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Списък 

с датирани версии на стандарти  и нормативни  документи, спрямо  които  ОКА   

 при РЗИ Кърджали  извършва  дейностите  си  в рамките на акредитирания  

гъвкав обхват 

 

№ БДС, нормативен документ Наименование Актуализация 

1. БДС EN ISO/IEC 17020:2012 

Оценяване на 

съответствието.Изисквания за 

дейността на различни  видове 

органи, извършващи контрол 

 

  

2. БДС EN ISO 19011:2018 
Указания за извършване на одит на 

системи за управление 

 

  

3. ILAC P15:05:2020 
Ръководство за приложение  на 

ISO/IEC 17020:2012г. 
 

4. 
ILAC G-24(OIML D 

10:2007):2007 

Насоки за определяне на 

интервалите на калибриране на 

средствата  за измерване 

 

5. БДС EN 689:2018г.+АC:2019 

Експозиция на работното място. 

Измерване на експозицията при 

вдишване на химични 

агенти.Стратегия за изпитване за 

съответствие с гранични стойности 

за професионална експозиция. 

16.05.2019 г. 

6. БДС  EN 482:2012г.+А1/2015 

Експозиция  на работното място. 

Общи изисквания при изпълнение на 

процедурите за измерване на 

химични агенти 

отпаднал и заменен 

с БДС  EN 482:2021г 

на 15.04.2021г. 

7. БДС 2200/85 

Вредни вещества във въздуха на 

работната среда. 

Методи за определяне 

концентрацията на праха 

 

8. БДС 16686/1987 

Охрана на труда. 

Методи за измерване на 

температурата, относителната 

влажност и скорост на движение на 

въздуха в работните помещения на 

сградите. 

 

9. БДС 14776/1987 

Охрана на труда.Работни места в 

производствени помещения. 

Санитарно-хигиенни норми за 

температура, относителна влажност, 

скорост на въздуха и топлинно 

облъчване. 

 

10. БДС EN ISO 5349-1/2002 

Вибрации. Измерване и оценка на 

въздействието на вибрациите, 

предаващи се по ръката на човека. 

Част 1: Общи изисквания (ISO 5349-

1:2001) 

 



11. БДС EN ISO 5349-2/2002 

Вибрации. Измерване и оценка на 

въздействието на вибрациите, 

предаващи се по ръката на човека. 

Част 2: Практическо ръководство за 

измерване на работното място (ISO 

5349-2:2001) 

 

12. БДС 12.3.018/1982 

Охрана на труда. Инсталации 

вентилационни. Методи за 

аеродинамични изпитвания 

 

13. БДС EN 12464-1/2011 

Светлина и осветление. Осветление 

на работни места. 

Част 1: Работни места на закрито 

отпаднал и заменен 

с  БДС EN 12464-

1/2021г. на 

16.12.2021г. 

14. БДС ISO 1999/2014 

Акустика.Оценяване  на загубата на 

слуха, причинена от въздействието 

на  шума 

 

15. БДС EN ISO 9612/2009 
Акустика. Определяне на шума на 

работното място.  Клас на точност 2 
 

16. БДС 15471/1982 

Шум. Методи за измерване и оценка 

в помещенията на жилищни, 

обществени сгради и населени места 

 

17. 

Процедура за акредитация  BAS 

QR 2 версия 8, ревизия 1 в сила 

от 01.01.2021г.,   

Процедура  за акредитация BAS QR 

2 ,приложение 1”Указания за обмяна 

на документи между ИА БСА и ООС 

съгл. изискванията на BAS QR 

2/10.04.2020г.и приложение 2 

„Указания за оценяване от 

разстояние”съгл. изискванията на т. 

4.3.1f от BAS QR 2 в сила от 

14.04.2020 г. 

 

18. 

Инструкция  BAS QI 22 

версия  1 в сила от 16.03.2020г. 

 

”Инструкция за управление на 

извънредни събития или 

обстоятелства засягащи 

акредитирани от ИА БСА органи и 

техните клиенти” 

 

19. 

