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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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Редакционен коментар
Есента дойде, а с пъстрите листа долитат и мислите за отоплението 
на дома. И тук отново идват на помощ стандартите, които се грижат 
за нашия уют и безопасност.
Показваме за какво предупреждават етикетите върху газовите бу-
тилки – със знаци, правила и различни примери. Представяме друг  
важен стандарт, който посочва как трябва да се проверяват бутилки 
с втечнен въглеводороден газ. Количеството за пълнене, например, 
се определя от степента на безопасност, съгласувана със съответните  
национални компетентни органи. Устройството за пълнене и везните 
за проверка се проверяват най-малко веднъж за работен ден.
Представяме и общите изисквания за безопасност на газовите готвар-
ски уреди. Стандарти определят общите изисквания и конструктив-
ните и експлоатационни характеристики, свързани с безопасността, 
маркировката и съответните методи за изпитване на професионални 
газови уреди за готвене.
Отоплителните уреди, работещи на твърдо гориво, също си имат 
своите изисквания и методи за изпитване. Стандартите показват как 
се определят изискванията, свързани с проектирането, производство-
то, конструкцията, инструкциите за безопасност, техническите харак-
теристики, маркировката на уредите, както и съответните методи и 
горива за изпитване. 
Все по-модерно става и отоплението на пелети, за което също си има 
стандарти, които посочват подробно експлоатационни характеристи-
ки като тяга, температура на димните газове, емисии на въглероден 
монооксид, рационално използване на енергията, номинална и нама-
лена топлинна мощност, вместимост на бункера за гориво и др.
Стандартите са основополагащи за общ технически език, който тряб-
ва да се използва от производители и потребители, смята инж. Горан 
Гаджонов, председател на БИС/ТК 8 „Газови уреди, газови бутилки и 
арматура на газови уреди. Битови уреди за твърдо и течно гориво“. 
Експертът споделя, че за съжаление много от хармонизираните стан-
дарти не се познават от производители и потребители, и на пазара в 
България се появяват уреди без поставена маркировка „СЕ“ и декла-
рация за експлоатационни показатели, което е недопустимо.
Инж. Благовеста Шинева подготвя българските производители и по-
требители за новите европейски правила за медицинските изделия, 
които подобряват безопасността и качеството им.
14 октомври е Световният ден на стандартизацията. Мотото тази годи-
на е, че стандартите правят градовете по-интелигентни. Международ-
ните стандарти гарантират съвместимост и сигурност на всички нива 
в един град. Те предоставят основата за достъп до електричество и за 
много други устройства и системи. Подпомагат информационните и 
комуникационните технологии, които дават възможност за събиране, 
обмен и анализ на данни и гарантират сигурност на информацията. 
Изобщо стандартите предоставят важни указания за всички аспекти 
на градския живот, включително за енергийно ефективни сгради,  
интелигентен транспорт, подобряване на управлението на отпадъци, 
устойчиво развитие на общностите и по-безопасно всекидневие за 
всички нас.
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върху бутилките
БДС EN ISO 7225 предупредителни етикети за газови 
бутилки определя правилата за проектиране, съдържа-
нието и приложението на предупредителните етикети за 
газови бутилки, съдържащи единични газове или газови 
смеси. Предупредителните етикети трябва да са в съответ-
ствие с Правилата на ИКЕ на ООН. Препоръки за превоз 
на опасни товари. Типови правила. Необходимо е етикети-
те да са проектирани, поставени и поддържани така, че да 
бъдат ясно видими и четливи.
Когато са необходими етикети за допълнителна опасност, 
те се поставят вдясно от основния етикет. Стандартът 
посочва какви са минималните дължини на страните на 
етикета в зависимост от външния диаметър на бутилката. 
Размерът и формата на панелите са по избор, но цветът 
им трябва да контрастира с този на етикета за опасност. 

Панелът показва допълнителна информация, изисквана от 
прилаганото законодателство при транспортиране на опас-
ни товари и при етикетирането на опасни вещества и пре-
парати, например идентифициране на съдържанието или 
масата на напълнените газове.
Предпочитаното място за поставяне на етикетите е на ци-
линдричната част на бутилката или непосредствено от-
долу. При малки бутилки етикетът може да се закрепи на 
тялото, а ако размерите позволяват, може да се постави и 
на пръстена на шийката. Етикети, по-големи от 100 mm, се 
поставят на цилиндричната част на бутилката. Закрепва-
нето на нови етикети върху стари е допустимо само ако 
информацията е идентична. 
По-долу са дадени таблици с примерни етикети за опас-
ност.

