитат образци от продукта по 
методи, включени в още три стандарта, които са нераз-
делна част от посочения: БдС EN 1628, БдС EN 1629 и  
БдС EN 1630.

Изпитване по БДС EN 1628 на остъклена врата на 
статично натоварване

Изпитване по БДС EN 1629 на остъклена врата на 
динамично натоварване
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Вграденото стъкло следва да отговаря на изискванията и 
да е класифицирано по БдС EN 356 Стъкло за строител-
ството. Защитно остъкляване. изпитване и класифи-
кация на устойчивост срещу ръчна атака. Стандартът 
определя защитното остъкляване в 8 класа на устойчивост 
срещу ръчна атака.

нието срещу кражба с взлом. Сейф–шкафове (метал-
ни шкафове). Продуктите се класифицират в 2 класа 
на устойчивост на взлом S1 и S2.

• БДС EN 1143-1 Хранилища за ценности. Изисква-
ния, класификация и методи за изпитване на устой-
чивост срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ 
сейфове, трезорни врати и трезорни помещения. Про-
дуктите се класифицират в 11 класа на устойчивост 
на взлом от 0 (минимален) до X-ти за сейфове и в 14 
класа от 0 до XIII-ти за трезорни помещения и тре-
зорни врати. 

• БДС EN 1143-2 Хранилища за ценности. Изисква-
ния, класификация и методи за изпитване на устой-
чивост срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни 
системи. Депозитните системи се делят като тип 
на депозитни и нощни сейфове. Продуктите се класи-
фицират в 6 класа на устойчивост на взлом от D-0 
(минимален) до D-V за депозитните сейфове и 9 класа 
на устойчивост на взлом от D-II (минимален) до D-X 
за нощни сейфове. Стандартът допуска по желание 
на възложителя да се изпитат и класифицират някои 
класове продукти на въздействие с взрив (съответ-
ният клас се обозначава допълнително с индекс EX) и 
въздействие (взривяване) с ГАЗ (съответният клас се 
обозначава допълнително с индекс GAS).Изпитване по БДС EN 356 на защитно остъкляване на 

ръчна атака

Заключващи устройства (строителен обков)
Обковът следва да отговаря на изискванията за сигурност, 
посочени в стандартите за изпитване и класифициране: 
БдС EN 12209 – за брави и ключалки с механично задвиж-
ване; БдС EN 14846 – за брави и ключалки с електроме-
ханично задвижване; БдС EN 1303 – за секретни патрони 
за брави и БдС EN 1906 – за лостови и кръгли дръжки за 
врати.
От всички технически характеристики на заключващите 
устройства, посочени в стандарти, за целите на наредбата 
се разглеждат само тези, които касаят тяхната сигурност. 
За определянето им се провеждат изпитвания, при които 
продуктите се подлагат на статични и динамични натовар-
вания, разпробиване и разсичане. Продуктите, в зависи-
мост от класа на сигурност, се класифицират чрез използ-
ване на цифров код.
Тези стандарти следва да бъдат взети под внимание в два 
случая. Първият – при необходимост от замяна на заключ-
ващите устройства в налични врати, прозорци и капаци, 
притежаващи доказан клас на устойчивост на взлом. Вто-
рият – при монтиране на заключващи устройства с по-ви-
сок клас на сигурност.
Наредбата разглежда и изискванията за хранилищата за 
ценности (шкаф-сейфове, сейфове, трезорни помещения, 
трезорни врати и депозитни системи). Изискванията за 
тези продукти, методите за изпитване и класифициране са 
посочени в следните стандарти:

• БДС EN 14450 Хранилища за ценности. Изисквания, 
класификация и методи за изпитване на съпротивле-

Изпитване по БДС EN 1143 на хранилище за ценности 
с въздействие на инструмент



БДС Компас, брой 1/2017 9

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

Като допълнителни опции наредбата посочва и стандар-
тите, на които да отговарят продуктите за устойчивост на 
куршуми и експлозия. Те следва да се прилагат при поло-
жение, че чрез техническото задание инвеститорът е зая-
вил това изискване. 

