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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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„Мисли първо за малките” – това е фокусът на европейската 
стандартизация. Малките и средните предприятия (МСП) са  
99,8 % от всички фирми, 67,5 % от всички работни места и 58,4 % от 
добавената стойност в Европа. И докато големите корпорации имат 
повече инструменти да са справят с неизвестността, то малките 
фирми често се лутат хаотично. А стандартите въдворяват ред в 
икономиката и без тях пазарът ще е хаос за всички, без значение от 
дейност, големина и географско положение. 
Икономическите реалности изискват специално внимание 
към подпомагането на иновациите и увеличението на 
конкурентоспособността на МСП. Един от начините е чрез по-
широко и по-ефективно използване на стандартите. Тъй като 
участието на МСП в процеса на стандартизация е по-малко от 
желаното, съществува опасност публикуваните стандарти да 
не отчитат изцяло техните потребности и интереси. Посочваме 
пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на 
стандартите, както и участието в процеса на стандартизацията. А пък 
ползите са безспорни, въпреки че малкият бизнес често възприема 
стандартите като необходимо зло, а не като мощен инструмент за 
постигане на бизнес целите си.
Европейската комисия и органите по стандартизация вече 
оказват подкрепа за различни инициативи за подобряване на 
стандартизацията на европейско ниво, за да я направят по-подходяща 
и полезна за МСП. Професионални сдружения, търговски камари, 
иновационни центрове и други организации са подходящи директни 
получатели на средства от структурните фондове, за да консултират 
и дават насоки на отделните МСП. Тези организации имат 
предимството да притежават знания за региона и сектора и могат да 
са активни канали за информация относно стандартите. 
Ако при разработването на стандартите се вземат предвид по-добре 
перспективите на МСП, ще се постигнат значителни ползи за всички 
заинтересовани страни в областта на стандартизацията.
Подпомагането и поощряването на активното участие на МСП в 
дейността по стандартизация е основен приоритет и на Българския 
институт за стандартизация (БИС). Създаден е механизъм за 
пълноценно включване на микро-, малките и средните предприятия 
в стандартизационния процес. Малкият бизнес може да участва 
в работата на определени технически комитети без задължение 
за членство и произтичащите от него права, но с възможност за 
представяне на коментари върху проектите на стандарти. 
Представяме опита и на три фирми, членове на БИС: РоСПА – 
България, „Доцео” ЕООД и „ФАЙЪР БГ” ЕООД, участващи в 
работата на различни технически комитети.
А стандартите са все по-близо… на един „клик” разстояние.  
У дома, в офиса или на което и да е обществено място има достъп до 
стандарти. Необходими са само компютър и интернет. Българският 
институт за стандартизация предоставя стандарти онлайн... но само 
за четене. Стандартът е уникален продукт без аналог, но си има 
авторски права и може да го разпространява само БИС.

Редакционен коментар
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Стандартите създават ред в икономиката. Без тях пазарът 
ще е хаос за всички, без значение от дейност, големина и 
географско положение на организацията. И докато големи-
те корпорации имат повече инструменти за справяне с не-
известността, то малките фирми често се лутат хаотично. 
Особено на Стария континент, където малките и средните 
предприятия (МСП) са 99,8 % от всички фирми, 67,5 % 
от всички работни места и 58,4 % от добавената стойност. 
Затова и идеята, която все повече се налага в европейската 
икономика, е „Мисли първо за малките”. Неотдавна Евро-
пейската комисия формулира своята стратегическа визия, 
подчертавайки важната роля на стандартите и стандарти-
зацията в подкрепа на иновациите, растежа и конкуренто-
способността на малкия бизнес в цяла Европа.

Пречки, ограничаващи осведомеността и 
прилагането на стандартите
Съществува много информация за стандартите, но  
проучванията показват, че значителна част от МСП трудно 
я намират и не разбират кое е важно за тяхната дейност. 
МСП обикновено гледат в краткосрочен план, тъй като не 
им достигат ресурси. Имат малки възможности за дълго-
срочно планиране и е възможно да не предвидят промени-
те в бизнес средата си, като например бъдещи регламенти 
или стандарти. 
Намирането и проследяването на приложимите стандар-
ти може да се окаже трудно и да се превърне в пречка за 
МСП. Необходимо е да се знае къде, как и какво да се тър-
си. Изискват се и умения за тълкуване на откритата инфор-
мация, тъй като комбинацията от национални, европейски 
и международни стандарти усложнява още повече проце-
са на проследяване. Освен това съвкупността от налични 
стандарти не е статична, тъй като постоянно се извършва 
преработване на съществуващите и разработване на нови. 
Дори и след като установят от кой стандарт се нуждаят, 
може да се окаже, че цената е проблем. Затова е необходи-
мо да се осъзнаят потенциалните ползи, а не решението за 
закупуване да се базира само на цената. 

Малко и средно предприятие (МСП) – предприятие 
с персонал под 250 човека и годишен оборот, който 
не надвишава 50 милиона евро, и/или общ годишен  
баланс, непревишаващ 43 милиона евро.
Малко предприятие – предприятие с персонал под 50 
човека и годишен оборот и/или общ годишен баланс, 
който не надвишава 10 милиона евро.
Микропредприятие – предприятие с персонал под 10 
човека и годишен оборот и/или общ годишен баланс, 
който не надвишава 2 милиона евро.