Таблица 1 – Номер на класа и цветове на етикетите
Номер на 
етикета

Етикети Номер на 
класа 

Цвят на етикета

2.2

                                   
или

2
зелен + бял
или
зелен + черен

2.1

                            
или

2
червен + бял
или
червен + черен

2.3 2 бял + черен

5.1

Отровен газ

5.1 жълт + черен

8 8 бял + черен

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерът на етикета осигурява да не се създава объркване с разпределението или 
номерата на опасността.
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Таблица 2 – Примери на етикети за опасност за бутилки,  
на които е посочен номерът на класа

(БДС Компас)

Разпре-
деление

Допълнителна 
опасност

Етикет (етикети) Примери

2.2   

 

или  

 

  UN 1013 
Въглероден 
диоксид 

2.2 5.1  

 

или  

 

и  UN 1072 Сгъстен 
кислород 

2.1   

 
 

или  

 

  UN 1011 Бутан 

2.3   

 

  
 

  UN 1062 Метилов 
бромид 

2.3 2.1  

 

и  

 
 

  UN 1016 Карбон 
моноксид 

2.3 8  

 
 

и  

 

  UN 1017 Хлор 

2.3 5.1  

 

и  

 

  UN 3083 
Перхлорил 
флуорид 

2.3 2.1, 8  

 

и  

 

и  

 

UN 2189 
Дихлоросилан 
 

2.3 5.1, 8  

 

и  

 

и  

 

UN 1045 Флуор 
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втечнен въглеводороден газ

БДС EN 1439 Съоръжения и принадлежности за втеч-
нен въглеводороден газ (LPG). процедура за провер-
ка на бутилки за LPG преди, по време и след пълнене  
описва одобрените процедури за проверка на транспор-
тируеми бутилки за LPG за многократно пълнене с водна 
вместимост от 0,5 l до 150 l включително. Стандартът не 
се прилага за бутилки, постоянно инсталирани в превозни 
средства, или съоръжения и устройства за пълнене. 
LPG е смес с преобладаващ бутан или пропан със следи 
от други въглеводородни газове, класифицирана в съответ-
ствие с UN номер 1965, втечнена смес от въглеводородни 
газове NOS или UN номер 1075, втечнени петролни газове.
Бутилките се считат годни за пълнене, когато са спазени 
следните условия:

• може да се установи кодът/спецификацията на 
конструкцията

• масата и водната вместимост са известни или 
маркирани

• посочени са допустимото количество и идентифи-
кацията на продукта (бутан, пропан или смес от тях, 
чиито свойства са обмислени при проектирането на 
бутилката)

• бутилката е в срока на изпитване, както е опре-
делено с маркираната дата на производството или 
дата на периодичната проверка

• бутилката няма дефекти. За метални бутилки 
проверката на опорния пръстен за корозия или повреда 
трябва да определи необходимостта от по-обстойна 
външна визуална проверка на основата на бутилката

• бутилката е снабдена с предпазен клапан за наля-
гане, ако се изисква от стандарта за производство.

Бутилката се отделя за допълнителна проверка, ако:
• индикацията за маса на бутилката не е известна, 
или е нечетлива

• е преценено, че бутилката има недопустима  
физическа повреда, корозия или други дефекти

• вентилът или предпазният клапан за налягане е  
повреден.

Отделените бутилки се проверят от компетентно лице, кое-
то решава дали те са подходящи за пълнене, да се изпратят 
за ремонт или да се отстраняват от употреба. Тези, които 
са предвидени да се пълнят по маса и където индикация-
та за маса на бутилката липсва или е нечетлива, трябва да 
се проверят повторно. Бутилките, които пропускат, трябва 
безопасно да се освободят от газа. 
Количеството за пълнене се определя от степента на без-
опасност, съгласувана със съответните национални компе-
тентни органи. Бутилките трябва да се пълнят с подходя-
ща и качествена смес на LPG. Устройството за пълнене и 
везните за проверка се проверяват най-малко веднъж всеки 
работен ден.
Всяка бутилка трябва да се проверява, за да се гарантира, 
че не е превишена максималната маса, или контролно да 
се претегля в рамките на допустимите отклонения, както е 
определено от съответните национални компетентни орга-
ни. Когато бутилката е препълнена, превишеното количе-
ство трябва да се отстрани веднага, когато е практически 
възможно, а бутилката се проверява отново. Ако бутилката 
не е запълнена, съответното количество LPG се добавя и 
отново се проверява. Бутилки, вентили и уплътнители за 
вентили се проверяват за пропускане. Преди транспорти-
ране или съхраняване е необходимо да се провери дали 
правилно е монтиран уплътнителят на крана или клапани-
те на вентила и защитните капачки, както и дали етикетите 
са поставени съгласно изискванията.
В различни приложения на стандарта са описани специ-
фичните изисквания за заварени и споени стоманени и 
алуминиеви бутилки, както и за композитни. Подробно са 
показани безопасните условия на пълнене и план за про-
верки преди, по време и след пълнене. (БДС Компас)
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изисквания за  
газовите готварски уреди

БДС EN 203-1 Газови готварски уреди. Част 1: Общи 
изисквания за безопасност определя общите изисквания 
и конструктивните и експлоатационни характеристики, 
свързани с безопасността, маркировката и съответните 
методи за изпитване на професионални газови уреди за 
готвене и печене.
Уредите се разделят:

• на категории, определени според естеството на  
газовете и наляганията, за които са предназначени

• на типове според методите за отвеждане на про-
дуктите от изгаряне и подаването на въздух за горене.