Устойчивост на куршуми
За врати, прозорци и капаци се прилага БдС EN 1522 
Прозорци, врати, капаци и щори. устойчивост на кур-
шум. изисквания и класификация. За да бъдат класифи-
цирани продуктите в 8 класа на устойчивост на куршуми 
от FB1 (минимален) до FB7 и един допълнителен FSG, се 
провеждат изпитвания по метод, посочен в БДС EN 1523. 

Защитните стъкла следва да отговарят на изискванията 
на БдС EN 1063 Стъкло за строителството. Защитно  
остъкляване. изпитване и класификация на устой-
чивост срещу куршуми. Класифицират се в 9 класа на 
устойчивост на куршуми от BR1 до BR7 и два допълнител-
ни GS1 и GS2 в зависимост от вида на оръжието, калибъ-
ра и използвания боеприпас. Към всеки клас съществуват 
обозначения S – наличие на осколки и NS липса на оскол-
ки зад остъкляването. Изискванията за провеждане на  
изпитванията се покриват изцяло като при БДС EN 1523. 

Изпитване по БДС EN 1143 на хранилище за ценности 
с въздействие на инструмент

Изпитване по БДС EN 1522/1523 на врата за устойчи-
вост на куршуми

Устойчивост на експлозия
В наредбата са посочени два стандарта. За комплекти вра-
ти, прозорци, капаци това е БдС EN 13123-2 Прозорци, 
врати и капаци. устойчивост на експлозия. изисква-
ния и класификация. Част 2: изпитване на полигон. 
Той определя 5 класа на устойчивост на експлозия от EXR1 
до EXR5. Този европейски стандарт се отнася за метод за 
изпитване срещу взривни вълни на открито в резултат на 
експлозиви, които се поставят на определена височина и 
взривяват на разстояние пред образеца за изпитване. 

Изпитване по БДС EN 1063 на защитно остъкляване 
на устойчивост на куршуми

Изпитване по БДС EN 13123-2 на врата за устойчи-
вост на експлозия
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Стъкло за строителството. Защитно остъкляване.  
изпитване и класификация на устойчивост на наля-
гане при експлозия. Стъклата се класифицират в 4 класа 
на устойчивост на експлозия от ER1 (минимален) до ER4. 
Към всеки клас съществуват обозначения S – наличие на 
осколки и NS липса на осколки зад остъкляването. Този 
стандарт определя метода за изпитване за устойчивост на 
ударно налягане срещу въздушни вълни, генерирани чрез 
използването на шокова тръба или подобно съоръжение за 
симулиране на високоексплозивна детонация. 

Изпитване по БДС EN 13541 на прозорец за устойчи-
вост на експлозия

Сигурност на системите
В наредбата са посочени група стандарти, които касаят 
изискванията за електронни системи за контрол на дос-
тъпа и алармени системи за сигурност. Тези стандарти 
са обобщаващи. От съществуващите десетки технически 
норми, отнасящи се до отделните елементи, са посочени 
само тези, които определят класа на сигурност на цялата 
система. Тук системите се класифицират в четири класа 

на сигурност в зависимост от защитата им от нерагламен-
тирана намеса върху елементите им. Посочват се следни-
те стандарти: БдС EN 60839-11-1 алармени системи.  
Част 11-1: електронни системи за контрол на дос-
тъпа. изисквания за системите и компонентите;  
БдС EN 50131-1 алармени системи. Системи срещу 
проникване и нападение. Част 1: изисквания към сис-
темите; БдС EN 62676-1-1 Системи за видеонаблюде-
ние за използване в приложения за сигурност. Част 1-1: 
изисквания за системите. общи положения. 

Обща сигурност на обект
В наредбата е посочен БдС EN 50518-1 Център за кон-
трол и приемане на алармени сигнали. Част 1: изиск-
вания за местоположението и конструктивни изиск-
вания. Чрез него се определят минималните изисквания 
при проектирането, конструирането и функционирането 
на съоръжения за обекти, в които се осъществява контрол, 
приемане и обработване на генерирани от алармени систе-
ми сигнали, като неразделна част от общия процес за оси-
гуряване на безопасност и сигурност. 