Огромната част от малките и средни предприятия в Евро-
па – около 92%, имат по-малко от десет служители и са с 
ограничени ресурси. Сегашните икономически предизви-
кателства изискват специално внимание на подпомагането 
на иновациите и увеличението на конкурентоспособност-
та на МСП. Един от начините е чрез по-широко и по- 
ефективно използване на стандартите и участие в стандар-
тизацията. Но това често се възпрепятства от липсата на 
информация, човешки, финансови и технически ресурси. 
Тъй като участието на МСП в процеса на стандартизация е 
по-малко от желаното, съществува опасност публикувани-
те стандарти да не отчитат изцяло потребностите и инте-
ресите им. Това може допълнително да влоши ситуацията, 
тъй като и без това сравнително малко МСП използват и 
прилагат изцяло и ефективно съответните стандарти.

МСП могат да се сблъскат с проблеми, свързани с разби-
рането на стандарта, заради техническо съдържание, тех-
нически език, липса на версия на съответния национален 
език, прекалено много препратки към други стандарти, 
недостатъчно информация за установяване на разликите с 
предишните версии. Повечето европейски и международ-
ни стандарти се изготвят на английски език, публикуват се 
обикновено на английски, френски или немски език. Ако 
няма издания на стандарта на националния език, пробле-
мите, свързани с разбирането на съдържанието му, се уве-
личават. 
МСП могат да имат трудности при прилагане на стандар-
тите заради тяхната сложност и липса на знания, умения 
или ресурси за това. 
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Ръководителите на малките предприятия обикновено са 
заети предимно с ежедневни задачи, разполагат с малко 
време и пари за дейности, които не са пряко свързани с 
основната дейност. В резултат на това често възприемат 
стандартите като необходимо зло, а не като мощен инстру-
мент за постигане на бизнес целите.

Ползите за МСП от прилагането на 
стандартите

 √ Повишаване на качеството на предоставяните 
продукти и услуги

Стандартите могат да помогнат на МСП да подобрят и да 
следят качеството на предлаганите от тях продукти и услу-
ги, което може да доведе до повишаване на удовлетворе-
ността на клиентите и привличане на нови.

 √ Способност за сътрудничество и търговия,  
използвайки „общ“ език

Повечето стандарти предлагат общи дефиниции и терми-
нология за използване в съответния отрасъл. Това система-
тизиране на знанията може да помогне на предприятията 
да си сътрудничат, да създават стратегически съюзи и да 
търгуват по ефективен начин. 

 √ Повече възможности за демонстриране на качест-
вото на продуктите и услугите

Доказвайки спазването на стандартите, МСП могат ясно 
да докажат качеството на своите продукти и услуги, кое-
то ще им помогне да привлекат нови клиенти и да задър-
жат съществуващите. Към доказателството за спазване на 
стандартите може да се добави по-голяма убедителност и 
потвърждение от независим признат орган за сертифика-
ция.

 √ По-голямо доверие в предприятието и неговите 
продукти или услуги

Стандартите дават допълнителна увереност на предприя-
тията и техните клиенти, че предлаганите от тях продукти 
или услуги са на съвременно ниво. Те доказват стремежа 
на предприятието към качество, безопасност и надежд-
ност. Стандартите дават по-голяма увереност и внушават 
надеждност, а клиентите гледат по-благосклонно на пред-
приятията, които прилагат стандарти.

 √ Подобряване на имиджа 

Стандартите могат да помогнат на МСП да продават  
своите продукти и услуги на международния пазар. Стан-
дартите и свързаните с тях знаци за сертификация са  
широко признати и ясни доказателства за поет ангажимент 
за качество и са полезни за имиджа на всяка фирма и ней-
ната дейност. 

 √ Оперативна съвместимост между различни  
продукти и системи

Стандартите предлагат набор от хармонизирани правила 
и стандартни методи, благодарение на които продуктите и 
услугите могат да постигнат високо ниво на функционал-
ност, оперативна съвместимост и съгласуваност, с което се 
подобрява тяхната позиция на пазара.

 √ По-добри възможности за трансгранична  
търговия и износ

Използването на европейски и международни стандарти 
улеснява достъпа и навлизането на МСП на много по-го-
лемите европейски и международни пазари. Използването 
на стандарти като част от стратегия за износ може да съз-
даде нови бизнес възможности и да повиши продажбите 
при намалени търговски разходи.

 √ По-добри възможности за изпълнение на законода-
телните и регулаторните изисквания

Тези, които прилагат стандарти, разчитат на надеждни и 
широко приети експертни знания, знаят на какви изисква-
ния трябва да отговарят техните продукти и услуги и могат 
да докажат тяхната надеждност и безопасност с помощта 
на стандартизирани методи за изпитване. Европейските 
хармонизирани стандарти дават директна презумпция за 
съответствие с европейското законодателство. Това по-
зволява на МСП да предлагат своите продукти или услуги 
на европейския пазар, без да е необходимо да преминават 
през оценяване на съответствието с изискванията. 

 √ По-голям достъп и шансове за успех на пазара на 
обществени поръчки

Стандартите систематизират актуалното състояние на ино-
вационните продукти и услуги и при обществени поръчки 
често се използват като база за сравнение. Спазването на 
стандартите може да улесни изпълнението на изисквания-
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оценката на предприятието.
 √ По-голяма конкурентоспособност

Стандартите спомагат за отваряне на пазарите, тъй като 
позволяват на клиентите да сравняват предложенията 
на различните доставчици и по този начин по-малките и 
по-младите предприятия могат по-лесно да се конкурират 
с по-големите и утвърдени дружества. Те могат да дадат 
конкурентни предимства за МСП, да им помогнат да се 
конкурират с по-големите предприятия при равни условия 
на международните пазари и да навлязат в нови или утвър-
дени пазари.