Процедура BAS QR 32 

версия 1,ревизия 1, в сила от 

15.10.2021 г. 

Процедура за акредитация на гъвкав 

обхват 
 

20. 
Процедура BAS QR 5 

версия 5, в сила от 1.10.2017 г. 

Правила за ползване на 

акредитационния символ на ИА 

БСА, за позоваване на акредитация 

от ИА БСА и /или за позоваване на 

статута на ИА БСА като страна по 

многостранно споразумение 

 

21. 

Закон за националната 

акредитация на органи за 

оценяване на съответствието  

обн, ДВ бр. 100/2005 

 
изм. ДВ бр. 7/2018 г. 

 
НАРЕДБИ:   

22. 

Наредба №13 за защита на 

работещите от рискове, свързани 

с експозиция на химични агенти 

при работа – ДВ бр.8/2004 

 
изм. и доп. ДВ 

бр.47/2021г . 



 

23. 

Наредба №2 за здравните 

изисквания към компютърните и 

интернет зали за обществено 

ползване –ДВ бр.15/2007 г. 

  

24. 

Наредба №3 за минималните 

изисквания за осигуряване на 

здравето и безопасността на 

работещите при рискове, 

свързани с експозиция на 

вибрации – ДВ бр.40/2005г. 

  

 

25. 

Наредба № 3 за здравните 

изисквания към детските градини 

ДВ бр.15/2007г. 

 
изм.и доп. ДВ 

бр.90/2020г. 

26. 

Наредба №6 за минималните 

изисквания за осигуряване на 

здравето и безопасността на 

работещите при рискове, 

свързани с експозиция на шум 

Обн. ДВ бр.70/2005г. 

  

 

27. 

Наредба №6 от 2006 г.за 

показателите за шум в околната 

среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните 

части на денонощието, 

граничните стойности на 

показателите за шум в околната 

среда,в помещенията на 

жилищни и обществени сгради,в 

зони и територии,предназначени 

за жилищно 

строителство,рекреационни зони 

и територии и зони със смесено 

предназначение, методите за 

оценка на стойностите на 

показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху 

здравето на населението.-ДВ 

бр.58/2006 

 
изм. и доп.ДВ 

бр.100/2021 г. 

28. 

Наредба №9 за здравно-

хигиенните изисквания при 

използването на персонални 

компютри в обучението и 

извънучебните дейности на 

учениците  обн.ДВ бр. 46/1994 г 

  

29. 

Наредба № 24 за санитарно-

хигиенните изисквания към 

дискотеките обн.ДВ.бр.95/2003г. 

 
Поправка ДВ бр. 100 

,14.11./2003г. 

30. 

Наредба №49 за изкуствено 

осветление на сградите –  обн.ДВ 

бр. 7/1976 г. 

 
изм.ДВ 

бр.64/10.08/76г. 



31. 

Методика за измерване на 

изкуствено осветление в сгради. 

Сборник методи за хигиенни 

изследвания НЦХМЕХ, том IV; 

2002 г. 

  

32. 

Наредба №РД-07-3/18.07.2014 г. 

за минималните изисквания за 

микроклимата на работните 

места обн. ДВ бр.63/2014 г. 

  

33. 

Наредба  №15 от  28 юли 2005 г. 

за технически правила и 

нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на 

обектите, съоръженията за 

производство, пренос и 

разпределение на топлинна 

енергия ,обн. ДВ бр.68/2005 

 
изм. и доп. ДВ. 

бр.6/22.01. 2016г. 

34. 

„ Методични указания за 

определяне на токсични газове и 

пари във въздуха на работната 

среда по линейно-

колориметрични методи „– книга 

2 том II/1987 г. МА НИХПЗ 

Сдружение „Хигитест” 

  

    

 

 

  17.12.2021 г.                                                                                                           Проверил: 

                                                                                                                                          /отг. НТД и ГО Цв. Костова/ 


