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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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Редакционн коментар

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е хладилната тех-
ника, тъй като тя ни спасява в горещите летни дни. И тук отново не  
можем без стандарти, тъй като те дават рамката за проектиране, рабо-
та и експлоатация на изстудяващите уреди, но също и ни показват как 
би трябвало да пазим и околната среда.
Представяме серията европейски стандарти EN 378, която се състои 
от няколко части под общото заглавие „Хладилни системи и термо-
помпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда“. 
Това са изключително важни европейски стандарти за изискванията 
за безопасност и опазване на околната среда при проектирането, про-
изводството, изграждането, монтирането, експлоатацията, техниче-
ското поддържане, ремонта и обезвреждането на хладилни системи 
и уреди. Друг стандарт БДС EN 12900 Хладилни компресори. Номи-
нални условия, допустими отклонения и представяне на данни за 
работните характеристики от производителя определя условията 
за техническите характеристики, допустимите отклонения и методи-
те за представяне на данните от производителя на обемни хладилни 
компресори. Как се оформя принципната схема показва БДС EN 1861 
Хладилни системи и термопомпи. Принципни схеми на системи, тръ-
бопроводи и измервателни уреди. Оформяне и символи. Изискванията 
за обемни компресори са представени в БДС EN 12693 Хладилни сис-
теми и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на окол-
ната среда. Обемни компресори за хладилни агенти. 
Производството изисква проследимост на материала, спазването на 
определени в стандарти допустими отклонения, неразглобяеми съе-
динения, формоване на части под налягане, термообработка след за-
варяване, вътрешна чистота, ремонти и довършителни операции.
БДС EN 12284 Хладилни системи и термопомпи. Вентили. Изисква-
ния, изпитване и маркировка определя изискванията за безопасност, 
коефициентите за безопасност, методите за изпитване, използваните 
налягания за изпитване, както и маркировката на вентили и другите 
съставни елементи, притежаващи подобно тяло, използвани в систе-
ми за охлаждане.
„В областта на хладилната техника стандартите са важни, защо-
то те регламентират както техническите изисквания, така и тези 
по отношение на опазване на околната среда и безопасност”, е кате-
горичен експертът инж. Петър Василев. Спазването на изискванията 
на стандартите по отношение на техническо изпълнение, екология, 
безопасност и охрана на труда, изпитване, означение и документация 
е гаранция за постигане на високо качество при проектиране, монтаж 
и пускане в работа на хладилни и климатични инсталации, категори-
чен е експертът.
Тази година световната икономика замръзна заради вирус. Български-
ят институт за стандартизация ясно осъзнава пред какви опасности и 
препятствия е изправена икономиката на страната ни. Затова разра-
ботва програма „Подкрепа за справяне с кризата 2020-2021”, която 
представяме в този брой.
Необходимо е обаче всички ние да положим усилия не само за спа-
сяването на икономиката, но и да опазим живота на Земята. И тук 
отново могъщ инструмент са стандартите, затова и мотото на Светов-
ния ден на стандартизацията тази година е „Да опазим планетата с 
помощта на стандартите”.

mailto:compass%40bds-bg.org?subject=
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опазване на околната среда 

Серията стандарти БдС EN 378 се състои от няколко  
части под общо заглавие „Хладилни системи и термо-
помпи. изисквания за безопасност и опазване на окол-
ната среда“:

• Част 1: Основни изисквания, определения, класифи-
кация и критерии за избор

• Част 2: Проектиране, конструкция, изпитване, 
маркировка и документация

• Част 3: Място за монтиране и защита на хората

• Част 4: Функциониране, техническо обслужване, 
ремонт и възстановяване.

Тези европейски стандарти се отнасят за изисквания за 
безопасност и опазване на околната среда при проектира-
не, производство, изграждане, монтиране, експлоатация, 
техническо поддържане, ремонт и обезвреждане на хла-
дилни системи и уреди. 

Те се прилагат за:
• хладилни системи, стационарни или преносими, с 
различни размери, с изключение на климатизаторите 
на автомобилите

• за индиректни охлаждащи или отоплителни  
системи

• за местоположението на хладилните системи.

БдС EN 378-1 Хладилни системи и термопомпи. изи-
сквания за безопасност и опазване на околната среда. 
Част 1: Основни изисквания, определения, класифика-
ция и критерии за избор предоставя насоки за опазване 
на околната среда и определя процедури за експлоатация, 
техническо поддържане и ремонт на хладилни системи и 
възстановяване на хладилните агенти.
Стандартът обяснява категориите за достъп, определени в 
таблица 1. Обитаването се категоризира по отношение на 
безопасността в случай на неправилна работа на хладил-
ната система. 
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Стандартът подчертава, че обитаемите пространства могат 
да се категоризират чрез национални изисквания. Където 
има възможност за повече от една категория за достъп, се 
прилагат най-строгите изисквания. Ако пространствата са 
изолирани, например чрез плътни прегради, подове и та-
вани, се прилагат изискванията за индивидуална категория 
за достъп.
Съществуват четири класа местоположения за хладилни 
системи:

• Клас IV – когато всички части, съдържащи хлади-
лен агент, се намират във вентилирано заграждение. 
Вентилираното заграждение трябва да отговаря на 
изискванията на EN 378-2 и EN 378-3.

• Клас III – когато всички части, съдържащи хлади-
лен агент, се намират в машинна зала или на откри-
то. Машинната зала трябва да отговаря на изисква-
нията на EN 378-3.

• Клас II – когато всички компресори и съдове под 
налягане се намират или в машинна зала, или на от-
крито, освен ако системата не отговаря на изисква-
нията за клас III. Тръбни серпентини и тръбопроводи, 
включително клапани, могат да бъдат разположени в 
обитаемо пространство. 

• Клас I – когато хладилната система или частите, 
съдържащи хладилен агент, са разположени в обита-
емото пространство, системата се счита за клас I, 
освен ако системата не отговаря на изискванията на 
клас II.

Стандартът прави класификация на хладилните системи, 
съгласно метода за охлаждане или загряване. Посочени са 

конкретни примери – с директно освобождаване, отворена 
оросителна, отворена вентилирана оросителна, индирект-
на затворена, индиректна вентилирана, двойна индиректна 
система и други. 
Максималното зареждане на хладилен агент, което може 
да бъде разрешено в дадена система, се определя от катего-
риите за достъп на всяко пространство. При определянето 
на границите на количеството хладилен агент се използва 
обемът (V) на най-малкото затворено обитаемо простран-
ство. Когато изпарителят или кондензаторът е разполо-
жен в система за подаване на въздух с въздухопроводи и 
системата обслужва неразделена на сектори многоетажна 
сграда, трябва да се използва обемът за обитаване на най-
малкия обитаем етаж на сградата. Пространството над 
фалшиви тавани или прегради се включва в изчислението 
на обема, освен ако те не са херметични.