Пречки, ограничаващи участието 
на МСП в разработването на 
стандартите

 √ По-голям достъп до съвременни знания

Стандартизацията дава достъп на дружествата до най-но-
вата информация и знания в техния сектор, за тенденции-
те на пазара, съвременното техническо ниво, най-добри-
те бизнес практики и най-новите технологии. Това дава 
достъп до нови знания, намалява разходите за ненужно 
дублиране на научноизследователска и развойна дейност, 
дава на МСП по-големи възможности за иновационна дей-
ност, увеличава техния иновационен капацитет, помага им 
при разработване на нови продукти и услуги и им дава въз-
можност да се конкурират при равни условия на световния 
пазар. 

 √ По-добро управление и планиране на вътрешния 
риск

Предприятията, които прилагат стандарти, са по-добре 
подготвени да се справят с потенциални трудности и про-
блеми, например повреди, свързани с ИТ, или проблеми 
във веригата на доставки. Това се дължи на факта, че стан-
дартите им помагат да подобрят техните бизнес процеси, 
да въведат най-добрите практики и да следят по структу-
риран начин изпълнението на процесите и резултатите.

 √ Намалени разходи

Стандартите водят до намаляване на разходите, тъй като 
дават възможност за масово производство и глобални про-
дажби, рационализация на процесите, по-ниски разходи за 
трансакции и информация, намалени разходи за адаптира-
не и по-кратко време за разработване, както и по-голяма 
ефективност на дейностите и по-добро управление. 

МСП могат да са информирани за стандартите, но да не 
осъзнават възможността да участват активно и да въздей-
стват на процеса на разработването им. Важна причина да 
не се участва е неосведоменост за процеса на стандартиза-
ция. Липсата на ресурси (пари, време, умения и знания) е 
друга причина, като разходите за участието, изразени във 
време, пътни разходи и членски такси, могат да са сравни-
телно високи за МСП. Тъй като често МСП са слабо пред-
ставени в процеса на стандартизация, може да се окаже, 
че стандартите не са съобразени с техните потребности. 
Има опасност специфичните интереси на МСП да не бъдат 
взети предвид в изготвените стандарти, за което научават 
едва след публикуването им.
Участието в стандартизацията е дългосрочна инвестиция 
и е необходимо МСП да я оценят. 

Ползи от участието в процеса на 
стандартизация

 √ Възможност за запознаване и обсъждане на идеи

Реалният процес на стандартизация дава възможност на 
МСП да получават информация и знания от другите участ-
ници и да наблюдават промените на пазара. В комитетите 
по стандартизация ежедневно възникват предложения, а 
обсъжданията могат да доведат до нови идеи или да сти-
мулират бъдещи иновации.
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 √ Уникална възможност за създаване на мрежа от 
контакти

Процесът на стандартизация предлага уникален форум, на 
който може да се създаде мрежа от контакти с клиенти-
те, бизнеса, доставчиците, потребителите, правителството 
и регулаторните органи. Позволява да се открият бъдещи 
партньори за сътрудничество и търговия. 

 √ Благоприятна възможност за подобряване на  
имиджа

МСП ще получат признание в своя отрасъл и сред клиен-
тите, ако участват активно и имат водеща роля в процеса 
на стандартизация в съответната област.

 √ Възможност окончателният стандарт да отгова-
ря на потребностите на пазара

Участието дава уникална възможност за въздействие и 
участие в определянето на съдържанието на стандартите. 
Участниците могат да прокарат нови тенденции на пазара 
и да отразят своите собствени възгледи в процеса, така че 
разработваните стандарти да подкрепят стратегията и биз-
нес потребностите на тяхната организация, и евентуално 
да намалят необходимите разходи за адаптиране към стан-
дартите. Само предприятия, които са активни участници в 
процеса на стандартизация на национално ниво, могат да 
гарантират представителство на техните интереси в евро-
пейски и международни организации по стандартизация.

 √ Своевременен достъп до информация и знания за 
бъдещи стандарти

Участието в стандартизацията означава предварително 
получаване на подробна информация за стандартите и 
техните изисквания. Освен това участващите в процеса 
организации могат да имат по-добра начална позиция при 
предвиждане и адаптиране към пазара и новите техноло-
гии, тъй като познават по-добре разработваните стандарти. 
Следейки процеса на стандартизация, МСП могат да пред-
видят какви ще са бъдещите изисквания и да съобразят 
адекватно своята дейност, съкращавайки времето за навли-
зане на пазара – нещо, което несъмнено им дава предим-
ство пред конкурентите. 

Европейската комисия и органите по стандартизация вече 
оказват подкрепа за различни инициативи за подобряване 
на стандартизацията на европейско ниво, за да я направят 
по-подходяща и полезна за МСП.
Професионални сдружения, търговски камари, иноваци-
онни центрове и други организации имат предимство-
то да притежават знания за региона и сектора, могат да 
изпълняват функциите на активни канали за информация 
относно стандартите, както и да служат за източници на 
допълнителни консултации и насоки за отделните малки и 
средни предприятия. (БДС Компас)
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стандартизация:  
Стандартите трябва да са приложими 