Какво е необходимо, за да бъде 
наредбата прилагана в практиката 
и да допринесе за подобряване на 
сигурността на гражданите? 
На първо място, да се запознаят с изискванията за сигур-
ност на строежите и реда за прилагането им всички, участ-
ващи в процеса: служителите на реда, инвеститорите,  
проектантите, строителите/инсталаторите, производите-
лите, консултантските фирми, извършващи строителния 
надзор, ползвателите на строежите, както и местните вла-
сти, и не на последно място, гражданите.
На второ място, проектантите в България са далече от  
потребността за прилагане на мерките за сигурност, а слу-
жителите на реда не познават изискванията към строежи-
те. Необходими са нови експерти – консултанти по сигур-
ност на строежите. 
На трето място, нужен е качествен контрол по прилагане 
на наредбата и спазването й. Въпросът кой и как трябва да 
го извършва към момента, няма точен отговор. 
Противници на съществуването и прилагането на тази  
наредба винаги ще има. Причината за това е простото  
правило – повече сигурност – повече ограничения – 
по-малко свобода. Тези ограничения се проявяват при  
дейността на проектанти, производители, инвеститори и 
ползватели. Разбира се, изискванията ще се отразят и вър-
ху цената на отделните продукти и строежите като цяло. 
Но ако това е цената, тя заслужава да бъде платена за  
сметка на безопасността и сигурността на гражданите. 
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От друга страна, изискванията на наредбата се прила-
гат и сега. В новите жилищни сгради на входовете на  
индивидуалните обекти се монтират устойчиви на взлом  
врати. Масово се инсталират електрически насрещници на 
входните врати на сградите – управлявани с чипове или 
карти и чрез домофонните апарати. В почти всички офиси,  
магазини, спортни и културни обекти се инсталират 
системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителни  
системи. Охранителното осветление се използва при 
всички строежи независимо от тяхното предназначение.  
Поставят се различни съоръжения за ограничаване на дос-
тъпа до обектите на автомобили и т.н.

Слабостите при реализацията на тези изисквания до  
момента се изразяват в липсата на точни критерии и  
технически характеристики за конкретните продукти. 
При проектирането, строителството и строителния кон-
трол изискванията за сигурност са само пожелателни и  
зависят изцяло от възложителя. Той от своя страна няма 
необходимата база, за да прецени какво следва да поиска за 
конкретния строеж. Това позволява да се влагат продукти, 
които не отговарят на изискванията и взетите мерки да не 
осигуряват търсеното ниво на сигурност. С публикуването 
на новата наредба се създават предпоставки за премахване 
на тези слабости и изграждане на нужната култура сред 
специалисти и потребители.
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Сигурността е изключително важна както за обществото 
като цяло, така и за всеки един от нас. И тук на помощ 
отново идват стандартите от обхвата на БиС/тК 102  
„Сигурност на обществото и гражданите”, чиято дей-
ност е свързана със стандартизация в областта на сигур-
ността на гражданите, на инфраструктури и съоръжения; 
гранично-пропусквателна сигурност, въздушна граница, 
сигурност и безопасност в кризисни ситуации. 
БдС ISO 22300 Сигурност на обществото. термино-
логия съдържа важните определения, които осигуряват 
общ професионален език в тази област. Под „сигурност 
на обществото” (societal security) например се разби-
ра „защита на обществото от инциденти и реакция при  
инциденти, извънредни ситуации и бедствия, причине-
ни от съзнателни или несъзнателни човешки действия,  
природни бедствия и технически неизправности”. 
БдС ISO 22301 Сигурност на обществото. Системи 
за управление на непрекъснатостта на дейността.  
изисквания определя изискванията за планиране,  
разработване, внедряване, функциониране, мониторинг, 
преглед, поддържане и подобряване на документираната 
система за управление за защита от инциденти, намаляване 
вероятността от появата им, както и подготовка за реакция 
и възстановяване. Тези изисквания могат да се прилагат от 
различни организации, независимо от вида, големината и 
естеството на тяхната дейност. Стандартът прилага модела 
„планиране – изпълнение – проверка – действие” по отно-
шение на системата за управление на непрекъснатостта на 
дейността на организацията (СУНД). 
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа  
процедури за откриване и редовен мониторинг на инци-
дент, вътрешен обмен на информация в организацията и 
получаване, документиране и отговаряне на исканата от 
заинтересованите страни информация, осигуряване на 
средства за комуникация по време на разрушителен инци-
дент, улесняване обмяната на информация със службите за 
реакция в извънредни ситуации.