Таблица 1 – Категории за достъп

категория Общи характеристики Примери 

Общ достъп

Помещения, части от сгради, сгради, където:
• хората могат да спят

• хората са ограничени в своето движение

• има наличие на неконтролиран брой хора

• всеки има достъп, без да е лично запознат с необ-
ходимите мерки за безопасност.

Болници, съдилища или затвори, театри, су-
пермаркети, училища, лекционни зали, гари, 
хотели, жилищни помещения, ресторанти.

Наблюдаван 
достъп

Помещения, части от сгради, сгради, където може да се 
събира ограничен брой хора, някои от които по необхо-
димост са запознати с общите мерки за безопасност на 
предприятието.

Търговски или професионални офиси,  
лаборатории, места за производство с общи 
дейности или места, където хората работят.

Упълномощен 
достъп

Помещения, части от сгради, сгради, където имат достъп 
само упълномощени лица, които са запознати с общите 
и специалните мерки за безопасност на предприятието, 
и където се извършва изработка, преработка или съхра-
нение на материали или продукти.

Производствени съоръжения например за 
химикали, хранителни продукти, напитки, 
лед, сладолед, рафинерии, хладилни складо-
ве, мандри, кланици, необществените зони 
на супермаркети.
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БдС EN 378-2 Хладилни системи и термопомпи. изи-
сквания за безопасност и опазване на околната среда. 
Част 2: Проектиране, конструкция, изпитване, марки-
ровка и документация е приложим при проектиране, из-
граждане и монтиране на хладилни системи, включително 
тръбопроводи, съставни части и материали. Той също оп-
ределя изискванията за изпитване, пускане в експлоатация, 
маркиране и документация. Стандартът посочва специ-
фични изисквания като херметичност, тръбни съединения, 
помпи за течен хладилен агент, както и за различните със-
тавни части – материали, съдържащи желязо, мед, алуми-
ний, магнезий, цинк, калай и техните сплави, за запояване, 
заваряване, както и неметални материали за уплътнения и 
салници, стъкло, азбест, пластмаса, еластомери. 
Всички съставни части се подлагат на изпитвания за якост 
на налягане, за плътност и на функционално изпитване, а 
резултатите се регистрират. За различните съставни части 
не се изисква специална маркировка, но е необходима до-
кументация, която да включва резултатите от изпитвания-
та и сертификати.
Стандартът подчертава, че хладилните системи се зареж-
дат с хладилен агент в мястото на производство или на 
място по препоръка на производителя. Носещите части и 
основите на хладилните системи трябва да имат достатъч-
на якост, за да издържат външните усилия, например маса-
та на съдовете, натоварване от сняг и от вятър.
За определяне на максимално допустимото налягане в раз-
личните части на хладилната система се използва един от 
следните методи:

• Метод 1 – проектантът документира метода за 
изчисляване или изпитване, използван за определяне на 
допустимото максимално налягане. Когато се изчис-
ляват разликите между температурата на околната 
среда и тази на кондензиране, методът трябва да се 
провери чрез изпитване. 

• Метод 2 – минималната стойност на максимално-
то допустимо налягане се определя от определените 
минимални температури, посочени в специална табли-
ца. Това невинаги обаче води до налягането на насища-
не на хладилния агент в системата. 

Когато инструкциите за обслужване изискват редовна 
смяна на маслото, производителят трябва да определи  
инструкция как то да се източи с минимални емисии на 
хладилен агент в околната среда. Хладилните системи 
трябва да бъдат снабдени с достатъчно спирателни венти-
ли, така че да се сведе до минимум опасността и загубата 
на хладилен агент, особено по време на ремонт или техни-
ческо обслужване.
Всяка хладилна инсталация, всички съставни части или 
цялата система се подлагат на следните изпитвания, преди 
да се пуснат в експлоатация:

• изпитване на якост

• изпитване за плътност

• функционално изпитване на предпазните превключ-
ващи устройства за ограничаване на налягането

• изпитване за съответствие на цялата инсталация.

Стандартът изрично посочва, че не се въвежда в експлоа-
тация хладилна система, която не е документирана.
Всяка хладилна система и нейните главни съставни части 
трябва да бъдат маркирани. 
Всяка документация се изготвя и подписва от компетентно 
лице, което отговаря за извършването на надзора, изпитва-
нето или проверката.
Производителят и/или монтажната организация предоста-
вят подходящ брой наръчници с инструкции, които съдър-
жат:

• предназначение на системата

• описание на машините и оборудването

• схема на хладилната система и електрическа схема

• инструкции относно пускането, спирането и прес-
тоя на системата и нейните части

• инструкции относно обезвреждането на работния 
флуид и оборудването

• причини за най-често срещаните дефекти и мерки, 
които трябва да бъдат предприети
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• предпазни мерки, за да се предотврати замръзва-
не на водата в кондензатори, охладители и т.н. при  
ниски температури на околната среда или при  
понижаване на налягането / температурата на сис-
темата

• информация относно емисии на шум

• посочва се дали са необходими лични предпазни 
средства

• инструкции, когато се изисква редовно източване 
на масло

БдС EN 378-3 Хладилни системи и термопомпи.  
изисквания за безопасност и опазване на околната  
среда. Част 3: Място за монтиране и защита на хората 
се прилага за:

• хладилни системи, стационарни или мобилни, с  
всякакви размери, с изключение на системите за  
климатизация в превозните средства

• вторично охлаждащи и отоплителни системи

• месторазположението на хладилните системи

• замяна на части и добавяне на съставни части след 
приемането на този стандарт, ако те не са идентич-
ни по функция и капацитет.

Хладилните системи на открито трябва да бъдат разпо-
ложени така, че при теч на хладилен агент да се избегне 
проникването му в сграда или застрашаване на хора и иму-
щество по друг начин. В случай на теч хладилният агент не 
може да прониква в отвори за подаване на пресен въздух, 
през врати, капаци или други подобни отвори. Там, където 
е предвиден подслон за хладилното съоръжение, разполо-
жено на открито, трябва да има естествена или принуди-
телна вентилация. Помещение, на което поне една от дъл-
гите му стени е отворена за външен въздух с помощта на 
ламели, със 75 % свободна зона, и обхващащо най-малко 
80 % от площта на стената (или еквивалентната, ако повече 
от една стена е отворена навън), се счита, че е на открито.
Стандартът изрично подчертава, че машинните зали не 
бива да се използват като обитаеми пространства. Опера-
торът гарантира, че достъпът е разрешен само за инструк-

тирани лица. Трябва да се предотврати проникването на 
хладилния агент в съседните помещения, стълбища, въ-
трешни дворове, проходи или шахти за обслужване, или в 
отводнителните системи на сгради и изтичащият газ тряб-
ва да бъде отвеждан навън.
За спиране на хладилната система се инсталира дистан-
ционен изключвател извън помещението, в близост до вра-
тата. Не трябва да има външни отвори в рамките на 2 м от 
строителни аварийни изходи за стълбища или други стро-
ителни отвори, например прозорци, врати, вентилацион-
ни отвори. Всички тръбопроводи и вентилационни възду-
хопроводи, които минават през стени, тавани и подове на 
машинните зали, трябва да бъдат изолирани.