за малките фирми
„Проверете дали стандартът е 
приложим за МСП в Европа”
Това е основна препоръка в Ръководство 17 на европейски-
те организации за стандартизация СЕN и СЕNELEC. Ако 
в стандартите се вземат предвид по-добре перспективите, 
свързани с МСП, ще се постигнат значителни ползи за 
всички заинтересовани страни в областта на стандартиза-
цията.
Участието на микро-, малките и средните предприятия не 
е добре застъпено в групите, разработващи стандартите, 
затова техният интерес не може да бъдe отчетен в доста-
тъчна степен. Освен това разходите за прилагането на ня-
кои стандарти могат да са относително високи, възможно 
е стандарти с голямо значение или насочени към масово 
производство да са твърде скъпи и сложни за прилагане 
от някои малки фирми. МСП имат сходни, но понякога и 
много различни бизнес модели от другите потенциални 
целеви групи, прилагащи стандартите. 
Необходимо е да се отчете ефикасността на разходите за 
МСП при въвеждане на стандарт. Първо, трябва да се об-
мислят разходите за въвеждане на стандарт от микропред-
приятие, преди да се определят изисквания, които може да 
се окажат нерентабилни. Разработващите стандарти ви-
наги трябва да преценяват дали изискванията могат да се 
изпълнят, без да се поставят прекомерни и ненужни огра-
ничения пред малкия бизнес.
Не бива да има стандарт, който да пречи на насърчаването 
на иновациите за продукти, услуги или процеси. Трябва 
да се обърне особено внимание и на случаите, които се от-
насят за по-малки обеми на производство или дейности. 
Стандартите не бива да ограничават гъвкавостта и прис-
пособимостта, които често характеризират бизнес модела 
на МСП.
Необходимо е стандартите винаги да отразяват най-новите 
достижения. Въпреки това всички елементи, необходими 
за изпълнението на определени изисквания, трябва да са 
достъпни на пазара. И особено на националните пазари, 
което е по-важно за микро- и малките предприятия. 
Винаги когато е възможно, изискванията трябва да бъдат 
представени по-скоро чрез примери, отколкото с проект-
ни или описателни характеристики. Преди всичко трябва 
да се включват тези характеристики, които са подходящи 
за прилагане в целия свят. Когато е необходимо, могат да 
бъдат посочени различия в законодателството, климата, 

околната среда, социалните условия, начина на търговия 
и т.н.
МСП невинаги са наясно кои стандарти са приложими за 
тяхната сфера на дейност, следователно, документът тряб-
ва да посочва целевите групи. Често МСП са специали-
зирани в тесен кръг продукти и услуги. Обектът и облас-
тта на приложение на стандарта трябва да бъде определен 
така, че да става ясно за какви продукти и услуги се отнася.
Необходимите изпитвания за съответствие със стандарти-
те често представляват значителна финансова тежест за 
малките производители. Това включва разходи за измерва-
телни съоръжения, обучение на персонала, време и ресур-
си, необходими за извършване на изпитванията. Малките 
предприятия обикновено нямат масово производство и 
техните продукти може да имат специфични характерис-
тики. Налагането на голям брой изпитвания повишава зна-
чително цената на техните продукти, затова е добре да им 
се спестят ненужните.
Стандартите трябва да бъдат кратки, ясни, логични и лес-
ни за спазване. Когато европейски стандарт въвежда из-
цяло ново изискване или решение, в някои страни перио-
дът на едновременно действие трябва да бъде значително 
удължен. Необходимо е да се вземат предвид нуждите 
от закупуване на нови технически средства, промяната 
в организацията на работата и обучението на персонала. 
Промяната на бизнес модела на малките предприятия е из-
ключително трудна и скъпоструваща, особено когато те са 
функционирали добре преди това. Ето защо, те се нуждаят 
от помощ и трябва да оценят своята рентабилност, но това 
изисква време. (БДС Компас)
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Small Business Standards (SBS) е нова асоциация, която 
представлява интересите на европейските малки и сред-
ни предприятия (МСП) в европейските и международните 
стандартизационни системи. SBS е призната като парт-
ньорска организация на CEN и CENELEC и има правото 
да номинира експерти за участие в техническите комитети.
Необходимостта да се насърчава и подкрепя участието на 
МСП в процеса на разработване на стандарти е призната от 
Европейския съюз. Регламент 1025/2012 на ЕС за европей-
ската стандартизация гласи, че „европейските стандарти 
са от жизненоважно значение за конкурентоспособността 
на МСП” и подчертава необходимостта от субект, който 
може да осигури „подходящо представителство и участие 
на МСП в процеса на европейска стандартизация”.

Нов представител на интересите 
на МСП в европейската 

стандартизационна система

Друга организация, работеща в подкрепа на участието на 
МСП в процеса на стандартизация, е Enterprise Europe 
Network (EEN). Тя е създадена от ГД „Предприятия и про-
мишленост” на Европейската комисия през 2008 г., за да се 
подпомогнат малките и средни предприятия (МСП) и да се 
възползват максимално от единния пазар. EEN обединява 
около 600 организации в подкрепа на бизнеса, включител-
но търговски и индустриални камари, технологични цен-
трове, изследователски институти и агенции за развитие от 
повече от 50 страни. (БДС Компас)

SBS е основана миналата година от консорциум, създа-
ден от UEAPME (Европейска асоциация на занаятчиите, 
малките и средни предприятия) и EBC (Европейска кон-
федерация на строителите). Членовете на SBS са различни 
национални и европейски (секторни и междупрофесио-
нални) сдружения, които представляват МСП.
SBS ще играе важна роля по отношение на повишаване на 
информираността за значението на стандартите за МСП, 
както и ще информира членовете си за текущи и предсто-
ящи дейности по стандартизация на европейско ниво. SBS 
е официално приета като партньорска организация на CEN 
и CENELEC, като са избрани няколко експерта да предста-
вляват интересите на МСП в различни технически коми-
тети, където те ще гарантират, че европейските стандарти 
отговарят на потребностите на МСП.
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процеса на стандартизация