Тип A

тип A1: Уред без вентилатор
тип A2: Уред с вентилатор след горивната камера/топлообменника
тип A3: Уред с вентилатор преди горивната камера/топлообменника

Тип B

тип B1: Уред от тип B с клапа за тяга, вградена в кръга на продуктите от изгаряне
тип B11: Уред от тип B1 с естествена тяга
тип B12: Уред от тип B1, предназначен за димоотвод с естествена тяга, с вентилатор, вграден след горивната каме-

ра/топлообменника и преди клапата за тяга
тип B13: Уред от тип B1, предназначен за димоотвод с естествена тяга, с вентилатор, вграден преди горивната  

камера/топлообменника
тип B14: Уред от тип B1, който е с вентилатор, вграден след горивната камера/топлообменника и клапата за тяга
тип B2: Уред от тип B без клапа за тяга
тип B22: Уред от тип B2 с вентилатор, вграден след горивната камера/топлообменника
тип B23: Уред от тип B2 с вентилатор, вграден преди горивната камера/топлообменника

Уред, който не е предназначен за свързване към димоотвод или устройство за отвеждане на продуктите от изгаря-
не извън помещението, в което е монтиран. Тези уреди трябва да се монтират при достатъчна вентилация, за да се  
избегне образуването на недопустими концентрации на вредни за здравето вещества в помещението. Изискванията се  
посочват в инструкциите за монтаж.

Уред, предназначен за свързване към димоотвод, който отвежда продуктите от изгаряне извън помещението, в което е 
монтиран. Въздухът за горене се взема директно от помещението.
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операции за преминаване към газ от една група или клас 
и за приспособяване към различни налягания на захранва-
щия газ.
Всички части на уреда трябва да издържат на механични-
те, химичните и топлинните въздействия, на които може 
да бъдат подложени по време на работа. Не се използват 
материали, съдържащи азбест. Материалите за уплътнява-
не трябва да са подходящи за контакт с газа и да са съо-
бразени с механичните и топлинните условия. Отворите за 
винтове, щифтове и други, предназначени за монтиране на 
елементи, различни от тези, които пренасят газ, не трябва 
да достигат до газовите канали.
Стандартът определя конкретни изисквания за конструк-
цията на отделението за бутилката за газ. Отворът тряб-
ва да е с размер, който позволява лесното й поставяне и 
изваждане, като не трябва да се допуска случайно да се 
блокират или възпрепятстват вентилационните отвори на 
отделението, когато бутилката е поставена.

За други положения може да се използват следните  
символи:

•  напълно включена  
(горелка):

голям пламък

•  намален разход  
(ако има):

малък пламък

•  положение за 
запалване

★ звезда

Всяко специфично положение на крана за управление и 
всеки специален бутон, използван за запалване, се марки-
рат със стилизирана звезда.
Всички горелки трябва да са снабдени с устройство за кон-
трол на пламъка. То винаги предизвиква енергонезависима 
блокировка в случай на липса на пламък и в случай на по-
вреда на чувствителния елемент.
Системата за автоматично управление на горелката трябва 
да отговаря на съответните изисквания на EN 298, отна-
сящ се за газови горелки и газови уреди на газообразни 
или течни горива, с изключение на изискванията за степен 
на електрическа защита, устойчивост, маркировка и ин-
струкции.
В случай на липса на пламък системата трябва да предиз-
вика най-малко:

• възстановяване на искрата или

• повторение на цикъла или

• енергозависима блокировка.

Монтирането на газов регулатор е по избор за всички ка-
тегории уреди. Стандартът посочва какви трябва да бъдат 
регулиращите устройства. Всеки уред трябва да има точка 
за налягането на изпитване, разположена възможно най-
близо до съединението за захранване с газ, която позволява 
неговото измерване. 
Стандартът определя експлоатационните изисквания за 
различен тип уреди, например за уплътняване на газовия 
кръг, постигане на количеството газ, безопасност при ра-
бота, горене и др.
Изпитванията се провеждат като функция от категорията, 
към която принадлежи уредът. Температурата в помеще-
нието трябва да се поддържа в обхвата (20 ± 5) °C, да има 
подходяща вентилация, но да няма течения, които биха 
могли да окажат влияние. Стандартът подробно описва 
практически метод за изпитване, както и различни специ-
ални изпитвания.
Цялата информация върху уреда и в инструкциите тряб-
ва да бъде дадена в съответствие с изискванията на този 
стандарт и на езика на държавата, където уредът се пуска в 
експлоатация. За всеки уред трябва да е дадена най-малко 
следната информация:

Стандартът определя и специфични изисквания за еле-
ментите на газовия кръг. Работата на горелката не трябва 
да се влияе от каквито и да е неволни действия. Всяка го-
релка (или група от горелки, проектирани да работят само 
едновременно) се контролира от спирателно устройство.  
Устройството за спиране може да работи ръчно или авто-
матично, но спирането трябва да се извършва без закъс-
нение.
Положение „затворено“ трябва да е маркирано със запъл-
нен кръг или с окръжност с диаметър, най-малко 3 mm.
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• име на производителя и/или негов идентификацио-
нен знак

• търговски данни за уреда

• използван вид електрическо захранване, ако е при-
ложимо

• вид на газа, съответстващ на налягането и/
или двойката налягания, за които уредът е настро-
ен; всички означения за налягането трябва да са  