Размерите на машинната зала трябва да позволяват лесно 
монтиране и достатъчно място за обслужване, техниче-
ско поддържане, експлоатация, ремонт и демонтиране на 
хладилното съоръжение, включително и достатъчно прос-
транство за хората, които носят лични предпазни средства. 
Стандартът посочва всички конкретни изисквания за ос-
ветление, врати, отвори, стени, под, тавани и канали. Най-
малко един авариен изход трябва да се отваря директно 
навън или да води към коридор с авариен изход. 
Вентилацията трябва да бъде в съответствие с национал-
ните нормативни актове, с минимум четирикратен общо-
обмен на въздуха за час, когато машинната зала е обита-
ема. В случай че необходимият дебит на вентилацията не 
може да бъде достигнат, трябва да се активира звукова или 
визуална аларма и, когато е необходимо, електрическото 
захранване се спира.
Машинните зали следва да са ясно означени на входовете 
заедно с предупредителни надписи, че неупълномощени 
лица не трябва да влизат, както и че пушенето, открити  
осветители или пламъци са забранени. 
За правилно монтиране и функциониране се проверява 
следното:

• дали маршрутите за евакуация и достъп са  
свободни от препятствия

• дали отворите за вентилация (включително  
отворите за преминаване на разреждане) са свободни 
от препятствия

• механичната вентилация на машинната зала

• детекторите за хладилен агент

• алармите и резервното захранване, когато е  
необходимо
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• наличността и достъпът до лични предпазни  
средства.

БдС EN 378-4:2016+A1 Хладилни системи и термопом-
пи. изисквания за безопасност и опазване на околната 
среда. Част 4: Функциониране, техническо обслужва-
не, ремонт и възстановяване определя изискванията за 
безопасност и екологичните аспекти, свързани с експло-
атацията, техническото обслужване и ремонта на хладил-
ните системи и възстановяването, повторната употреба и 
унищожаването на всички видове хладилни агенти, мас-
лоохладители, топлоносители, хладилни системи и части 
от тях.
Преди пускане в експлоатация на нова хладилна систе-
ма лицето, отговорно за нейното пускане, гарантира, че  
обслужващият персонал е обучен и инструктиран. Доси-
ето трябва да бъде актуализирано след всяко техническо 
обслужване или ремонт, да се съхранява в машинната зала 
или данните се съхраняват дигитално, но са достъпни при 
обслужване и изпитване.
Операторът гарантира, че системата се контролира, наблю-
дава се редовно и се обслужва технически добре. Обхватът 

и продължителността на техническото обслужване се оп-
исват подробно в наръчника с инструкции. 
Стандартът описва как се сменя хладилният агент, като 
всичко се планира и изпълнява в съответствие с определе-
ни изисквания. Следват се препоръките на производителя 
на оборудването и на компресора, както и на доставчика на 
хладилния агент, или се препоръчва процедура в съответ-
ствие с разработения план, като се започва от записването 
на пълния набор от работните параметри на системата, за 
да се определи базовата мощност.
Всички части на хладилните системи, например хладилни-
ят агент, маслото, топлоносителят, филтрите, изсушителят, 
изолационният материал, трябва да бъдат възстановени, да 
се използват повторно и/или да се обезвреждат по подхо-
дящ начин. Стандартът подробно с таблици и схеми обяс-
нява как може да се направи това, посочва необходимите 
изисквания към съоръжението за възстановяване.
В приложения на стандарта се разяснява как се източва 
маслото от хладилната система, дават се изисквания за 
рециклиран хладилен агент, манипулиране и съхраняване 
на хладилни агенти, проверка по време на експлоатация, 
насоки за ремонт.
(БДС Компас)
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как се представят данните от 
производителя

БдС EN 12900 Хладилни компресори. номинални ус-
ловия, допустими отклонения и представяне на данни 
за работните характеристики от производителя опреде-
ля условията за определяне на техническите характерис-
тики, допустимите отклонения и методите за представяне 
на данните от производителите на обемни хладилни ком-
пресори. Включват се едностъпални компресори и едно- и 
двустъпални компресори с подохлаждане на флуида.

Данните се отнасят за хладилната мощност и консумира-
ната енергия и включват изисквания при работа с частично 
натоварване.
За представяне на характеристиките се използват параме-
трите, показани в няколко таблици, като например:

Хладилен агент

Параметри

температура на всмукваните 
пари (°С) или на прегряване 
(K) на входа на компресора

темпера-
тура около 
компресора

Приложение на компресора

Халогенирани въглеводороди 
и въглеводороди, включител-
но смеси на хладилни агенти

32 °С

35 °С

Битови и подобни хладилници/за-
мразители

20 °С или 10 К Други приложения

R 744 (CO2)
32 °С Битови и подобни хладилници/за-

мразители
10 K (30 °С) Други приложения

R 717 5 К Всички приложения, използващи 
амоняк

други хладилни агенти
Според случая трябва ясно да се 
посочи в техническите характе-
ристики
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представят в табличен или графичен вид.
Хладилните агенти трябва да бъдат означени в съответ-
ствие с БдС ISO 817 Хладилни агенти. Означение и 
класификация за безопасност, като се посочва източни-
кът, от който са взети термодинамичните свойства. Могат 
да се покажат и други данни, като работен обем, брой на 
цилиндрите и диапазон на скоростта.

• температурите на изпарение в точката на росата 
от страната на засмукването с интервали, които не 
надвишават 5 K

• температурите на кондензация в точката на роса-
та за нагнетателната страна с интервали, които не 
надвишават 10 K

• за компресори, използващи специфични средства за 
подохлаждане на течността, трябва да се определи 
температурата на течността, напускаща подохла-
дителя.

Разликите между съставните части по време на производ-
ството могат да се отразят в отклонения от обявените от 
производителя работни характеристики. За да е в съответ-
ствие с този европейски стандарт, всеки отделен компре-
сор трябва да е в границите на определените в стандарта 
отклонения.
Методът за корекция, приложим към работните характе-
ристики по отношение на прегряването, включват:

• промяна на хладилната мощност (или масовия  
дебит) във функция от прегряването

• промяна на консумираната мощност във функция 
от прегряването.

Коефициентите за превръщане или методът за изчисля-
ване на различни стойности на прегряването трябва да се 
основават на експериментални данни.
Коефициентите за корекция или методът за изчисляване, 
приложим към работните характеристики при номинални 
обороти, включват:

• хладилна мощност (или масов дебит) във функция 
от променливите обороти на компресора

• консумирана мощност във функция от променливи-
те обороти на компресора.