И през тази година БИС планира да организира обучения 
и семинари по актуални за малките и средни предприя-
тия теми. Актуалната програма за семинари и обучения е  
достъпна на интернет страницата на БИС  
(www.bds-bg.org/bg/pages/page_111.html.) Планира се до 
края на месец ноември да бъде разработена и електронна 
платформа за провеждане на онлайн семинари и обучения.
БИС ще продължи да насърчава и улесня-
ва достъпа на малките и средните предприятия 
до стандартите и до тяхното разработване. Съз-
даден е механизъм за пълноценно включване на  
микро-, малките и средните предприятия в стандарти-
зационния процес. Малкият бизнес може да участва в  
работата на определени технически комитети без задълже-
ние за членство и произтичащите от него права, но с възмож-
ност за представяне на коментари върху проектите на стан-
дарти. Предвиждат се преференции, ценови облекчения и  
други бонуси при закупуването на стандарти. 
На интернет страницата на БИС има специален пор-
тал за малките и средни предприятия, където се опо-
вестява полезна и актуална информация. Публикуват се  
много европейски наръчници и бюлетини, които инфор-
мират малкия бизнес и улесняват достъпа му до дейност-
та по стандартизация, а също и ръководства, които дават  
практически съвети как малките фирми да внедрят  
системи за управление, как да се включат в процеса 
на стандартизацията и още много важна информация.  
Необходимите знания се получават само с едно натискане 
на бутона... (БДС Компас)

Малките и средните предприятия са гръбнакът и на бъл-
гарската икономика. Прилагането на стандартите е осно-
вен механизъм, за да са конкурентноспособни на Общия  
европейски пазар. Самата европейска стандартизация също 
постави фокуса си върху малките и средните предприятия 
в новата си правна рамка – Регламент № 1025/2012. 
Подпомагането и поощряване на активното участие на 
малките и средните предприятия в дейността по стандар-
тизация е основен приоритет на Българския институт за 
стандартизация. Преди три години бе проведено първо-
то мащабно проучване в областта на стандартизацията в  
България, което показа нагласите на бизнеса. Изследва-
нето показа, че фирмите с над 50 човека в по-голяма сте-
пен смятат, че прилагането на стандарти е изключително  
важно за тяхната дейност – на това мнение са 65,1%, дока-
то сред по-малките фирми това твърдение споделят 45,9%. 
По-големите фирми показват и по-добри познания, като 
62% заявяват, че познават добре стандартите, които се  
прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред фирмите с 
под 50 човека.
Резултатите бяха компас за БИС накъде да насочи своите 
усилия, за да информира и насърчи прилагането на евро-
пейските стандарти, за да бъдат българските предприятия 
конкурентоспособни на Общия европейски пазар. 
БИС вече реализира мащабен проект „Усъвършенстване 
на системата за стандартизация в България”, финанси-
ран по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. В 
цялата страна бяха проведени десетки информационни и 
специализирани семинари, в които участваха много пред-
ставители на малкия и среден бизнес. 
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Стандарти, пряко свързани с нашата 
безопасност, трябва задължително да се 

прилагат

Арх. Ивайло Сиркаров е  
завършил ЛТУ - София,  
специалност „Ландшафтна 
архитектура”. През 2005 
учредява „РоСПА – БЪЛГА-
РИЯ”. От 2012 г. е управи-
тел на Орган за контрол от 
вида „А” „МЕЛУС” ЕООД. 
Има редица специализации, 
обучения у нас и в чужбина, 
както и множество участия 
в семинари. Автор е на пуб-
ликации за безопасност на 
детските площадки за игра. 
Член е на работна група 
към Държавната агенция за 
закрила на детето в нацио-
нална кампания „Детската 
безопасност – споделена от-
говорност и грижа”. В пери-
ода 2006 – 2008 г. е секретар 
на междуведомствената 
работна група към МРРБ 
за създаване на Наредба за 
условията и реда за устрой-
ството и безопасността на 
площадките за игра към ЗУТ. 
Участва в открити проце-
дури като външен експерт 
от регистъра на Агенцията 
за обществените поръчки. 
От 2011 г. преподава в На-
ционалната художествена 
академия. Член е на IPA, Съ-
юза на ландшафтните архи-
текти в България. Участва 
като експерт в БИС/ТК 88 и 
БИС/ТК 98.

– Арх. Сиркаров, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Ползвам стандарти от 2005 г., когато бе 
първото ми специализирано обучение в 
Англия за оценка на риска при детските 
площадки за игра. Тогава се запознах с ев-
ропейския EN 1176, който се отнася до без-
опасност на съоръженията и настилките 
при площадките за игра. От близо 9 години 
съм член на ТК 88 „Спорт, съоръжения за 
спорт и свободно време”. Този техниче-
ски комитет е огледален на CEN/TC 136. В 

тези комитети попадат освен стандартите, 
свързани с местата за игра, и стандарти за 
спортни игрища, съоръжения за ролкови 
спортове (скейтборд и BMX паркове), на-
дуваеми съоръжения и други, които също 
ползвам в работата си за подсигуряването 
на безопасност на обществено достъпните 
места за активен и пасивен отдих. От 2011 
г. съм член и на БИС/ТК 98 „Безопасност 
на детски играчки и други детски артику-
ли”, който също е пряко свързан с детската 
безопасност. Неговият огледален европей-
ски технически комитет е CEN/TC 52.