БдС ISO 22320 Сигурност на обществото. управление 
на действия при извънредни ситуации. изисквания за 
реакция при инциденти дава възможност на различни 
обществени и частни организации да реагират при вся-
какви извънредни ситуации: кризи, разрушения и бед-
ствия. Този стандарт определя минималните изисквания за  
ефикасна реакция при кризи и представя основите за кон-
трол и управление, оперативна информация, координация 
и сътрудничество. Стандартът е приложим за всякакви 
организации (частни, обществени, правителствени или с 
идеална цел) на международно, национално, регионално 
или местно ниво.
БдС EN ISO 22313 Сигурност на обществото. Систе-
ми за управление на непрекъснатостта на дейността.  
указания съдържа насоки във връзка с изискванията,  
посочени в БдС ISO 22301, и дава препоръки и разре-
шения. Управлението на непрекъснатостта на дейността 
може да бъде ефикасно както при справяне с внезапни ин-
циденти (например, причинени от експлозии), така и при 
постепенно разрастващи се инциденти (например, панде-
мия от грип). Този стандарт предоставя указания, основа-
ни на най-добрата международна практика за планиране, 
създаване, внедряване, функциониране, наблюдение, пре-
глед, поддържане и постоянно подобряване на докумен-
тираната система за управление, която дава възможност 
на организацията да се подготви, реагира и възстанови от 
разрушителни инциденти.
По-големи организации или организации със сложна дей-
ност могат да използват стъпаловиден подход за реагиране 
на инцидент и могат да създадат различни екипи, които да 
се съсредоточат върху реагирането и управление на инци-
дента, обмена на информация, благополучието и възстано-
вяването на дейността. В по-малките организации всички 
аспекти на инцидента могат да се поемат от един екип, но 
никога не трябва да бъдат отговорност само на едно лице. 
(БДС Компас)
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Стандарти, регламентиращи дейности 
за сигурност

Стандартът БдС EN 15602 доставчици на услуги за  
сигурност. терминология посочва всички важни опреде-
ления в областта на сигурността. Така например служител 
по сигурността/охранител е обучено и проучено лице, 
на което се заплаща, за да изпълнява една или няколко от 
следните функции:

• предотвратяване или откриване на проникване, 
неправомерно влизане (контрол на достъпа) или на 
дейност, вандализъм или нарушение в обществена или 
частна собственост

• предотвратяване или откриване на кражба,  
загуба, злоупотреба, присвояване или скриване на  
стоки, пари, акции, бонове, записи или ценни книжа и 
документи

• защита на лица от телесно нараняване

• защита и управление на околната среда в селски и 
крайбрежни области

• спазване на установени фирмени правила, на  
нормативни актове, политики и практики, отнасящи 
се до намаляване на престъпността

• докладване и задържане на нарушители съгласно 
законите на съответната държава.

Стандартът посочва какво означават термини като  
контрол на достъпа/изхода, проверки за сигурност на 
летище или в пристанище, статична охрана, подвижно 
патрулиране, служител по контрол на множество хора, 
отговорник за сигурността на вход/изход и др.