(БДС Компас)

Публикуваните работни характеристики се основават вър-
ху данни, получени от изпитвания, извършени в съответ-
ствие с БдС EN 13771-1 компресори и кондензационни 
агрегати за охлаждане. изпитване на характеристики-
те и методи за изпитване. Част 1: Хладилни компресо-
ри.
Работните характеристики трябва да бъдат предоставени 
за:

• открити компресори при номинални обороти

• моторкомпресори при номинално напрежение и 
честота.

Изискваните работни характеристики за представяне в 
таблична или графична форма трябва да включват:

• хладилната мощност във формата на стойности, 
които могат да се отчитат с точност ± 2 %

• консумираната мощност във формата на стойно-
сти, които могат да се отчитат с точност ± 2 %
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как се оформя принципната схема

БдС EN 1861 Хладилни системи и термопомпи. 
Принципни схеми на системи, тръбопроводи и 
измервателни уреди. Оформяне и символи определя 
символите и правилата за чертане на принципни схеми, 
които представят конфигурацията и действието на 
хладилните системи, и са част от подробната техническа 
документация, необходима за проектиране, производство, 
монтиране, пускане в действие, експлоатация, техническо 
обслужване и спиране от експлоатация на хладилната 
система. Стандартът не се прилага за системи, при които 
топлината се отвежда от електрическа верига, например 
(Peltier)-ефект.
В зависимост от информацията и нейното представяне се 
различават два вида принципни схеми – на система или на 
тръбопроводи и измервателни уреди.
Принципната схема на система използва определени 
графични символи и съдържа:

• съоръжения и машини, необходими за хладилната 
система

• означение и дебит на входящите и изходящите  
продукти, които могат да бъдат охлаждани или  
загрявани

• означение на хладилния агент, топлоносителя,  
абсорбента и адсорбента

• характерни условия на работа.

Схемата може също да съдържа допълнителна информация, 
например означение и дебит на флуидите между етапите 
на процеса, основна арматура в логично положение по 
отношение на нейното действие, допълнителни работни 
условия.
Схемата на тръбопроводи и инструменти (P и ID), 
основана на принципната схема на системата, 
представлява техническата реализация на хладилната 
система посредством графични символи за съоръженията, 
машините и тръбопроводите заедно с графичните символи 
за функциите на измерване и регулиране.
P и ID използва графичните символи и съдържа най-малко 
следната информация:

• означение на хладилния агент, топлоносителя,  
абсорбента и адсорбента

• характерни условия на работа

• съоръжения, машини и други съставни части  
(например задвижвания, тръбопроводи, конвейери,  
арматура и тръбни съединителни части), както и 
монтираните спомагателни съоръжения

• характерни данни на съоръженията, машините и 
другите съставни части, ако е необходимо, посочени 
в отделни списъци

• диаметър, номинално налягане, материал и вид на 
тръбопроводите, например чрез номер на тръбопро-
вода, клас на тръбопровода или идентификационен 
номер

• топлоизолация

• функции за измерване и регулиране

• съоръжения за безопасност.

P и ID използва определените графични символи и може 
да съдържа например дебит и зареждане с хладилния 
агент и топлоносителя, данни от производството на 
тръбопроводите, съоръженията, арматурата, машините и 
топлоизолацията, ако е необходимо, посочени в отделни 
списъци.
За графичното представяне на принципните схеми 
на хладилните системи трябва да бъдат използвани 
стандартизирани правила за чертане, разписани в различни 
стандарти – за размери на чертожния лист, надписно поле, 
графични символи, вид на шрифта. Този стандарт определя 
дебелина на линиите, разстояние между тях, посока, 
свързвания, надписи, височина на шрифта, разположение 
на надписа.
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в съответствие с функционалните и/или проектните 
особености. Стандартът показва символите подробно в 
таблица. Това е част от нея:

(БДС Компас)
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изискванията за обемни компресори

БдС EN 12693 Хладилни системи и термопомпи. изи-
сквания за безопасност и опазване на околната среда. 
Обемни компресори за хладилни агенти се прилага за 
обемни компресори за хладилни агенти за подвижни и 
стационарни хладилни системи и термопомпи, при които 
компресията се получава чрез промяна на вътрешния обем 
на компресорната камера. Стандартът се отнася за компре-
сори, използвани в търговски и промишлени инсталации с 
електрическо захранване, включително вградени двигате-
ли, до 1 000 V променлив ток и 1 500 V постоянен ток. Не 
разглежда изисквания за вибрации и шум.
Стандартът определя изискванията за безопасност при 
проектирането, конструирането, производството и изпит-
ването, документацията и маркирането на компресорите, 
включително вградените принадлежности като спирател-
ни кранове.
Посочен е списък със значителните опасности, мерките за 
отстраняването им и са дадени указания за оценяване на 
риска.
Документът показва как да се осигури защита от движещи 
се части, срещу загуба на стабилност, счупване и разкъс-
ване, безопасност при манипулиране, електрическа безо-
пасност, мерки за намаляване на излъчванията на маслата 
и хладилните агенти. Например, компресорите трябва да 
са конструирани така, че обратното изтегляне на масло и 
хладилен агент да бъде по сигурен и безопасен начин за 
околната среда.
За всяко изпитване за безопасност и/или мярка за защита 
освен тези, които са очевидни, трябва да е определен ме-
тодът за проверка:

• чрез изпитване на типа

• чрез мерки (например якост)

• чрез изчисляване

• чрез визуален оглед.

При изпитване на типа всички видове компресори трябва 
да бъдат изпитани на якост, функционалност на устрой-
ството за понижаване на налягането, когато е монтирано, и 
на електробезопасност.
При единично изпитване всички компресори (корпус и 
елементи по избор с еквивалентен диаметър, по-голям от 
50 mm) трябва да са изпитани на якост, плътност и елек-
трическа безопасност по време или след производство.
Маркировката, графичните символи и писмените преду-
преждения трябва да са трайно нанесени и да бъдат ясно 
видими. Те трябва да са устойчиви на атмосферните усло-
вия, в които е монтиран компресорът, да са от подходящ 
материал и изработени така, че да издържат на нормална 
експлоатация и поддръжка.