определени във връзка с индекса на съответната  
категория

• държавите, за които е предназначен уредът

• категория на уреда

• тип на уреда

• номинална топлинна мощност на уреда, изразена в 
киловати. (БДС Компас)
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БДС EN 13240 Отоплителни уреди за помещения, рабо-
тещи на твърдо гориво. изисквания и методи за изпит-
ване определя изискванията, свързани с проектирането, 
производството, конструкцията, инструкциите за безопас-
ност, техническите характеристики, маркировката на уре-
дите, както и съответните методи и горива за изпитване. 
Стандартът не е приложим за уреди, снабдени с вентила-
тор за подаване на въздух за горене.
Производителят трябва да притежава документи и мон-
тажни чертежи, показващи основния проект и конструк-
ция на уреда, включително спецификация на използвани-
те материали и номинална топлинна мощност в kW при  
използване на препоръчаните горива. Ако уредът е с водо-
нагревател, се посочват и видът на заварката, максимално 
допустимата температурата на водата, налягането и др. 
Трябва да се използват огнеупорни материали, като изклю-
чение се допускат горими материали за съставни части 
или аксесоари, монтирани от външната страна, вътрешни 
съставни части от устройствата за управление и безопас-
ност, ръкохватки и електрически устройства.
Водонагревателят се изработва от чугун или стомана и  
работи при максималното работно налягане, декларирано 
от производителя. Материалите и размерите за изработва-
не на вградения водонагревател са в съответствие със спе-
цификациите, посочени в няколко таблици в този стандарт. 
Ако се използват други материали, се изисква сертификат 
за доказване на сходството на характеристиките. Водона-
гревателят и неговите елементи трябва да могат да бъдат 
обезвъздушавани. Не трябва да се появява прекомерен 
шум при затопляне на водата. 

Стандартът посочва, че най-малкият размер на канала за 
димните газове не трябва да е по-малък от 30 mm, като по 
изключение се допуска този размер да се намали до 15 mm 
за уреди, конструирани да работят само с горива, различни 
от битумни въглища и торфни брикети, при условие че има 
предвиден ревизионен отвор за почистване.
Необходимо е да се осигурят средства за почистване на 
остатъка от пепелта. Когато е предвиден пепелник, той 
трябва да събира остатъците от изгарянето от две пълни 
зареждания с гориво, като отгоре остава достатъчно прос-
транство, за да навлиза необходимото количество първичен 
въздух през скарата или запалващия слой. Ако пепелникът 
се намира в уреда, той трябва да е разположен в нишата 
за пепелта, така че да позволява свободно преминаване на 
първичния въздух.
Уредът трябва да е снабден с термостатично или с ръчно 
устройство за регулиране на входящия първичен въздух. 
Ако е монтирана дроселова клапа на димните газове, тя не 
трябва да затваря напълно димоотвода. 
Определя се какви да бъдат вратите за горивната камера, 
клапата за димните газове, предпазителите и др. Когато 
препоръчаните горива са твърдо минерално гориво и тор-
фни брикети, уредите трябва да имат скара и пепелник.
Посочват се и изисквания за безопасност по отношение 
на естествена тяга, работа с отворени врати на горивни-
те камери, механична якост и херметичност на корпуса на 
водонагревателя, повишаване на температурата в нишата 
за съхранение на гориво (различно от бункер за гориво), 
повишаване на температурата на работните органи, темпе-
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ратура на близкостоящи запалими материали, устройство 
за управление на предпазния топлообменник, електробез-
опасност.
Подробно са описани изисквания за техническите харак-
теристики като температура на димните газове, емисии на 
въглероден монооксид, коефициент на полезно действие, 
тяга на димоотвода, интервали за презареждане и др.
Стандартът посочва какво трябва да съдържат инструкци-
ите за монтаж и за експлоатация. Всеки уред трябва да е 
трайно маркиран и информацията да съдържа най-малко 
следното:

• име на производителя или регистрирана търговска 
марка

• тип или модел

• номинална топлинна мощност в kW или W, или об-
хвата (ако се използва повече от едно гориво) на номи-
налните топлинни мощности, изброени по следния на-
чин: „от....(най-ниската) kW до.....(най-високата) kW”

• пространствена топлинна мощност, в kW или W

• мощност на водонагревателя, в kW или W

• номер на стандарта: ЕN 13240

• измерена концентрация на СО при 13 % съдържа-
ние на кислород и определения коефициент на полезно 
действие на уреда при номинална топлинна мощност

• максимално работно налягане на водата, в bar  
(ако е приложимо)

• указание „следвай инструкциите на производите-
ля“

• минимално допустимите разстояния до горимите 
материали в mm, ако е приложимо

• дали може или не уредът да се свързва в общ  
димоотвод

• изразът „използване само на препоръчаните  
горива“

• възможност на уреда да работи при непрекъснат 
или периодичен режим на горене.