Частните дейности за сигурност играят важна роля за  
защитата на хора и организации в подкрепа на търговски, 
хуманитарни, дипломатически, инфраструктурни и воен-
ни усилия за развитие.
БдС ISO 18788 Системи за управление на частни дей-
ности за сигурност. изисквания с указания за прила-
гане осигурява рамка за ефективно извършване на дей-
ностите по сигурността: създаване, внедряване, действие, 
наблюдение, преглед, поддържане и подобряване. Този 
стандарт задава критериите за одит за организациите и 
техните клиенти, за да се покаже, че се спазват правата и 
основните свободи, както и че се предотвратяват нежела-
ни, незаконни и прекомерни действия.
Стандартът предоставя механизъм за доказване на съот-
ветствие с принципи, правни задължения, доброволни ан-
гажименти и добри практики, като:

• Документа от Монтрьо, отнасящ се за  
международни правни задължения и добри практики  
за държави, свързани с дейности на частни военни и  
охранителни компании по време на въоръжени  
конфликти (09/2008)

• Международния кодекс за поведение на доставчици 
на частни услуги за сигурност (ICoC) (11/2010)

• Ръководните принципи за бизнеса и правата на  
човека; прилагане на Рамка на Организацията на обе-
динените нации „Защита, спазване и мерки” (2011 г.).



БДС Компас, брой 1/201714

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я

Стандартът е приложим за всякакъв вид организации 
в сферата на сигурността. Той може да се интегрира с  
други системи за управление, например на качество,  
безопасност, околна среда, сигурност на информацията.
Охранителната фирма трябва да определи и документира 
критериите за оценяване на риска, като взема предвид:

• критичните дейности, функции, услуги, продукти, 
както и взаимоотношенията със заинтересованите 
страни

• работната среда и присъщата неопределеност при 
действия в среда на слабо и зависимо управление или 
върховенство на закона

• потенциалното въздействие, свързано с разруши-
телно или нежелано събитие

• правни и регулаторни изисквания, както и поети 
договорни задължения

• естеството и вида на заплахите и последиците, 
които могат да възникнат

• как ще бъдат определени последствията и нивото 
на риска

• потребностите и въздействията върху заинтере-
сованите страни и особено върху живота, сигурнос-
тта и правата на човека.

Процесът за оценяване на риска включва:
• идентифициране: определяне и оценка на запла-
хите, уязвимостите, последствията, включително  
рисковете спрямо правата на човека, за да бъдат  
определени стратегическите, тактическите и  
оперативни рискове, дължащи се на предумишлени,  
непредумишлени и природни събития

• анализиране: систематичен анализ, за да бъдат 
определени онези рискове, които имат значително 
въздействие върху дейностите, функциите, услугите, 
продуктите, веригата на доставки, подизпълнители-
те, взаимоотношенията със заинтересованите стра-
ни, местното население и заобикаляща среда

• преценяване: систематична преценка и степенува-
не на мерките за контрол и овладяване на рисковете, 
както и свързаните с тях разходи.

Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа  
процедури за:

• обмен на информация с вътрешни и външни  
заинтересовани страни

• получаване, документиране и отговаряне на  
съобщения
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• определяне и осигуряване на достъп до средства-
та за обмен на информация по време на нетипични  
ситуации и прекъсвания

• редовно тестване на системата за обмен на  
информация в обичайни и извънредни условия.

Процедурите за обмен на информация трябва да отчитат 
чувствителния характер на оперативната информация и 
законовите ограничения.
Стандартът посочва, че е задължително да се документи-
рат процедури за използването на сила от служителите.  
Когато е възможно, те се ръководят от правилата за упо-
треба на сила, публикувани от компетентен юридически 
орган. Процедурите за използването на сила трябва да 
определят случаите, когато се използва сила с по-малко 
смъртоносен резултат, т.е. степен на сила, която е по-мал-
ко вероятно да причини смърт или тежка телесна повреда, 
както и случаи, при които е разрешено прилагането на по-
смъртоносна сила. 
Например процедурите за претърсване трябва да  
разгледат:

• разграничението между задържането в резултат 
на нападение или непосредствена заплаха и добровол-
ното претърсване в местата с контрол на достъпа

• съотношението между първа помощ, необходи-
ма за запазване на живота, и необходимостта да се  
гарантира, че претърсваното лице не представлява 
заплаха за тези в непосредствена близост

• действията по отношение на лица, които  
отказват да бъдат претърсвани, или се опитват да 
напуснат района, след като разберат, че ще бъдат 
претърсвани.