Информацията от следващата таблица трябва да е трайно 
маркирана на табелката или щампована върху корпуса.
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Минимално маркиране за всички видове компресори:
• производител, доставчик или вносител
• модел на компресора, означение на типа
• година на производство и сериен номер (може да е кодиран)
• определено допустимо максимално налягане, PS MPa или bar a b

• определено допустимо максимално налягане при покой, PSS (само когато е различно от PS) MPa или bar a b

Допълнително маркиране за мотор-компресори с консумирана мощност до 3 kW:
• вид на тока

 » постоянен
 » променлив – еднофазен
 » променлив – трифазен

• номинално(и) напрежение(я), диапазон на номинално(и) напрежение(я) V
• номинална честота(ти) Hz
• ток при блокиран ротор A b c

Допълнително маркиране за мотор-компресори с консумирана мощност над 3 kW:
• вид на тока

 » постоянен
 » променлив – еднофазен
 » трифазен

• номинално(и) напрежение(я), диапазон на номинално(и) напрежение(я) V
• номинална честота(и) Hz
• номинални обороти об/s или об/min b

• ток при блокиран ротор A b c

• геометричен обем при номинални обороти или за оборот m3/h или m3/об b

• свързване на мотора, когато има повече от една позиция A b

• максимален работен ток A b

• клас на защита IPXX b

Допълнително маркиране на открити компресори:
• номинални обороти или диапазон на номиналните обороти об/s или об/min b

• геометричен обем при номинални обороти или оборот m3/h или m3/об b

Маркиране на електрическите елементи:
• тип и производител (също символ)
• вид на тока
• номинално(и) напрежение(я) диапазон(и) на номиналните напрежения V
• номинална честота (ако се изисква) Hz
• номинална мощност или номинален ток W или A b

a – 1 MPa = 10 bar.
b – Тези данни трябва да са маркирани на компресора или елементите, или да са дадени в техническата документация.
Забележка: Когато електрическите елементи са в серийно производство, тази информация може също да е кодирана.
c – Токът при блокиран ротор трябва да се измерва при най-високата стойност от диапазона на номиналното работно 
напрежение. При мотор-компресори с повече от едно допустимо работно напрежение трябва да са дадени всички токове 
при блокиран ротор.
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Когато компресорът може да се повдига при транспортира-
не само в определени точки, те трябва да бъдат маркирани 
и описани в техническата документация.
Производителят трябва да предостави документация 
(включително инструкции за безопасност), която да съдър-
жа най-малко следното:

• описание на компресора и основната му област на 
приложение

• електрическа схема

• изисквания за електрическата безопасност

• указания за пускане, спиране и престой на компре-
сора

• указания за отстраняване на работни флуиди и  
съоръжения

• причини за най-често появяващи се дефекти и  
мерки, които трябва да се предприемат

• инструкции за поддръжка на компресора

• инструкции за зареждане и събиране на хладилния 
агент и масло

• инструкции за работа с хладилния агент и свърза-
ните с това опасности

• хидравлични удари и мерки за предотвратяване на 
увреждания/счупване на компресора и други елементи 
или тръбопроводи

• инструкции за работа и поддръжка на средствата 
за безопасност

• информация относно използване на лични предпаз-
ни средства

• инструкции и/или предупреждения за избягване на 
контакт с горещи или студени повърхности.

Когато се доставят еднакви компресори за серийно про-
изводство, е достатъчно документацията да се представи 
еднократно. В случай на технически изменения тя се кори-
гира изцяло или се подменя.
(БДС Компас)
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Стандартът БдС EN 14276 Съоръжения под налягане за 
хладилни системи и термопомпи се състои от две части: 
Част 1: Съдове. Общи изисквания и Част 2: тръбопро-
води. Общи изисквания.
БдС EN 14276-1 Съоръжения под налягане за хладилни 
системи и термопомпи. Част 1: Съдове. Общи изисква-
ния определя изискванията за материалите, проектиране-
то, производството, изпитването и документацията на ста-
ционарните съдове под налягане. Стандартът се прилага 
за съдове под налягане, съдържащи съставни части, полу-
чени чрез заваряване или спояване, включително тръбни 
фланци, винтови, заварени или споени съединения, или с 
челно заваряване или спояване към първото цилиндрично 
съединение на свързване към тръбопроводите или другите 
елементи.
Стандартът подробно изброява изискванията за матери-
алите, както и се позовава и на други документи. Така 
например при марки стомана, при които производителят 
установи опасност от образуване на ламелна пукнатина 
вследствие конструкцията на съединението и натоварва-
нето, се прилага изпитване с ултразвук на повърхността.
Съдовете под налягане са класифицирани в 4 категории в 
съответствие със следното:

• класификацията на флуида

• състоянието на флуида:

 » газове, втечнени газове, разтворени под наляга-
не газове и други течности, при които налягането 
на парите при допустимата максимална темпера-
тура е по-голямо от 0,5 bar

 » течности, чието налягане на парата при допус-
тимата максимална температура е по-малко или 
равно на 0,5 bar.

В този стандарт частите, които съдържат хладилен флу-
ид, винаги се разглеждат като газов циркулационен кръг. 
Стандартът подробно описва изискванията за проектира-
не, като се предвижда защита от външна и вътрешна коро-
зия. Посочени са и други стандарти, които съдържат изи-
сквания за натоварване, допустимо максимално налягане, 
проектна температура, напрежение и др.
Основният метод за проектиране е чрез формули, подроб-
но обяснени в стандарта. В допълнение могат да се използ-
ват два други метода, които го допълват и изменят: проек-
тиране чрез анализ и експериментални.



БДС Компас, брой 3/2020 17

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

Изискванията за производство, посочени в този стандарт, 
трябва да отговарят на тези в БдС EN 13445-4 ненагря-
вани съдове под налягане. Част 4: Производство. Тряб-
ва да бъдат създадени и спазвани подходящи процедури 
за идентифициране на материала, от който се изработват 
елементите на съоръжението. Системата включва подхо-
дящи процедури, за да се провери идентичността на мате-
риала, получен от доставчика. Посочени са изискванията 
за неразглобяеми съединения, формоване на частите под 
налягане, термообработка след заваряване, вътрешно по-
чистване, ремонти, довършителни операции.

Документацията трябва да съдържа най-малко следното:
• общо описание на съда под налягане

• списък със съдовете под налягане, включени в една 
и съща проектна документация

• условия на експлоатация и проектни условия: наля-
гане, температура, статично, циклично и динамично 
натоварване, където е приложимо, добавка за коро-
зия, флуид или флуидна група, налягане за изпитване и 
среда за изпитване

• чертежи на проекта, които съдържат цялата  
информация, необходима, за да се провери дали съдът 
под налягане съответства напълно с изискванията на 
този стандарт

• табелка за типа или данните за маркиране

• списък на материалите със специални характерис-
тики (ако има такива) със сертификат за материала

• проектни изчисления и/или протокол от изпитване, 
в случай на експериментален метод за проектиране

• следната информация за неразглобяемите съе-
динения: форма, подготовка, планиран процес или  
означения в съответствие; допълнителни материа-
ли и спомагателни материали в случай на заваряване  
и/или спояване, коефициент на заваръчния шев, където 
е приложимо и др.

Производителят извършва преглед на проектната доку-
ментация в зависимост от модула за оценяване на съответ-
ствието и предоставя следната информация:

• проектната документация

• квалификация на оператора за изготвяне на нераз-
глобяемото съединение или документите, необходими 
за получаване на квалификацията

• изпитвания и процедурите за контрол и/или прото-
колите, изготвени по време на производството

• списък с процедурите за изпитването без разруша-
ване и на операторите на изпитването без разрушава-
не с тяхната квалификация

• необходимата полезна информация, за да се дока-
же, че образецът е в съответствие с изискванията на 
преразгледания проект и с проектната документация.