Интервю
РоСПА (RoSPA – The Royal Society for the Prevention of Accidents – Кралско дружество 
за предотвратяване на злополуки) е най-голямата в света организация, която се занимава 
с проблемите на безопасност във всички сфери на живота. Основана е през 1916 г. в  
Англия, като патрон на организацията е Нейно Величество – кралицата на Великобрита-
ния. Мисията на РоСПА по света е да помага на органите и структурите на държавно и 
местно ниво за повишаване на безопасността на обществено достъпните зони. 
РоСПА – БЪЛГАРИЯ е учредена през 2005 от арх. Ивайло Сиркаров. Приоритет на  
организацията е да бъде постигнат оптимален баланс между безопасност и висока игро-
ва стойност на местата за игра извън дома. От позицията на трета независима страна 
организацията оценява рисковете, свързани с живота и здравето на хората при зоните за 
спорт, отдих и развлечение.
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Вашата дейност?
– По принцип стандартите, които са свързани с опаз-
ване на живота и здравето на хората, още повече на 
децата, са важни и би следвало да се съблюдават и 
прилагат на практика. Стандартите се базират на  
утвърдени добри практики и е важно в процеса на стандарти-
зация – разработване, одобряване, въвеждане, изменения и 
допълнения, да участват колкото се може повече представи-
тели на заинтересованите страни и специалисти от различни  
области. Считам за недостатък факта, че в образованието 
в България – средно и висше, не се отделя необходимото 
внимание на стандартите и стандартизацията като цяло. 
Също така, бизнесът и администрацията в България нямат 
достатъчно задълбочени познания, както и активно учас-
тие в процесите на стандартизация. Необходимо е да се 
работи в тази насока, например чрез информационни кам-
пании, които да популяризират ползите от стандартите в 
различните сфери на живот. Например, в ТК 88 „Спорт, 
съоръжения за спорт и свободно време” в момента нямаме 
представители от Министерството на младежта и спорта, 
както и от нито един съюз, федерация или друг вид спорна 
гилдия?! Това е една от причините да се реализират както 
игрища и други спортни зони, разположени в квартални-
те междублокови  пространства и предназначени за масов 
спорт, така и грандиозни инвестиционни проекти за спорт-
ни зали от регионално и национално значение и други 
спортни съоръжения, които са в разрез с изискванията на 
стандартите. Впоследствие на тези съоръжения не могат 
да се провеждат международни състезания, а инвестира-
ните средства са значителни! Т.е изхарчените средства не 
са оправдани и постигнатите резултати не са устойчиви в 
дългосрочен план.
Да се върна пак на въпроса доколко са важни стандарти-
те… Не може да обобщим, че всички стандарти са важни и 
трябва непременно да се ползват и задължително прилагат. 
Например има устройства, съоръжения и др., които са мо-
рално остарели, отнасят се за изключително специфична 
област или поради някаква друга причина нямат широко 
приложение в практиката. Респективно стандартите за тях 
не са от особено значение, тъй като за това, за което се от-
насят, не оказва голямо влияние в нашето ежедневие. 

– Това че са доброволни, означава ли че 
може и без тях?
– Зависи на каква цена! Ако цената е живота и здраве-
то ни, по-скоро отговорът ми е „не”! Както вече казах и 
пак подчертавам, стандарти, които са пряко свързани с  
нашата безопасност, трябва задължително да се прилагат 
чрез въвеждането им в законови и подзаконови норматив-
ни актове. Подобен пример мога да изтъкна със стандарта 
за безопасност на съоръженията при площадките за игра 
(БДС EN 1176), както и този за определяне на критична 
височина на падане (пак при съоръженията за игра – БДС 
EN 1177). Тези два стандарта се въведоха чрез Наредба №. 
1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройство-

то и безопасността на площадките за игра към Закона за 
устройството на територията като задължителни за прила-
гане. При разработването на този нормативен акт, където 
бях назначен за секретар на междуведомствената работ-
на група, освен изискванията за съоръженията за игра и 
ударопоглъщащите настилки, базирани на цитираните  
по -горе БДС EN 1176 и БДС ЕN 1177, включихме и редица 
текстове, които се отнасят за планирането, проектирането, 
поддържането и управлението на площадките за игра, раз-
положени на открито и/или закрито. В областта на спорта 
този пример би следвало да бъде последван най-малко при 
оборудването и уредите, разположени в дворовете и физ-
културни салони на учебно-възпитателните заведения, при 
споменатите вече игрища и съоръжения, предназначени за 
масов спорт и др.
От друга страна, винаги може да се реализира даден ин-
вестиционен проект за игрище, зала и пр., без да бъдат взе-
ти под внимание изискванията на съответния стандарт. Но 
най-вероятно крайният продукт няма да бъде оптимален 
– максимално функционален, достатъчно безопасен, както 
и финансово най-изгоден.
Стандартът е един вид ръководство за оптимизиране на 
даден продукт, без значение дали е изделие, услуга или 
процес. Ползването и прилагането на стандарти цели да 
улеснява и подобрява качеството ни на живот, като съще-
временно спестява значителен финансов ресурс в глобален 
и дългосрочен аспект.
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Стандартите са задължителни за добрата 
практика

Инж. Деяна Илиева е пред-
ставител на „Доцео” 
ЕООД. Тя е инженер-химик 
със специалност „Безопас-
ност на производствата”. 
Завършила е докторантура 
по специалността „Ергоно-
мия и промишлен дизайн”, 
предстои публична защита 
на дисертационния й труд. 
С безопасност и здраве 
при работа се занимава от  
2001 г., към момента е и 
одитор на системи за уп-
равление по отношение на 
здравето и безопасността 
при работа съгласно OHSAS 
18001:2007.

– Инж. Илиева, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Член съм на БИС/ТК59 „Ергономия” от 
2009 г. и оттогава участвам активно в рабо-
тата на този комитет. 

