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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Срещата на високо ниво 
на европейската стандартизация, в дискусионните форуми по стандартизация и в 
изложението, които ще се проведат в периода 5-7 юни 2012 г. 
Тази година Българският институт за стандартизация (БИС) ще бъде домакин на най-
значимите събития на европейската стандартизация – Генералните асамблеи на 
европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC и Среща на високо ниво 
на европейската стандартизация. Те ще се проведат в периода 5-7 юни в к.к. Албена с 
участието на ръководителите на CEN и CENELEC, представители на Европейската 
комисия и делегати от европейските организации за стандартизация, членки на CEN и 
CENELEC.  

Паралелно с тези събития, в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за 
стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013”, БИС организира два дискусионни форума за 
българския бизнес, на които ще вземат участие и представители на национални членове 
на CEN и CENELEC, а също така фирмено изложение за български компании и бизнес 
организации, които да демонстрират как прилагането на стандарти подпомага техния 
бизнес.  

И двата дискусионни форума ще бъдат посветени на една от най-актуалните теми в 
европейски и световен мащаб - енергийната ефективност, съответно в двете области на 
стандартизацията. На дискусионния форум в неелектротехническата област, в която 
работи CEN, ще бъдат представени и обсъдени теми, свързани с иновативно и 
устойчиво проектиране и строителство за осигуряване на максимална енергийна 
ефективност. Форумът в електротехническата област и обект на дейността по 
стандартизация на CENELEC ще акцентира върху енергийна ефективност на 
електроуреди, осветление, както и електромобили.  

На участниците в дискусионните форуми и изложението ще бъде предоставена 
уникалната възможност да се включат в Срещата на високо ниво на европейската 
стандартизация,  ко ято тази го дина ще бъде на тема „Европа 2020 – Европейската 
стандартизация за устойчива икономика”. На срещата са поканени български 
представители в Европейския парламент, работещи по тематиката, министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма, ресорни зам.-министри и гости от наши 
партньорски организации от цял свят. 

Конкретните условия за участие, регистрация и подробна програма на събитията са 
приложени към поканата. 
 

С уважение: 
ИРЕН ДАБИЖЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  



ПРОГРАМА 
5-7 юни 2012 г., к.к. Албена, Фламинго Гранд Хотел 

 
5 юни 2012 г. 
10:00-18:00 Изложение за български фирми 
 
6 юни 2012 г.  
10:00-13:00 Дискусионен форум „Енергийна ефективност в електротехническата 
област, в която работи CENELEC” 
14:00-17:30 Дискусионен форум „Енергийна ефективност в неелектротехническата 
област, в която работи CEN” 
10:00-18:00 Изложение за български фирми 
 
7 юни 2012 
11:30-17:15 Среща на високо ниво на европейската стандартизация  
10:00-18:00 Изложение за български фирми 
 
Окончателната програма с теми и лектори ще бъде публикувана на сайта на БИС в 
секцията на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” 
 