Производителят трябва да създаде такъв производствен 
процес, че съдът под налягане да отговаря на проектните 
изисквания и на този стандарт. За тази цел е задължителна 
документирана система, която описва изпитванията, пре-
гледа, критериите за приемане.
Всеки завършен съд, проектиран и конструиран в съот-
ветствие с този стандарт, трябва да бъде подложен на 
окончателно оценяване за съответствие с чертежа и този 
стандарт. Окончателният контрол се състои от визуална 
проверка на съда, проверка на документацията и изпитва-
не под налягане.

Всеки съд се проверява и изпитва по време на проектира-
нето и производството на конструкцията. Видът, обемът, 
нивото и честотата на проверката и изпитването на всеки 
съд се основава на:

• процедурата за оценяване на съответствието, 
която отчита групата на флуида, продукта от наля-
гането по обема и състоянието на флуида

• категорията на изпитване, която отчита коефи-
циента на заваръчния шев, процесите на заваряване, 
групата на материала и дебелината на материала

• всичко трябва да бъде достатъчно, за да се гаран-
тира, че проектирането, материалите, изработката 
и методите за изпитване са в съответствие с този 
стандарт.



БДС Компас, брой 3/202018

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я Маркировката включва следното:

• идентификация на производителя на съда: наиме-
нование, лого или марка и местонахождение

• идентификация на съда под налягане: вид и/или  
сериен номер

• обем

• година на производство.

За съд над 100 kg е полезно да се означи масата на тарата 
на съда.
Инструкциите на производителя включват: критериите 
за подбор или използването на съда, минималния и мак-
сималния дебит, вида и качеството на флуида (най-малко 
флуид от група 1 или 2), данни за инсталацията, включи-
телно максимални външни натоварвания, данни за съда 
(маса, размери), устройства за манипулиране, защита от 
корозия, топлоизолация, принадлежности за безопасност, 
техническа поддръжка, периодичен контрол, добавка за 
корозия, периодично почистване.
Стандартът определя какви записи трябва да съхранява 
производителят поне 10 години след производството на 
съда под налягане.

БдС EN 14276-2 Съоръжения под налягане за хла-
дилни системи и термопомпи. Част 2: тръбопроводи. 
Общи изисквания определя изискванията за материали-
те, проектирането, производството, изпитването и доку-
ментацията на стационарните тръбопроводи, предназна-
чени за използване в хладилни системи, термопомпи и в 
системи за вторично охлаждане и отопление. Прилага се за 
тръбопроводи, включващи заварени или споени съедине-
ния, включително фланци, резбови съединения, заварени 
или споени съединения за първия заварен или споен шев 
за свързване. В него се разглеждат още изборът, приложе-
нието и монтажът на предпазните устройства за безопас-
ност, предназначени да защитят тръбопроводите по време 
на различните фази на кръговия хладилен цикъл.

Прилага се за следните тръбопроводи:
• топлообменници, съставени от тръби и предназ-
начени за охлаждане или загряване на въздух, където 
аспектите на тръбопроводите са доминиращи

• тръбопроводи, вградени към агрегат (например, 
автономна система, кондензаторен агрегат)

• тръбопроводи, монтирани на място.

категории
Флуид

точка 5.2 на 
EN 14276-1

критерии

X Група 1

PS < 0,5 bar, без ограничение за DN или
0,5 bar < PS ≤ 10 bar, DN ≤ 100 или
10 bar < PS ≤ 40 bar: PS × DN ≤ 1 000 или
PS > 40 bar, DN ≤ 25

Група 2

PS < 0,5 bar, без ограничение за DN или
0,5 bar < PS ≤ 35 bar, PS × DN ≤ 3 500 или
PS > 35 bar, DN ≤ 100

Y Група 1 Различни от критериите за категорията X група 1
Група 2 Различни от критериите за категорията X група 2

В документа подробно се изброяват изискванията за мате-
риалите – за всички, за тези под налягане, за предотвратя-
ване на крехкото разрушаване, и необходимата докумен-
тация.
Тръбопроводите под налягане са класифицирани в 2 кате-
гории съгласно таблицата:



БДС Компас, брой 3/2020 19

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

В хладилните системи могат да бъдат класифицирани като 
тръбопроводи 3 вида съоръжения под налягане:

• вид А: топлообменници, при които въздухът е  
вторичен флуид и тръбопроводните елементи са  
предимно във вид на серпентина

• Вид B: тръбопроводи, вградени в монтажна група 
(например самостоятелна система, кондензаторен 
агрегат)

• вид C: тръбопроводи, монтирани на място

 » вид C1: с предварително сглобени тръби

 » вид C2: изцяло монтирани на място.

За различните видове тръбопроводи се прилагат изисква-
нията в следната таблица: 

точка

Вид A Вид B Вид C

Серпентини тръбопроводи
Предварително  

сглобени  
тръбопроводи

изцяло монтирани 
на място  

тръбопроводи
Определяне на налягането и  
температурата Точка 6

Натоварване чрез налягане Точка 6
Други натоварвания/закрепвания N/A (няма данни) N/A (няма данни) EN 378-2 и EN 378-3
Формоване (преобразуване) EN 14276-1
Сглобяване и монтаж на  
тръбопровода N/A (няма данни) N/A (няма данни) EN 378-2 и EN 378-3

Неразглобяемо съединение EN 14276-1
Разглобяемо съединение EN 14276-1
Окончателен контрол Точка 8

Стандартът подробно обяснява изискванията за проекти-
ране – добавки за защита от външна и вътрешна корозия, 
натоварване, проектна температура и минимална темпера-
тура на материала, изчислителна температура за тръбопро-
вод със и без нагревател, коефициент на заваръчния шев, 
изчислително напрежение, отвори за достъп и за провер-
ка, устройства за вентилиране и продухване, зареждане и  
източване и устройства за манипулиране, методи за про-
ектиране.
При производството се изисква проследимост на матери-
ала, спазване на определените в стандарти допустими от-
клонения, неразглобяеми съединения, формоване на части 
под налягане, термообработка след заваряване, вътрешна 
чистота, ремонти и довършителни операции.
Всеки тръбопровод се подлага на проверка, изпитване и 
преглед по време на проектирането и изпълнението на кон-
струкцията. Видът, броят, нивото и честотата им се осно-
вават на:

• групата на флуида и номиналния диаметър и  
състоянието на флуида

• категорията на изпитване, която отчита коефи-
циента на заваръчния шев, процесите на заваряване, 
групата на материала и дебелината на материала.

