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Benefits for SME’s participating in the 
standardization activities 

Ползите за МСП от участието им в 
дейности по стандартизация 
 

 

 



Членство в БДС/ТК 

 ТК за продуктови стандарти 

 ТК за стандарти за методи за изпитване 
на продуктите 

 ТК за стандарти за методи за 
оразмеряване на конструкциите 

 ТК за стандарти за управление и 
сертифициране  

 ТК за стандарти за специфични 
характеристики 



Технически ползи 

 Внасяне на терминология и експертно 
мнение от практиката при създаване и 
превод на стандартите – те „заговарят“ 
на езика на специалистите ; 

 Осигурен е достъп до обширна и полезна 
    информация, което разширява познанията на всички 

. 

 Оптимизиране на избора на стандартите,  
    подлежащи на въвеждане и хармонизация 
    и свързването им с реалностите на бранша 
     



Технически ползи 

 Премахване на огромна част от  
    техническите бариери 
    при реализиране на продукцията 

. 

 Обмяна на опит и добри практики  
    между отделните участници в ТК 
     

 Трансфер на технологии –  
    вътре в страната и между отделните  
    страни, членки на ЕС 



Технически ползи 

. 

Правилно ли вършим нещата? 



Технически ползи 

. 

 Реални изисквания 
    към продуктите 

 Запазване на национални 
    специфики и практики 

 Качество или съответствие? 

 Приложими методи 
    за изпитването им 



Технически ползи 
Регламент за строителните продукти (CPR) 

7. Устойчиво 
използване на 
природните 
ресурси  

БИС / ТК 101 
„Устойчиво 
строителство“ 



Управленски ползи 

 Нови идеи и предизвикателства  
    за реализация в бизнеса,  
    възникнали в процеса на работа в  
    различните ТК 

 Нови, по-модерни и технологични 
    подходи за осъществяването им 

 Елиминиране на риска от 
    несъответствие на продукта 
    и последиците от това 



Управленски ползи 

 Избор на правилните 
    лостове за управление на риска 

 Фокус върху съществените 
    показатели 

 Подпомагане при управление  
    на всички ресурси 
    (човешки, времеви и материални) 



Управленски ползи 

. 



Комуникационни/маркетингови ползи 

 Възможност за акцентиране върху 
    отличителните характеристики  
    и постигане на разпознаваемост 

 Използване на вече  
    натрупания опит 

 Формални и неформални 
    сдружения за общи каузи 



Комуникационни/маркетингови ползи 

 Поле за изграждане на  
    положителен имидж 

 Възможност за различни формати 
    за презентация на фирма и продукти 

 Допълнителни комуникационни 
    инструменти 



Икономически ползи 

 Предотвратяване на вероятността 
    от наложени глоби и предявени 
    искове  заради неспазване на    
    стандартите 

 Възможност за планиране на  
    правилни и навременни инвестиции 
     



Икономически ползи 

 Създаване на трайни условия 
    за лоялна конкуренция – 
    без дъмпинг и корупция 

 Съвместна работа по проекти –  
    споделяне на разходите 



Благодаря за вниманието! 

Време е за Вашите въпроси. 