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
дейност?
– Стандартите нямат задължителен ха-
рактер, но в областта на безопасността и 
здравето при работа има редица стандарти, 
към които препращат нормативни актове, 
с което те стават задължителни за прила-
гане. Такъв, например, е БДС 14776-87 
„Охрана на труда. Работни места в произ-
водствени помещения. Санитарно-хиги-
енни норми за температура, относителна 
влажност, скорост на въздуха и топлинно 
облъчване”, както и стандартите, свърза-
ни с експлозивна атмосфера. В работата 
си използвам като източник на информа-
ция и редица други стандарти, свързани с 
оценката на риска, и мерките за защита за 
различни видове съоръжения, оборудване 
и лични предпазни средства, включително 
и за ергономични изследвания на работни 
места с видеодисплей. 

– Това, че по дефиниция са 
доброволни, означава ли че 
може и без тях?
– Както вече споменах, в нашата област на 
работа има и стандарти със задължителен 
характер. Останалите, свързани с тази те-
матика, според мен, са задължителна част 
от „добрата практика” за постигане на 
здраве и безопасност при работа. Стандар-

тите систематизират и обобщават голямо 
количество информация, консултирана с 
голям брой експерти и могат директно да 
бъдат използвани и прилагани в практиче-
ската работа на колегите. Например, Евро-
пейската агенция за безопасност и здраве 
при работа обяви за наслов на кампанията 
си за 2014 – 2015 г. „Здравословни работни 
места. Стрес и психо-социални рискове“. 
В нормативната база трудно могат да бъдат 
намерени конкретни изисквания, а лите-
ратурата по въпроса е твърде разнородна. 
В резултат на работата на ТК 59 „Ергоно-
мия”, обаче, трите части на стандарта БДС 
EN ISO 10075-1:2004 „Ергономични прин-
ципи, свързани с психичното натоварване 
при работа” вече са на български език и 
могат да бъдат сериозен помощник на ра-
ботодателите, които искат да се включат в 
кампанията.

Интервю

„Доцео” ЕООД e създадена през 2011 г. с амбицията да стане „стандарт” в областта на обученията по здравословни и 
безопасни условия на труд. („Доцео” идва от латински и означава „обучавам”). Фирмата същевременно предлага екс-
пертна помощ и практически решения за подобряване на здравето и безопасността при работа чрез един от основните 
принципи на ергономията, съгласно който при ергономичните решения няма губещи, а винаги печелиши – по-здрави и 
по-удовлетворени работещи, от една страна, по-висока производителност, от друга. 
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От самото създаване на фирмата ние се стремим да при-
лагаме стандартите, които касаят пожарната безопасност. 
Това е важно условие, за да може да се получи краен ка-
чествен продукт. Искам да подчертая, че ние предлагаме 
„пожарна безопасност”, което е съвкупност от поне ня-
колко противопожарни (ПП) системи и точно прилагане 
на нормативната база. Какво имам предвид: в норматив-
ната база се указва в кои случаи какви системи трябва да 
се прилагат. Как трябва да се проектира, на какви изиск-
вания трябва да се отговаря, как да се изгради, как да се 
поддържа и т.н. се казва максимално точно и конкретно в 
съответните стандарти. Пожарната безопасност е сравни-
телно сложна материя и от нейното качество зависи как-
то човешкият живот, така и предотвратяването на големи 
материални щети. Тук не става дума само за печалба на 
една компания, а за отговорност и морал. Отговорността 
е много голяма. Поради тази причина фирма „ФАЙЪР БГ” 
ЕООД подхожда изключително отговорно към своята дей-
ност и се стреми да предложи максимално добро качество 
на конкурентни цени.

Къде е границата между качествено изпълнена инсталация 
и прекалено претрупана инсталация? В стремежа на ин-
веститора да намали цените дали пък фирмите не поемат 
риска да направят за клиента си евтина, но некачествена 
система, която в крайна сметка ще бъде безполезна? Ето 
на този въпрос може да отговори стандартът! В него може 
да се намери точно указание за почти всеки един аспект 
от въпросите, които ни вълнуват. Естествено всяко начало 
в една фирма е трудно. И при нас не беше по-различно. 
Още в първите ни години контактът с добрите технологии 
и практики бяха обученията, които се провеждаха от раз-
лични западни фирми, с които работим. Но всяка една от 
тях набляга върху предимствата на своите продукти и дос-
та често не може да се определи кое е необходимо и кое е 
опция, която е добре да се прилага. Тук най-точен отговор 
дава стандартът. Поради тази причина за нас е важно да 
сме членове на тази общност, която приема и утвърждава 
добрите практики и стандарти. 
Давам следния пример: от май 2012 г. всички фирми, които 
се занимават със сервиз на ПП системи, трябва да имат 
разрешение от Главна дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението”. За да се издаде такова разре-
шително, фирмите трябва да имат обучени специалисти, 
които да се преминали курс към Центъра за професионал-
но обучение (ЦПО), което да е регистрирано към Нацио-
налната агенция за професионално образование и обуче-
ние (НАПОО). Нашата фирма има лицензиран център за 
професионално обучение и в него се обучаваха много от 
нашите конкуренти. Често ставаха разгорещени профе-
сионални спорове, които се тушираха само от стандарта: в 
него всичко е написано ясно и точно. Дори и да не е, всеки 
може бързо да се ориентира в усложнената ситуация и да 
намери вярното решение. Така че познаването и прилага-
нето на стандартите е много важна част от ежедневната 
ни дейност. А множество стандарти са посочени в норма-
тивната база като задължителни за спазване при проекти-
рането, монтажа и поддържането на ПП системи. Така че 
стандартите, които касаят нашата дейност, трябва да са 
или задължителни, или силно препоръчителни, ако искаме 
да даваме качествен краен продукт.