Други съображения, например процедури на формоване и 
подготовка на ръбовете, също влияят на нивото на провер-
ките и изпитванията. Всички дейности се документират. 
Изграждането на тръбопровода не трябва да започва, до-
като проектната документация не е напълно комплектова-
на и прегледана от производителя и докато не е завършил 

процесът на одобряване на проекта. Всеки завършен тръ-
бопровод, проектиран и конструиран в съответствие с този 
документ, се подлага на окончателно оценяване за съответ-
ствие с чертежа и с този стандарт.
Когато при проверката на завършения тръбопровод не е 
възможно да се проверят вътрешните елементи поради 
тяхното местоположение, производителят на тръбопро-
вода трябва да гарантира, че тези елементи са обект на 
окончателно изпитване преди тяхното сглобяване. Оконча-
телната проверка се състои от визуална проверка на тръ-
бопровода, проверка на документацията и изпитване под 
налягане.
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• чрез директно маркиране на тръбопровода; не се 
използва директно щамповане, ако дебелината на  
материала е по-малка от 6 mm, или

• чрез отделна фирмена табелка с номиналните дан-
ни за продукта, трайно закрепена към тръбопровода.

Маркировката трябва да включва най-малко следното:
• идентификация на производителя на тръбопрово-
да: име, лого или търговска марка и местоположение

• идентификация на тръбопровода: вид и/или сериен 
номер

• година на производство.

Производителят предоставя информация за:
• критериите за подбор при използването на тръбо-
провода

• минималния и максималния дебит

• вида и качеството на флуида (най-малко флуид от 
група 1 или 2)

• данните за инсталацията, включително максимал-
ни външни натоварвания

• данните за тръбопровода: маса, размери

• устройства за манипулиране

• периодично почистване.

Когато е заявено при поръчката, тръбопроводът трябва да 
бъде доставен със следната документация, за да се позволи 
извършване на периодични прегледи и ремонти:

• чертеж на тръбопровода, използван за прегледа на 
проекта

• списък с материалите, използвани за частите под 
налягане

• детайли за неразглобяемите съединения

• сертификат от изпитването под налягане с озна-
чение на стойността на налягането на изпитване и 
датата

• всеки друг подходящ документ.

Стандартът установява какви протоколи с данни трябва да 
съхранява производителят най-малко 10 години, след като 
е бил произведен тръбопроводът.
(БДС Компас)
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как се изпитват вентилите

БдС EN 12284 Хладилни системи и термопомпи. Вен-
тили. изисквания, изпитване и маркировка определя 
изискванията за безопасност, коефициентите за безопас-
ност, методите за изпитване, използваните налягания за 
изпитване, както и за маркировка на вентили и другите 
съставни елементи, притежаващи подобно тяло, използ-
вани в системите за охлаждане. Стандартът описва задъл-
жителните процедури при проектиране (чрез изчислява-
не или чрез експериментален метод при проектиране) на 
елементите на арматурата, подложена на налягане, как-
то и критериите за прилагане при избор на материали.  
Описва също методите, позволяващи по сигурен начин да 
се вземат предвид намалените стойности на ударната енер-
гия при ниска температура.
Вентилите трябва да бъдат проектирани за монтиране и 
работа в съответствие с изискванията на БдС еN 378 с  
основно заглавие „Хладилни системи и термопомпи. 
изисквания за безопасност и опазване на околната  
среда“, части 1, 2 и 4.
Стандартът посочва всички изисквания като плътност,  
работа на вентили с ръчно задвижване и със сервозадвиж-
ване. Металните материали, включително допълнителните 
за заваряване, спойките, припоите и тези за уплътнения, 
трябва да издържат на термичните, химичните и меха-
ничните натоварвания, възникващи по време на работа на 
инсталацията. Задължително е да са устойчиви на използ-
ваните хладилни агенти, разтворители (в абсорбционни 
инсталации) и смеси от хладилен агент-масло за всеки 
особен случай. Допуска се използването на неметални  
материали, например за уплътнители, покрития, изола-
ционни материали, наблюдателни стъкла, ако те са съвмес-
тими с другите материали, хладилните агенти и смазките. 

Стандартът посочва в приложение материалите, които са 
подходящи за вентили за хладилни инсталации. Така на-
пример чугун с ламелен графит не бива да се използва. 
Материали, които ще се деформират значително, трябва да 
имат достатъчна пластичност и където е необходимо, да 
бъдат подложени на термична обработка.
Изискванията за проектиране се отнасят за части, подло-
жени на налягане и изработени от материали, определени 
в стандарта. Размерите на частите, подложени на налягане, 
са такива, че натоварването им в целия работен интервал 
да бъде в границите на безопасните стойности. Стандартът 
посочва допустимо максимално налягане, изчислителното 
налягане, корпуси и капачки под налягане. При проектира-
не на корпуси на вентили, капачки, фланци, гайки и бол-
тове се използват коефициенти за безопасност, посочени в 
приложения на стандарта.
Конструкцията трябва да бъде подходяща за налягането 
и температурата на хладилния агент, на които вентилът е 
подложен. Вентилите с фланци може да се използват само 
със съответните контрафланци. При конструкция на кор-
пуса е необходимо да се обърне внимание на плавните 
преходи от едно сечение в друго, тъй като острите ръбове 
намаляват пластичността на корпуса и може да се стигне 
до разрушаване. Уплътненията между корпус и капак се 
поставят в непрекъснато легло, така че да не могат да бъ-
дат измествани. Уплътнения на метал с метал са допусти-
ми, ако може да се приложи достатъчна сила, за да се уп-
лътни чрез деформация. Стандартът съдържа изисквания 
за седла на вентили, уплътнения на шпиндела и задни уп-
лътнения, резба на шпиндела, проектиране на салникови-
те уплътнения, блокиране на шпиндели и валове, капачки, 
ръчно задвижвани вентили и други.
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ване без разрушаване се определят от производителя в  
зависимост от коефициента на съединяване (коефициент 
на заваръчния шев). Степента на изпитването без разру-
шаване (коефициент на заваръчния шев на вентила) се 
определя от производителя. Когато крайният потребител 
изисква определена степен изпитване без разрушаване за 
части от вентила или за целия вентил, това се отразява в 
поръчката.
Производителят трябва да може да докаже, че свойствата 
на материалите на металните части, подложени на наля-
гане, са в съответствие с изискванията на този стандарт. 
Сертификатите за материалите могат да бъдат проверени 
при производителя.
Маркировката на вентилите с номинален размер, по-голям 
от DN 25, трябва да съдържа най-малко: 

• търговска марка на производителя, 

• означение на типа,

• година на производство,

• допустимо налягане,

• номинален размер заедно с номиналното налягане, 
ако е необходимо, както и 

• стрелка, показваща посоката на потока, ако е  
приложимо.

Ръчно задвижвани регулиращи вентили се маркират  
допълнително с буква R (за регулиращ вентил) върху гор-
ния фланец на корпуса или с плочка, или етикет с надпис 
„регулиращ вентил” под гайката на колелото за ръчно  
задвижване.

