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Орган за контрол от вид „С” „Ел Масри”
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№
по
ред

1.

2.

№ по

Oбласт на
контрол

Изкуствено
осветление на
работна среда,
в жилищни и
обществени
сгради

Микроклимат в
работна и
битова среда

Oбласт на

Документ /идентификация/
Наименование

Редакция

Дата на
въвеждане

БДС EN 12464-1:2004 г. от 01.01.2012 г.
Светлина и осветление. Осветление на
работни места Част1: Работни места на
закрито

последна

01.01.2012 г.

действащ

Наредба № 49,
ДВ бр. 7 /23.01.1976
Изм.ДВ.бр.64/10.08.1976.
За изкуственото осветление на сградите

изм. ДВ.
бр.64 от 10
август
1976г.

действащ

Наредба № 9 , ДВ. бр. 46 /07.06.1994
За здравно - хигиенните изисквания при
използването на персонални компютри в
обучението и извънучебните дейности
на учениците
Наредба № 2, ДВ. бр.15 /05.02.2007г.
За здравните изисквания към
компютърните и интернет зали за
обществено ползване.

последна

Обн. ДВ. бр.7
от 23 януари
1976г., изм.
ДВ. бр.64 от
10 август
1976г.
Обн. ДВ.
бр.46 от 7 юни
1994г.

последна

Обн. ДВ.
бр.15 от 16
февруари
2007г.

действащ

Наредба № 24 ДВ.бр. 95
/28 .10.2003
За санитарно - хигиенните изисквания
към дискотеките

попр. ДВ.
бр.100 от
14 ноември
2003г.

Обн. ДВ.
бр.95 от 28
октомври
2003г., попр.
ДВ. бр.100 от
14 ноември
2003г.

действащ

последна

1985г.

действащ

последна

1987г.

действащ

последна

07.01.87г

действащ

последна

В сила от
02.11.2014 г.
Обн. ДВ.
бр.63 от 1
август 2014 г.

действащ

Методически указания
40-85 1985 г.
Методи за измерване и оценка на
изкуственото осветление
БДС 16686-87г
Охрана на труда. Методи за измерване
на температурата, относителната
влажност и скорост на движение на
въздуха в работните помещения на
сградите
БДС 14776/07.01.87г.
Охрана на труда.Работни места в
производствени помещения.Санитарно
–хигиенни норми за
температура,относителна влажност,
скорост на въздуха и топлинно
облъчване
Наредба № РД-07-3, ДВ,
бр.63/01.08.2014 г
За минималните изисквания за
микроклимата на работните места

Документ /идентификация/
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Статус

ред

контрол

Наименование
Наредба № 9, ДВ. бр. 46 /07.06.1994
За здравно - хигиенните изисквания при
използването на персонални компютри в
обучението и извънучебните дейности
на учениците
Наредба № 2, ДВ. бр.15 /05.02.2007г.
За здравните изисквания към
компютърните и интернет зали за
обществено ползване.

последна

Обн. ДВ. бр.15
от 16 февруари
2007г.

действащ

Наредба № 24 ДВ.бр. 95 /28 .10.2003
За санитарно - хигиенните изисквания
към дискотеките

попр. ДВ.
бр.100 от
14
ноември
2003г.

Обн. ДВ. бр.95
от 28 октомври
2003г., попр.
ДВ. бр.100 от
14 ноември
2003г.

действащ

последна

1982

действащ

Наредба № 6 , ДВ.бр. 58/2006
(изм. и доп. ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г.)
(Приложение 2, табл. 1)
За показателите на шум в околната
среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части от
деноннощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и вредните ефекти
от шума върху здравето на населението

последна

Обн. ДВ. бр.58
от 18 юли 2006
г., изм. и доп.
ДВ. бр.26 от 29
март 2019 г.

действащ

Наредба № 9 , ДВ. Бр. 46 /07.06.1994
За здравно - хигиенните изисквания при
използването на персонални компютри в
обучението и извънучебните дейности
на учениците

последна

Обн. ДВ. бр.46
от 7 юни 1994г.

действащ

Наредба № 2, ДВ. Бр.15 /05.02.2007 г.
За здравните изисквания към
компютърните и интернет зали за
обществено ползване.

последна

Обн. ДВ. бр.15
от 16 февруари
2007г.

действащ

Наредба № 24 ДВ.бр. 95 /28 .10.2003 г.
За санитарно - хигиенните изисквания
към дискотеките

попр. ДВ.
бр.100 от
14
ноември
2003г.

Обн. ДВ. бр.95
/ 28.10 2003 г.,
попр. ДВ.
бр.100
от 14 ноември
2003г.

действащ

БДС 15471-82 г.
Методи за измерване и оценка в
помещенията на жилищни, обществени
сгради и населени места

3.

Щум в
жилищни и
обществени
сгради

последна

ОД 08-08/0
въвеждане
Обн. ДВ. бр.46
действащ
от 7 юни 1994г.
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Статус

ред

контрол

Наименование
Наредба № 6, ДВ, бр.70/26.08.2005
За минималните изисквания за
осигуряване на здравето и
безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум

последна

2017-04-18

действащ

последна

2018-02-14

действащ

последна

1982

действащ

последна

Обн. ДВ. бр.46
от 7 юни 1994 г.