Съответствието на стайния отоплителен уред с изисквани-
ята на този стандарт и с декларираните параметри тряб-
ва да се докаже чрез първоначално изпитване на типа и 
производствен контрол в предприятието и оценяване на 
продукта. За целите на изпитването уредите могат да се 
групират във фамилии, като се отчита, че избраните тех-
нически характеристики, изброените в специални табли-
ци, са общи. Всеки път, когато настъпят промени в кон-
струкцията, в необработения материал, в снабдяването с 
елементи или в производствения процес, което значително 
променя техническите характеристики, изпитванията се 
повтарят.
Производителят трябва да създаде, документира и поддър-
жа постоянна система за вътрешен контрол на производ-
ството и да определи областите на отговорност, за да се 
гарантира, че пуснатите на пазара продукти съответстват 
на определените технически характеристики. 
Към този стандарт е разработено национално приложение, 
в което са уточнени изискванията за емисиите на въглеро-
ден оксид (СО), отделен в изгорелите газове, и коефициен-
тът на полезно действие на уреда. (БДС Компас)
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БДС EN 14785 Отоплителни уреди за жилищни поме-
щения, работещи на дървени пелети. изисквания и 
методи за изпитване определя изискванията, свързани с 
проектирането, производството, конструкцията, безопас-
ността и експлоатационните характеристики, инструкции-
те и маркировката, както и съответните методи и горива за 
изпитване на отоплителни уреди с механично зареждане и 
номинална топлинна мощност до 50 kW. Уредите могат да 
функционират на естествена тяга или да бъдат с вентила-
тор. А когато са снабдени с водонагревател, осигуряват и 
топла вода за домакинството. Работят само със затворени 
врати и единствено с дървени пелети.
Производителят трябва да притежава документи и мон-
тажни чертежи, показващи основния проект и конструкци-
ята на уреда. Документацията включва най-малко специ-
фикация на използваните материали, номинална топлинна 
и намалена мощност при използване на препоръчаните от 
производителя горива. Необходима е допълнителна ин-
формация, ако уредът е с водонагревател.
Нито една част от уреда не трябва да съдържа азбест.  
Заварки, съдържащи кадмий, не трябва да се използват.
Минималният размер на димните пътища не трябва да е 
по-малък от 40 mm. Позволено е и до 15 mm, но при усло-
вие, че има специален отвор за почистване. Уредът тряб-
ва да е снабден или с термостатична електронна система 
за контрол на входящия първичен въздух, или с ръчно  
устройство за регулирането му. Тези с водонагревател 
имат контрол на водата, който термостатично управлява 
захранването с гориво и с въздух.
Необходимо е да се осигури средство за почистване на 
пепелта, което да събира остатъците от изгарянето от две 
пълни зареждания с гориво, като същевременно се запазва 
достатъчно пространство, за да навлиза необходимото ко-
личество въздух през скарата или огнището. При външно 
изграден бункер за гориво пепелникът трябва да може да 
събира пепелта най-малко от 12-часова работа при номи-
нална топлинна мощност. 
Водонагревателят трябва да бъде изработен от чугун или 
стомана и да работи при максималното работно налягане, 
декларирано от производителя. Материалите и размерите 
за изработване на вградения водонагревател са в съответ-
ствие със спецификациите, дадени в няколко таблици.
Стандартът посочва подробно изискванията за безопас-
ност. Производителят трябва да осигури в инструкциите 
информация за изолиране на стените, пода и тавана или за 
необходимото разстояние. Трябва да се осигури обслуж-
ващо приспособление, когато е необходимо да се докосват 
повърхнини с температура, надвишаваща температурата 
на помещението или над определени стойности за метал, 

порцелан, емайл или други подобни материали, както и за 
пластмаса, гума или дърво. По време на изпитването за 
безопасност температурата във всеки вграден бункер за 
гориво не трябва да превишава стайната температура с по-
вече от 65 K. 
Системите за безопасност може да представляват едно или 
повече устройства, като падаща клапа, затвор на подава-
щото устройство или водна разпръскваща система, уп-
равлявана от температурата, налягането или термостати. 
Ако уредът има устройство за подаване на гориво отдо-
лу, бункерът има плътно затварящ се капак в комбинация 
с устройство за прекъсване на захранването с гориво, ако 
капакът не е затворен. Уредът трябва да притежава функ-
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ция, която да спре работата на горелката, ако температура-
та на водата надвиши 105 °С, или при по-ниска, посочена 
от производителя.
Стандартът подробно посочва експлоатационни характе-
ристики като тяга, температура на димните газове, емисии 
на въглероден монооксид, рационално използване на енер-
гията, номинална и намалена топлинна мощност, вмести-
мост на бункера за гориво и др.
Стандартът показва какво съдържат инструкциите за  
монтаж и за експлоатация. 
Всеки уред трябва да е трайно маркиран. Маркировката 
съдържа най-малко:

• име на производителя или регистрирана търговска 
марка

• тип и номер на модела

• номинална топлинна мощност на водонагревателя 
(ако е необходимо), или пространствената топлинна 
мощност, или обхват на мощността (в зависимост 
от типа на използваното гориво), както и намалена 
топлинна мощност

• номер на този европейски стандарт

• измерена концентрация на СО при 13 % съдържа-
ние на кислород и определения коефициент на полезно 
действие при номинална топлинна мощност и при на-
малена топлинна мощност

• максимално работно налягане на водата, ако е  
приложимо

• надписи „Прочети и следвай инструкциите на  
производителя” и „Използвай само препоръчаните  
горива”

• минимално допустимите разстояния до горимите 
материали в mm, ако е приложимо

• консумация на допълнителна електрическа енергия.

Съответствието с изискванията на този европейски стан-
дарт и с декларираните параметри трябва да се докаже 
чрез:

• изпитване на типа

• производствен контрол в предприятието, включи-
телно и оценяване на продукта.