Капаци със свободен вътрешен обем един литър или пове-
че, които имат уплътняваща функция, трябва да се марки-
рат с допустимото максимално налягане.
Производителят трябва да представи следната документа-
ция, която съдържа информация, отнасяща се за безопас-
ността:

• инструкции за сглобяване и монтиране

• съответната инструкция за използване

• предвидено използване на устройството

• инструкция за техническо поддържане и проверка 
от потребителя

• чертежи и диаграми, необходими за разбиране на 
инструкциите

• предупреждения за възможни опасности при  
неправилна употреба на арматура

• хладилен агент, за който вентилът е подходящ

• означение на материала на частите от корпуса, 
подложени на налягане

• работен интервал на налягането и температура-
та за регулиращи вентили със сервозадвижване

• максималното допустимо налягане като функция 
от минималната и максимално допустимата темпе-
ратура.

(БДС Компас)
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стандартите е гаранция за високо 
качество

Д-р инж. Петър Василев е 
завършил висше образование, 
специалност „Топлотехни-
ка”, в Германския техниче-
ски университет в Дрезден,  
където през 1978 г. защитава 
докторска дисертация и две 
години е асистент в катедра 
„Хладилна техника”. От 1981 
до 2012 г. работи в Институ-
та по хладилна и климатична 
техника – София, като ръко-
водител-лаборатория, ръко-
водител-секция, ръководител-
направление, изпълнителен 
директор, технически ди-
ректор. Одитор е към ББК –  
Машиностроене, за сертифи-
циране на фирми по Регламент 
(ЕС) 517/2014. Автор е на над 
50 научни статии и докла-
ди в страната и в чужбина.  
От 2002 г. е председател на 
БИС/ТК 43 „Хладилна и крио-
генна техника“.

Визитка –  Инж. Василев, откога 
се занимавате със 
стандартизация и доколко 
са важни стандартите във 
Вашата област?
–  Със стандартизация се занимавам от  
38 години. В областта на хладилната  
техника стандартите са важни, защото 
те регламентират както техническите 
изисквания, така и тези по отношение 
на опазване на околната среда и безо-
пасност. Tова е особено важно при про-
ектиране на хладилни и климатични ин-
сталации и термопомпи, а също и при 
конструиране на отделните техни елемен-
ти – компресор, кондензатор, изпарител и 
др. Стандартите са свързани и с регламен-
тите на ЕС за опазване на околната среда, 
като например Регламент (ЕО) 1005/2009 
за веществата, които нарушават озоно-
вия слой, и Регламент (ЕС) 517/2014 за  
флуорсъдържащите парникови газове, 

които се използват като работни вещества 
в хладилната и климатична техника.

–  Това че са доброволни, 
означава ли, че може и без 
тях?
–  Това, че стандартите са доброволни, не 
означава, че с тях не трябва да се съобра-
зяваме. Спазването на изискванията на 
стандартите по отношение на техниче-
ско изпълнение, екология, безопасност 
и охрана на труда, изпитване, означение 
и документация е гаранция за постига-
не на високо качество при проектиране, 
монтаж и пускане в работа на хладилни 
и климатични инсталации. На база на 
стандартите и европейските регламенти 
у нас са разработени и наредби, в които 
се отчитат някои от основните им изиск-
вания и се определят мерките по тяхното 
прилагане.
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в условия на криза

Целият свят е изправен пред мащабна икономическа криза 
вследствие на пандемията от COVID-19. Авторитетни ико-
номически експерти на международно ниво предвиждат 
крах в икономиките на редица световни сили. Средните 
и малките фирми и предприятия са поставени в кризисна  
ситуация и трудно оцеляване.
Стандартите играят огромна роля за осигуряване на усло-
вия за защита на потребителите, безопасност на работещи-
те, насърчават социалната отговорност, играят важна роля 
за опазването на здравето и живота на хората и на околната 
среда.
Стандартизацията е съществена част от икономиката на 
всяка държава. Чрез стандартите се уеднаквяват изисква-
нията за продуктите и услугите и така се постига тяхното 
свободно движение. Прилагането на стандартите съдейст-
ва за подобряване на производителността и за осигуряване 
на постоянно качество на продуктите, което от своя страна 
повишава доверието на потребителите.
Българският институт за стандартизация ясно осъзнава 
пред какви опасности и препятствия е изправена иконо-
миката на страната ни, трудностите на всеки бизнес, неза-
висимо от дейността и големината му. Затова и разработва 
програма „Подкрепа за справяне с кризата 2020–2021”, 
насочена към настоящи и бъдещи клиенти и членове.  
Програмата включва:

• Провеждане онлайн на семинари и обучения

• Създаване на колекции от стандарти на преферен-
циални цени

• Осигуряване на безплатен достъп до стандарти, 
касаещи производството на лични предпазни сред-
ства, маски и медицински изделия на следните линкове:

 » Безплатен достъп до документи за че-
тене на CEN и ISO за лични предпаз-
ни средства; за повече информация виж: 
https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3774.html

 » Безплатен достъп до документи на CEN за лични 
предпазни средства; за повече информация виж:  
https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3772.html

Набелязаните точки и цели в програмата могат да бъдат 
допълвани. БИС насърчава и приема предложения от  
членове и клиенти за теми за семинари и всякакви дру-
ги въпроси, полезни за бизнеса и цялата общественост в  
условията на непозната по мащабите си световна рецесия.
Предложения, препоръки, коментари и въпроси може да 
отправяте към:
Силвия тодорова, на адрес:
гр. София
жк изгрев
ул. лъчезар Станчев № 13, ет. 3, стая 307
тел: +359 2 8174 505
e-mail: silvia.todorova@bds-bg.org
(БДС Компас)

https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3802.html
https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3774.html
https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3772.html
mailto:silvia.todorova%40bds-bg.org?subject=


БДС Компас, брой 3/2020 25

Зн
а

ете л
и

, че:

Мотото тази година за 14 Октомври – 
Световния ден на Стандартизацията:

да опазим планетата с помощта на 
стандартите

Земята е животворният остров в необятността на нашата 
Слънчева система. Животът на планетата зависи от енер-
гията, идваща от Слънцето.
Човекът и неговите огромни индустриални дейности през 
последния век обаче значително допринасят за драстично-
то увеличение на парниковите газове на Земята. Те влияят 
негативно на нашия климат и заедно с това и на всички 
форми на живот на Земята. В същото време бързото увели-
чение на населението и разрастването на градовете изис-
кват отговорно използване на ограничените ресурси.
За да намалим човешкото въздействие върху нашата пла-
нета са ни необходими политическата воля, конкретни 
действия и правилните инструменти.
Международните стандарти, разработени от IEC, ISO и 
ITU, играят огромна роля за опазването на нашата плане-
та, тъй като залагат на изпитаните и правилни решения за 
техническите предизвикателства в глобален мащаб. Те по-
магат за обмен на опит и експертно ноу-хау в рамките на 
развитите и развиващите се страни. Стандартите обхващат 
всички аспекти на спестяването на енергия, качеството на 
водата и въздуха. Те определят стандартизирани протоко-
ли и методи за измерване. Широкото им използване спо-
мага за намаляване на въздействието върху околната среда 
от индустриалното производство и процесите, улеснява 
повторното използване на ограничени ресурси и подобря-
ва енергийната ефективност.
(По материали на ISO)
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