Организацията трябва да разработи процедури за  
предотвратяване, подготовка, смекчаване и реагиране, 
възстановяване при нежелани и разрушителни събития 
и отстраняването им. Необходима е процедура, която 
показва подробно как ще се действа при разрушително  
събитие. Стандартът посочва например, че трябва да се  
разработят планове за готовност и реакция при реалистично  
„най-лошия сценарий”. (БДС Компас)
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осъзнава ролята на стандартите  
в областта на електроенергетиката и 

енергийната ефективност

Здравко Георгиев е доктор 
инженер по автоматизация 
на производството. Завър-
шил е Химикотехнологичния 
и металургичен университет 
– София. Има специализации 
в областта на опазването 
на околната среда и устой-
чивото развитие, енергий-
ната ефективност и енер-
гийния мениджмънт и 
възобновяемите енергийни 
източници. Председател е на  
БИС/ТК 79 „Електроенерге-
тика“ и е член на УС на БИС. 
Заместник-председател е на 
Асоциацията на българските 
енергийни агенции (АБЕА). 

Визитка – Инж. Георгиев, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– През 2002 г., след завършване на  
редовното ми обучение в Химикотехно-
логичния и металургичен университет 
– София, започнах работа в Софийската 
енергийна агенция (СОФЕНА). Още в са-
мото начало работата беше свързана с ин-
тердисциплинарни проучвания и анализи 
на възобновяемите енергийни източници, 
енергийна ефективност в сгради и пред-
приятия и качеството на атмосферния 
въздух. През 2004–2006 г. участвах в про-
ект за бенчмаркинг и внедряване на сис-
теми за енергиен мениджмънт в малки и 
средни предприятия, финансиран по про-
грама „Интелигентна енергия – Европа“. 
По инициатива на водещите партньори от 
Нидерландия беше разработен европей-
ски стандарт за сравнение на енергийна-
та ефективност (енергиен бенчмаркинг). 
Европейските стандартизационни органи 
през 2009 г. издадоха и първия стандарт в  
областта на енергийния мениджмънт 
(БДС EN 16001), който беше преведен 
по инициатива на СОФЕНА. Оттога-
ва започнаха контактите ни с БИС, като  
Асоциацията на българските енергийни 
агенции (АБЕА) стана член на БИС и 
участва със свои експерти в 3 техниче-
ски комитета, а аз бях определен за пред-

ставител в ТК 79 „Електроенергетика“.  
През 2012 г. участвах в проект 
B G 1 6 1 P O 0 0 3 - 4 . 3 . 0 1 - 0 0 0 3 - C 0 0 0 1 
„Усъвършенстване на системата за 
стандартизация в България” като лек-
тор в специализиран семинар на тема:  
“Енергиен мениджмънт и предоставяне 
на енергийни услуги – европейско зако-
нодателство и стандарти”, в гр. Плевен, и 
участвах в конференция на тема: Инте-
лигентните градове и стандартизация-
та (05-06.12.2012) в централата на CEN 
и CENELEC в Брюксел. В момента съм  
втори мандат председател на ТК 79, а от 
2016 г. съм член и на УС на БИС и пред-
седател на Техническия съвет за стандар-
тизация в областта на електротехниката, 
енергетиката, електрониката, информа-
ционните технологии и далекосъобщени-
ята (БИС/ТСЕ).