В отделни приложения на стандарта са описани подробно 
методите и горивата за изпитване. (БДС Компас)
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Инж. Горан Гаджонов е пред-
седател на БИС/ТК 8 „Газови 
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институт – София (сега Тех-
нически университет) с ква-
лификация електроинженер и 
второ квалификационно рав-
нище специалност „Менидж-
мънт и маркетинг“ в УНСС 
– София. Управител е на фир-
ма „Контрол 94“ ООД, чийто 
предмет на дейност е изпит-
ване на отоплителни и други 
уреди, работещи с твърдо, 
течно и газообразно гориво.

Визитка
– Инж. Гаджонов, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Занимавам се със стандартизация от 
2007 г. след постъпването ми на рабо-
та в „Контрол 94“ ООД като управител. 
Като специалист съм участвал в преводи 
на хармонизирани стандарти, създаване, 
обсъждане и прилагане на стандарти в 
БИС/ТК 8. Преди това като ръководител 
на конструктивен отдел също съм използ-
вал стандарти (БДС, СТ на СИВ, ГОСТ) 
и международни такива при проектно- 
конструктивната дейност.

 – Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Областта, в която работи „Контрол 94” 
ООД като европейски нотифициран орган 
и акредитирана лаборатория за изпитване, 
изисква постоянно използване и задълбо-
чено познаване на хармонизираните тех-
нически спецификации – хармонизирани-
те европейски стандарти. Европейските 
хармонизирани стандарти за строителни 
продукти са средство за оценяване на екс-
плоатационните им показатели. Оценява-

нето се основава на проверка и оценяване 
на продукта за удостоверяване на опреде-
лени изисквания. Оценяване на експло-
атационните показатели на строителни 
продукти по съответните хармонизирани 
стандарти дава увереност на потребителя, 
че купува продукт, годен за използване, а 
на производителя дава доказателство за 
съответствието с изискванията за произ-
вежданите от тях продукти.
Изискването на строителния Регламент 
(ЕС) 305/2011 за поставяне на марки-
ровка „СЕ“ и издаване на декларация за 
експлоатационни показатели на строи-
телните продукти от производители има 
задължителен статут за всички държави 
от Европейския съюз. Това повишава на-
деждността на маркировката и достовер-
ността на декларацията за експлоатацион-
ни показатели, както и доказва ролята на 
хармонизираните стандарти, по които се 
извършва изпитването и оценяването на 
уредите от дружеството.



БДС Компас, брой 3/2017 15

О
П
И
Т

Тук трябва да отбележа, че спазването на изискванията на 
стандартите от производителите осигурява безопасността 
на използваните уреди от потребителите и надеждността 
на предоставената информация за експлоатационни пока-
затели на строителните продукти, а също е и гаранция за 
високо качество на произвежданите такива.
За съжаление мога да кажа, че много от хармонизираните 
стандарти не се познават от производители и потребите-
ли и на пазара в България се появяват уреди без поста-
вена маркировка „СЕ“ и декларация за експлоатационни  
показатели, което е недопустимо. Доказване на съот-
ветствието с даден хармонизиран стандарт за продукт  
(БДС EN 303-5:2012) от лаборатория за изпитване (неза-
висима трета страна) дава конкурентно предимство за про-
дукта.

– Това, че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Определено мога да отговоря с НЕ! Стандартите са ос-
новополагащи за общ технически език, който трябва да 
се използва от производители и потребители. Естествено 
аз говоря за областта, в която работя, но има и стандарти, 
които не касаят общ технически език, но и те са основа за 
използване на общ език, на който говорят производители 
и потребители, например стандарти за безопасни и качест-
вени храни.
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Осигуряването на запаси от достатъчно чиста вода, пълен 
достъп до енергия, щадяща околна среда, възможност за 
ефикасно придвижване от една точка до друга, създаване 
на среда на сигурност и доверие – това са обещанията, кои-
то днешните съвременни градове трябва да изпълнят, ако 
желаят да останат конкурентоспособни и да предложат до-
стойно качество на живот на своите граждани. 
Изграждането на интелигентни градове е сложна задача. 
Всеки град е изправен пред своите предизвикателства, из-
искващи характерен за неговата специфика комплекс от 
решения. Но все пак съществува общ показател, който зна-
чително улеснява таза задача. Международните стандарти 
подкрепят разработването на специфични решения, които 
могат да се адаптират към конкретните обстоятелства на 
даден град. Стандартите обобщават най-добрите практики 
и експертни познания и са от съществено значение за гаран-
тиране на качеството и изпълнението на продукти и услу-
ги. Също така стандартите са основен механизъм за осигу-
ряване на съвместимост между технологиите и подпомагат 
ползвателите да съпоставят и изберат най-добрите налич-
ни решения. Стандартите отварят път на възможността за 
по-голям избор от продукти и услуги. Те допринасят за по-
вишаване на конкурентоспособността и насърчават инова-
циите. При използването на системен подход те позволяват 
интегрирането на структури или решения от различни дос-
тавчици. Международните стандарти гарантират съвмес-
тимост и сигурност на всички нива в един град. Те предос-
тавят основата за достъп до електричество и за много други 
устройства и системи, функциониращи с електричество и  
съдържащи електроника. Те подпомагат информационни-
те и комуникационните технологии, които дават възмож-

ност за събиране, обмен и анализ на данни и гарантират 
сигурността на информацията. И на последно място, но не 
и по значение, те предоставят важни указания за всички 
аспекти на градския живот, включително енергийно ефек-
тивни сгради, интелигентен транспорт, подобряване на 
управлението на отпадъци, устойчиво развитие на общно-
стите и много други неща. Ние можем постепенно да на-
правим нашите градове по-интелигентни, като използваме 
стандартите. Отделните островчета, носещи присъщите за 
този тип градове качества, могат да се разрастват и да си 
взаимодействат. Утешително е да знаем, че международ-
ните стандарти улесняват прогресивното и интегрирано 
развитие на интелигентния град.