действащ

Наредба № 13, ДВ. бр. 8 /30.01.2004
(изм. и доп. ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г.)
За защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични
агенти при работа.

изм. и доп.
ДВ. бр.47 от
04.06.2021 г.

действащ

БДС EN 689:2018+АС:2019
Експозиция на работното място.
Измерване на експозицията при
вдишване на химични агенти. Стратегия
за изпитване за спазване на граничните
стойности при експозиция по време на
работа.
БДС EN 482:2021
Експозиция на работното място.
Процедури за определяне на
концентрацията на химични агенти.
Основни изисквания.

последна

В сила от
31.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.8 от
30 януари 2004г.,
изм. ДВ. бр.71 от
1 септември
2006г., изм. ДВ.
бр.67 от 17
август 2007г.,
изм. ДВ. бр.2 от 6
януари 2012г.,
изм. и доп. ДВ.
бр.46 от 23 юни
2015г., изм. и
доп. ДВ. бр.73 от
4 септември
2018г. изм. и доп.
ДВ. бр.5 от 17
януари 2020;
посл. изм. и
доп. ДВ бр.47 от
04.06.2021 г.
2019-05-16

последна

2021-04-15

действащ

БДС ISO 1999 Акустика. Определяне
въздействието на шума при работа и
оценяване увреждането на слуха,
причинено от шума.

4.

Шум в работна
среда

БДС EN ISO 9612:2009
Акустика. Определяне на шума на
работно място. Клас на точност 2
БДС 15471-82 г
Методи за измерване и оценка в
помещенията на жилищни, обществени
сгради и населени места.
Наредба № 9, ДВ. Бр. 46 / 07.06.1994 г.
За здравно - хигиенните изисквания при
използването на персонални компютри в
обучението и извънучебните дейности
на учениците

5.

последна

ОД 08-08/0
въвеждане
В сила от
действащ
15.02.2006
г.Обн. ДВ.
бр.70 от 26
август 2005 г.

Химични агенти
във въздуха на
работната
среда работна
среда

действащ
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Статус

ред

6.

контрол

Прах във
въздуха на
работната
среда

Наименование
Наредба № 13, ДВ. бр. 8 /30.01.2004
(изм. и доп. ДВ, бр. 47 от 04.06.2021г.)
За защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични
агенти при работа.

БДС EN 482:2021
Експозиция на работното място.
Процедури за определяне на
концентрацията на химични агенти.
Основни изисквания.

изм. и доп.
ДВ. бр.47 от
04.06.2021 г.

ОД 08-08/0
въвеждане
В сила от
действащ

последна

31.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.8
от 30 януари
2004г., изм. ДВ.
бр.71 от 1
септември
2006г., изм. ДВ.
бр.67 от 17
август 2007г.,
изм. ДВ. бр.2 от
6 януари
2012г., изм. и
доп. ДВ. бр.46
от 23 юни
2015г., изм. и
доп. ДВ. бр.73
от 4 септември
2018 г. изм. и
доп. ДВ. бр.5 от
17 януари 2020
посл. изм. и
доп. ДВ бр.47
от 04.06.2021 г.
2021-04-15

действащ

последна

2019-05-16

действащ

последна

1985 г.

действащ

БДС EN689:2018+АС:2019
Експозиция на работното място.
Измерване на експозицията при
вдишване на химични агенти.
Стратегия за изпитване за спазване на
граничните стойности при експозиция
по време на работа.

БДС 2200:1985
Вредни вещества във въздуха на
работната среда.Методи за
определяне концентрацията на праха
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Документ Идентификация
Наименование
БДС EN ISO/IEC 17020
Оценяване на съответствието.
Изисквания за дейността на различни
видове органи, извършващи контрол
(ISO/IEC 17020:2012)
БДС EN ISO 19011
Указания за извършване на одит на
системи за управление (ISO
19011:2011)

последна

Дата на
въвеждане
2012-08-15

действащ

последна

2018-10-17

действащ

BAS QR 2
Процедура за акредитация
BAS QR 5
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

версия 8
ревизия 1
версия 5,
ревизия 0

01.01.2021

действащ

01.10.2017

действащ

BAS QR 27
Процедура за политиката на ИА БСА за
метрологична проследимост на
резултати от измервания и нейното
прилагане

версия 3
ревизия 0

01.03.2016

действащ

ILAC G24:2007
Guidelines for the determination of
calibration intervals of measuring
instruments
Указания за определяне на
калибрационните интервали на
измервателните уреди

последна

2007

действащ

ILAC G27:07/ 2019
Guidance on measurements performed as
part of an inspection process
Ръководство за измервания, извършени
като част от инспекционен процес

последна

2017

действащ

ILAC–P 15:05/2020
Прилагане на ISO / IEC 17020:2012 за
Акредитацията на органи за контрол

последна

2020

действащ

BAS QR 32
Процедура за акредитация на гъвкав
обхват

Версия 1
Ревизия

16.04.2020

действащ

Дата: 14.06.2021 г.

Редакция

Статус

Изготвил:
Отговорник нормативно осигуряване:.......................
(инж. М. Богданова)
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