Фирма „ФАЙЪР БГ” ЕООД е създадена през 2007 г. в София и е правоприемник на ЕТ „Генчо Чолаков”, която от 1991 
г. работи в сферата на пожарната безопасност. Днес освен с проектирането, поставянето и поддръжката на пожарни 
инсталации и сервиз на пожарогасители, „ФАЙЪР БГ” ЕООД предлага широк асортимент от стоки и услуги, свър-
зани с пожарната безопасност. Клиенти на фирмата са организации от всякакъв вид и големина, сред които минис-
терства, банки, културни институции, жилищни комплекси, супермаркети, търговски центрове, болници, хотели и др.  
„ФАЙЪР БГ” ЕООД участва в дейността на БИС/ТК 1 „Пожаро- и взривозащита”.
Собственик и управител е инж. Васил Чолаков, който споделя своя опит в прилагането на стандартите.
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Стандарти могат да се четат навсякъде

У дома, в офиса или на което и да е обществено място има 
достъп до стандарти. Необходими са само компютър и ин-
тернет.
Българският институт за стандартизация предоставя чете-
не на стандарти онлайн от началото на годината. Услугата 
обхваща над 90% от всички стандарти.
Може да се запознаете с текстовете на стандарти, преди да 
извършите покупката им, за да сте сигурни, че точно те са 
ви необходими. Сами може да избирате колко и кои стан-
дарти да четете, като цената е определена в зависимост 
от броя на стандартите, до които ще имате достъп, а не в  
зависимост от цената за продажба на стандартите. От един 
до пет струват 12 лева, между 6 и 10 – 24 лева, между 11 
и 15 – 36 лева, между 16 и 20 – 48 лева. Цените са с ДДС.

Как да се възползвате от услугата?
Създайте свой клиентски профил в сайта на БИС  
www.bds-bg.org, ако все още нямате такъв. Чрез функцията 
„Търсене” намерете стандартите, които ви интересуват.
Изберете иконката „купи за четене”. Избраните стандарти 
се включват в количката за пазаруване. След като приклю-
чите избора на стандарти, натиснете бутона „Поръчай”, за 
да формирате поръчка.
Платете Вашата поръчка по банков път, чрез системата за 
електронно разплащане e-Pay или на място в БИС.
След удостоверяване на плащането вашата поръч-
ка се активира веднага и ще получите онлайн достъп за  
четене. В съответната поръчка на клиентския Ви профил 

ще получите съобщение относно крайния срок за четене 
на стандартите, който е 5 календарни дни след активиране 
на поръчката.
В случай че желаете да закупите някой от четените стан-
дарти, може да направите това през същата поръчка чрез 
бутона „Купи”. 
Подробности за начина на пазаруване може да про-
четете в „Инструкция за пазаруване”, достъпна на  
www.bds-bg.org/bg/button_67.html
Стандартът, който се разпространява за четене в елек-
тронен формат, е обект на авторски права и права за 
разпространение на БИС и не може да бъде съхраняван, 
разпечатван, копиран, пренасян, включван в мрежа или 
повторно продаван по какъвто и да е начин, както из-
цяло, така и части от него. Стандартът в електронен 
формат е криптиран и носи надпис „ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА 
ЧЕТЕНЕ”, разположен по диагонал на всяка страница. 
(БДС Компас)



1. За да подобрите качеството на вашия 
продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при 
продажбата на даден продукт. Прилагането на стандарти 
подобрява качеството и увеличава продажбите на предла-
ганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите 
начини да задържите постоянните клиенти.

2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потре-
бителите, че вашият продукт отговаря на най-високите и 
разпространени изисквания за качество, безопасност и си-
гурност.

3. За да повишите 
конкурентоспособността си 
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че ва-
шият бизнес преследва отлично качество. Това може да ви 
даде голямо предимство пред конкурентите, които не при-
лагат стандарти, и дори може да привлечете техни клиенти.

4. За да затвърдите доверието във 
вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на 
клиентите към вашия продукт. Прилагането на определе-
ни стандарти, например свързани с опазването на околната 
среда, помага за доброто ви име в обществото.

5. За да намалите вероятността от 
грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна 
точка, която намалява риска от грешки и недоразумения. 
Така няма да губите време и пари за разработване на про-
дукти, които не отговарят на нужното качество и съответ-
ните изисквания. Освен загуба на пари, грешките вредят и 
на вашата репутация.

6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите 
за проучване и разработка и нуждата от създаване на вече 
съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт за сис-
тема за управление ще подобрите организацията на работа 
и ще направите бизнеса си много по-доходоносен.

Десет причини 
да използвате 
стандартите

7. За да бъдат вашите продукти 
конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че ва-
шите стоки и услуги са конкурентоспособни. Това е най-
ефективният начин да се увеличи максимално вашият по-
тенциален пазар и със сигурност е предимство при износа 
на продукти.

8. За съответствие със 
задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени 
да ги прилагате. Но вашата продукция няма да може да се 
продава на някои пазари, ако не отговаря на определени 
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стан-
дарти спестява време, усилия, разходи и дава увереност, че 
спазвате задълженията си.

9. За да улесните износа на вашите 
продукти 
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, оп-
ределени от Директивите на ЕС, за да могат да се продават 
на Общия европейски пазар. Такива продукти обикновено 
трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще 
можете да продавате стоките си в държави – членки на ЕС.

10. За да увеличите шансовете си за 
успех
Включването на стандартите като част от вашата марке-
тингова стратегия ще даде много по-голям шанс за успех 
на вашия продукт. Прилагането на стандарти увеличава 
шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.