14 Октомври –  
Световен ден на стандартизацията 

Стандартите правят  
градовете по-интелигентни

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация

Dr. Junji Nomura
президент на Международната  

електротехническа комисия (IEC)

Zhang Xiaogang
президент на Международната  

организация за стандартизация (ISO)

Houlin Zhao
генерален секретар на Международния 

телекомуникационен съюз (ITU)
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новите европейски правила за 
медицинските изделия въвеждат 
подобрения на безопасността и 

качеството на медицинските изделия

Различията в тълкуването на правилата, 
неотдавнашните инциденти с неизправни 
медицински изделия, като металните та-
зобедрени стави и дефектните силиконови 
гръдни импланти показаха слабостите на 
действащата правна система и понижиха 
доверието на пациентите, потребителите 
и здравните специалисти в безопасност-
та на медицинските изделия. Възник-
налите проблеми  и необходимостта от  
засилване безопасността и качеството на 
всички медицински изделия, налични в  
Европейския съюз (ЕС), наложиха  
преразглеждане на действащото законо-
дателство. 
Съществува нарастваща необходимост 
за консолидиране на ролята на ЕС като 
световен лидер в сектора в дългосрочен 
план, както и в технологичния напредък и  
научните постижения в сектора.
Европейският парламент прие два нови 
регламента за медицинските изделия,  
които се приеха през март 2017 г. от  
Европейския съвет и заменят съществу-
ващите директиви.

Подгответе се за прехода!

Инж. Благовеста Шинева 
е завършила специалност  
„Автоматизация”, има след-
дипломна квалификация по 
метрология, специализации 
в областта на стандарти-
зацията, сертификацията 
на продукти и на системи за 
управление. Тя е основател 
и управител на „Център за  
изпитване и европейска сер-
тификация“ ЕООД, Стара За-
гора. Инж. Шинева е лектор 
в областта на европейското 
законодателство, сертифика-
цията на продукти и системи 
за управление. Председател е 
на Форума на нотифицира-
ните органи в България. Член 
е на УС на Българския ин-
ститут за стандартиза-
ция, Националния съвет по 
метрология, УС на Търгов-
ско-промишлена палата –  
Стара Загора, граждански 
клуб „Липа“.

Визитка

• Регламент (ЕС) 2017/745 в сила от 
5 април 2017 г. относно медицински-
те изделия

• Регламент (ЕС) 2017/746 в сила от 
5 април 2017 г. относно медицински-
те изделия за инвитро диагностика 

С въвеждането на новите регламенти за 
медицинските изделия и медицинските 
изделия за инвитро диагностика, предло-
жени от Комисията през 2012 г., се  гаран-
тира:

• постоянно високо (устойчиво) ниво 
на защита на здравето и безопас-
ността на гражданите на ЕС, които 
използват тези продукти

• свободна и справедлива търговия на 
продуктите в целия ЕС

• че законодателството на ЕС е 
адаптирано към значителния техно-
логичен и научен напредък, постиг-
нат в този сектор през последните  
20 години.
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Двата нови регламента относно медицинските изделия 
установяват модернизирана и по-стабилна законодателна 
рамка на ЕС за осигуряване на по-добра защита на об-
щественото здраве и безопасността на пациентите.
Новите правила ще се прилагат след преходен период от:

• 3 години след влизането в сила на Регламента от-
носно медицинските изделия (пролетта на 2020 г.) и 

• 5 години след влизането в сила (пролетта на 2022 г.) 
на Регламента относно медицинските изделия за ин-
витро диагностика.

Покривайки широк спектър от продукти, от обикновени 
пластири до най-сложното рентгеново оборудване, секто-
рът на медицинските изделия играе ключова роля в диаг-
ностикaтa, профилактиката, мониторинга и лечението на 
заболяванията и, разбира се, помага да се подобри качест-
вото на живот  и на хората с увреждания.
Секторът става все по-важен, що се отнася до здравните 
грижи към гражданите на ЕС. Новите регламенти съдър-
жат редица изключително важни подобрения за модерни-
зиране на настоящата система. Сред тях са:

• строг контрол за високорискови устройства чрез 
нов механизъм за преглед, преди пускането на пазара, с 
участието на експертна група на ниво ЕС

• засилване на критериите за определяне и процесите 
за надзор на нотифицираните органи

• включване на някои естетически продукти, които 
досега не са били изрично регламентирани (напри-
мер цветните контактни лещи, които не коригират  
зрението)

• подобрена прозрачност чрез създаването на всеобх-
ватна база данни на ЕС относно медицинските изде-
лия и на система за проследяване на устройства, осно-
вана на уникално идентифициране на устройства

• въвеждане на „имплантна карта“, съдържаща ин-
формация за имплантирани медицински устройства 
за пациент

• засилване на правилата относно клиничните до-
казателства, включително координирана в целия ЕС 
процедура за разрешаване на многоцентрови клинични 
изследвания

• засилване на изискванията за наблюдение след  
пускането на пазара за производителите

• подобряване на координационните механизми меж-
ду държавите от ЕС в областта на бдителността и  
наблюдението на пазара.