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Полето на действие на стандартите в 
областта на енергийната ефективност и 
управлението на енергия е изключително 
широко – то обхваща стандарти за изчис-
ление на енергийните характеристики на 
сградите и инспекция на енергийни съо-
ръжения, изпитване на уреди, осветление, 
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качество на енергията, интелигентни мрежи и комуникация 
при електроенергийните мрежи, управление на енергията 
и изчисляване на енергийните спестявания, интелигентни 
градове и други. Само във връзка с Директива 2010/31/EC 
за енергийните характеристики на сградите Европейска-
та комисия е възложила на Европейския комитет за стан-
дартизация осъвременяването и актуализирането на над  
30 стандарта. В последно време се приемат много стандар-
ти и в областта на възобновяемите енергийни източници 
(например – горива от биомаса) и техните преобразуватели 
– котли на биомаса, водни и вятърни турбини, фотовол-
таици. Много от тези стандарти са посочени в български 
нормативни актове – наредбите към Закона за енергийна 
ефективност и Закона за устройство на територията, като 
по този начин стават задължителни за прилагане от проек-
тантите и фирмите, които извършват обследвания за енер-
гийна ефективност. Инициативата на БИС за предоставяне 
на сборници със стандарти подпомага много дейността на 
заинтересованите страни. 
Ще дам само два примера за значението на стандартите в 
областта, в която работя. Първият е свързан с качеството 
на горивата от биомаса – голямото разнообразие на форми 
на твърдо и течно гориво от биомаса наложи създаването 
на редица стандарти за определяне на тяхната калорич-
ност, физико-химични свойства и съдържание на дадени 
елементи и вещества. Това е важно за потребителите на 
тези горива и гарантира качеството на продуктите. Други-
ят пример е свързан с все по-осъзнатата необходимост от 
стандарти за определяне и верификация на енергийните 
спестявания в резултат от изпълнението на проекти с евро-
пейско и национално финансиране, при които се изразход-
ват обществени средства. Единият от начините за опреде-
ляне на тези спестявания е чрез извършване на енергийни 
обследвания преди и след проекта по определен ред и при 
спазване на стандартите за сгради. Другият начин отно-
во залага на стандарти – за определяне на базовата линия 
и енергийните спестявания. По този начин се създават и 
използват унифицирани методи и подходи за определя-
не на енергийния ефект от използването на обществени  
средства и също може да се гарантира тяхното качествено 
изпълнение и постигането на очаквания резултат. 

– Това, че по дефиниция стандартите  
са доброволни, означава ли, че може и 
без тях?
– Областта на електроенергетиката винаги е била обект 
на стандартизация поради стратегическото си значение за 
икономиката и развитието на съвременните общества като 
цяло. Нуждата от стандарти проличава много ясно и при 
бързо развиващите се възобновяеми източници на енер-
гия, електромобилите, съоръженията за съхранение на 
енергия и интелигентните мрежи и градове. Технологиите 
в тази динамична област често изпреварват стандартите, 
но много скоро се създават технически комитети, които 
бързо създават правила за терминологията, изискванията 
за продуктите и системите. Голяма част от изискванията 
на стандартите влизат в нормативната база или са част от  
договорните отношения на страните, участници в процеса.
Особено актуални през последните години са стандартите 
от серията ISO 50000 за енергиен мениджмънт и оценка 
на енергийните спестявания, които също са доброволни, 
но все повече страни въвеждат изисквания за сертифи-
цирана система за управление съгласно изискванията на  
БдС EN ISO 50001 Системи за управление на енергия-
та. изисквания с указания за прилагане при потребле-
ние на енергия над определени стойности и/или при полу-
чаване на субсидии за цената на електроенергията, както 
е например в Германия. В България предприятията, които 
прилагат стандарта, освен че имат възможност да система-
тизират анализите и дейностите, свързани с управление на 
енергийните потоци и енергийните спестявания, се полз-
ват и с облекчения във връзка със задълженията им за пе-
риодично извършване на енергийни обследвания. 
Всички заинтересовани страни все повече осъзнават  
ролята на стандартите в областта на електроенергетиката и 
енергийната ефективност и изискват тяхното прилагане и 
спазване. Това ни обнадеждава, че усилията на национал-
ните и международни стандартизационни органи в създа-
ването и актуализирането на стандартите в тази област не 
са напразни и работата продължава не само на експертно 
ниво, но и за тяхното популяризиране и прилагане.