Ролята на стандартите за системи за 
управление на качеството за медицински 
изделия
Ролята на стандартите за системите за управление за ме-
дицински изделия е изцяло запазена в новите правила на 
двата регламента, като концепцията за СУК е разширена и 
до другите икономически оператори.
Изискванията с най-добрите практики за системите  за  
управление на качеството  са:

• БДС EN ISO 13485:2016 Медицински изделия.  
Системи за управление на качеството. Изисквания за 
целите на нормативните актове

• БДС EN ISO 14971:2012 Медицински изделия.  
Прилагане на управлението на риска при медицински 
изделия.

• БДС EN ISO 19011:2011 Указания за извършване на 
одит на системи за управление (съгласно изисквания-
та на  БДС EN ISO 13485:2016). 

Внедряването на изискванията на БДС EN ISO 13485  е 
стандартен избор, въпреки че сертифицирането по този 
стандарт все още не е задължително, а доброволно. 
Икономическите оператори имат срок до 28.02.2019 г. да 
преминат към новото издание БДС EN ISO 13485:2016.

• въвеждане на нова система за класифициране на 
рисковете за медицински изделия за инвитро диагно-
стика в съответствие с международните насоки
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БДС EN ISO 13485:2016 определя изискванията за система 
за управление на качеството, когато е необходимо дадена 
организация да докаже своята способност да осигури ме-
дицински изделия и свързаните с тях услуги, които посто-
янно да съответстват на изискванията на клиента и прило-
жимите нормативни изисквания. 
Стандартът е приложим за:

• организации  за проектиране и разработване, про-
изводство, монтаж и сервиз на медицински изделия, 
както и за проектиране, разработване и предоставяне 
на свързаните с тях услуги. 

• доставчици или външни организации, които предос-
тавят продукти, включително услуги за системи за 
управление на качеството за тези организации. 

• сертифициращи органи, за да се оцени способнос-
тта на организацията да отговори на изискванията 
на клиентите и регулаторните (нормативните) изи-
сквания.

Изискванията на този международен стандарт се прилагат 
за организации, независимо от тяхната големина или вид, с 
изключение на случаите, когато това е ясно посочено. Тези 
организации могат да бъдат ангажирани с един или пове-
че етапи от жизнения цикъл, включително проектиране и 
разработване, производство, съхранение и дистрибуция, 
инсталиране или сервизно обслужване на медицинско из-
делие и проектиране и разработване или предоставяне на 
свързани дейности (например техническа поддръжка).

Система за проследяване на 
безопасността на медицински изделия
Рисковете, свързани с медицинските изделия, са наложи-
ли въвеждането на цялостна система за наблюдение, чрез 
която да се докладват всички сериозни инциденти с този 
вид продукти.
по отношение на медицинските изделия се прилага  
уникална идентификация на изделията („система за UDI“), 
с което се цели значително да се увеличи ефективността 
на свързаните с безопасността на изделията дейности след 
пускането на пазара, което се дължи на по-доброто докла-
дване за инцидентите, целенасочените коригиращи дейст-
вия във връзка с безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи.
Системата за проследяване на безопасността на меди-
цинските изделия се прилага за всички инциденти, които  
могат да доведат или са довели до смърт на пациент или 
потребител, или до сериозно влошаване на здравословно-
то им състояние, и които се дължат на:

• всяка неизправност или влошаване на характеристи-
ките или експлоатационните качества на изделието

• всяко несъответствие в етикетирането или в указа-
нията за употреба

• всякакви технически или медицински основания по 
отношение на характеристиките или експлоатацион-
ните качества на дадено изделие, водещи до системно 
връщане на изделия от същия тип от страна на про-
изводителя. 

Производителят е отговорен за привеждането в действие 
на системата за проследяване на безопасността и, следова-
телно, трябва да информира органа за надзор за възникна-
ли инциденти. 
След обявяването производителят е длъжен да извър-
ши разследване, да изпрати доклад до органа за надзор 
и да прецени, в сътрудничество с органа, какви действия  
трябва да бъдат предприети; следва оценяване, което се  
извършва от органа за надзор, по възможност заедно с  
производителя. 
След извършване на оценяването органът за надзор е длъ-
жен да информира незабавно Комисията и останалите дър-
жави членки за инцидентите, за които са били предприети 
или се обсъждат подходящи мерки. 
За компетентните органи ще бъде създадена и достъпна 
база данни, която, наред с другата информация, ще съдър-
жа данни, получени в съответствие със системата за про-
следяване на безопасността. 

Какво е новото в  
БДС EN ISO 13485:2016?

• има много допълнения спрямо изданието на  ISO  
от 2003 г.

• някои нови изисквания

• някои разширения и пояснения

• повишена яснота на взаимовръзката между точки-
те и изискванията.

По-голям фокус върху регламентите („регулаторна” се  
появява 16 пъти в изданието на  ISO  от 2003 г. срещу пове-
че от 80 пъти в изданието от 2016 г.).


