
 
 
 

Дейност на БИС в подкрепа на МСП 
през 2015 г. 

 

1. Увод 
 
Отчетът обобщава извършените от БИС дейности през 2015 г. в подкрепа на МСП в 
процеса на прилагане на стандартите и насърчаването им за участие в 
стандартизационния процес. 

В документа се обръща внимание на политиките и стратегическите документи на БИС, 
произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета относно европейската стандартизация. В отчета се подчертават 
и знанията и информацията, които БИС разпространява, събитията, които организира, 
както и дейностите, предприети за улесняване на малкия и среден бизнес в България да 
се възползва от стандартите и стандартизацията. 

2. Регламент 1025/2012 за европейска стандартизация 
 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 
европейската стандартизация е правното основание на Съюза да се използват 
европейски стандарти за продукти и услуги в подкрепа на законодателството и 
политиките на Съюза, да се идентифицират ИКТ технически спецификации и да се 
финансира европейската стандартизация. Регламентът също така определя 
задълженията на европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC и 
ETSI) и на националните органи за стандартизация по отношение на прозрачността на 
стандартизационния процес и участието на заинтересовани страни в европейските и 
националните стандартизационни дейности. 

Нормативните и работни документи на БИС определят основата за изпълнение на 
задълженията по Регламента. За да улесни участието на МСП в процеса по 
стандартизация, БИС предвижда срокове и условия за това как те биха могли да бъдат 
включени в стандартизационния процес, без да бъдат членове на Института. Това е 
предвидено в Устава на БИС и във Вътрешните правила за работа по стандартизация. 
МСП, които не са членове на БИС, могат да участват в работата на ТК като 
наблюдатели. Те имат право да получават всички работни документи и да дават 
коментари по тях без право да гласуват, когато това е необходимо.  

През 2015 г. за първи път две МСП, които не са членове на БИС, са се възползвали от 
тази възможност и са участвали в дейността на БИС/TC 59 Ергономия и БИС/TC 80 
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и услугите. 

 
3. Стратегия на БИС за периода 2014-2017 
 
Стратегията на БИС за периода 2014-2017 поставя МСП и техните организации като 
основни целеви групи в усилията на БИС да привлече заинтересовани от процеса на 
стандартизация страни, както и да активизира сътрудничеството си с тях. 

В стратегическия документ са включени следните конкретни цели и мерки: 

Приоритет 2 
Разширяване обхвата на дейност в нови приоритетни области и сектори на 
икономиката и обществения живот, предоставяне на нови услуги, насърчаване и 
улесняване достъпа на микро-, малките и средни предприятия (МСП) до стандартите и 
до процесите на тяхното разработване 
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Стратегическа цел 2.3 
Насърчаване и улесняване достъпа на микро-, малките и средните предприятия (МСП) 
до стандартите и до процесите на тяхното разработване 
 
2.3.1 Създаване на механизъм, включително чрез промяна на нормативната база на 
БИС, за пълноценно включване на микро-, малките и средните предприятия в 
стандартизационния процес; 
2.3.2 Създаване на условия за преференции, ценови облекчения или други бонуси при 
закупуването на стандарти; 
2.3.3 Проучване на добрите практики в други страни-членки на ЕС, и адаптирането им 
към актуалните български условия. 
 
Стратегическа цел 3.4 
Активизиране на диалога с обществените организации, включително организациите за 
защита на потребителите 
3.4.1 Създаване на стратегически партньорства с обществените (неправителствени) 
организации за изграждане на съвместни платформи за информиране, насочване и 
привличане на фирмите, приоритетно МСП, в стандартизационния процес 
3.4.2 Подобряване на диалога с организациите за защита на потребителите с цел 
тяхното насърчаване и привличане в процесите за прилагане на стандартите. 
 
4. Достъп на МСП до стандарти 
 
В момента БИС предоставя свободен достъп до проектите на стандарти в 
Информационния си център (библиотека), където всеки заинтересуван може да ги чете. 

Както на членове на БИС, така и на МСП, които не са членове на Института, но желаят 
да се възползват от възможността да участват в процеса по стандартизация, се 
предоставя защитен с парола онлайн достъп до стандарти. МСП, които не са членове, 
плащат такса, за да четат проекти на стандарти. 

БИС предоставя на своите клиенти и услуга за дистанционно четене на стандарти 
онлайн "Стандартите на Вашия екран". Тя позволява на представителите на МСП да 
четат стандарти от дома или офиса си, като заплащат ниска цена, достъпна за всяко 
българско предприятие.  

 
5. Дейности 

БИС предоставя целеви продукти, услуги и събития – семинари, колекции от 
стандарти на преференциални цени, безплатен онлайн достъп до обхвата на 
стандартите и др. – и така подкрепя МСП в необятния свят на стандартизацията. 
Приоритет на БИС е улесняването на достъпа на МСП до процеса на стандартизация. 

 

5.1 Събития 

БИС проведе пет семинара на теми от интерес за МСП с цел да улесни разбирането и  
прилагането на стандартите и да повиши осведомеността им относно ползите от 
участие в процеса по стандартизация. Теми на семинарите бяха: 

1. Европейският стандарт EN 206:2013 и прилагането му в Република България; 
2. Съвременни осветителни уредби; 
3. Енергийна ефективност, нови наредби и свързаните с тях стандарти. Строителни 
продукти и влагането им в строителството; 
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4. Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 
9001:2015; 
5. Анализ и оценка на риска на асансьори, машини и съоръжения. 

Общият брой на участниците в семинарите е 165, повечето от тях представители на 
МСП. 

През 2015 БИС участва в две изложения: Security Expo в София (чрез реклама) и 
Международния технически панаир в Пловдив (с изложбен щанд). Целта на 
участието е да се повиши разбирането на българските фирми за процеса по 
стандартизация и използването на стандарти и да ги информира за дейностите на БИС. 
Чрез изложенията БИС достигна до над 200 фирми. 

 

5.2 Публикации 
 
БИС поддържа на своята интернет страница седем брошури на български език в 
различни области на стандартизацията, следвайки препоръките за повишаване на 
информираността и насърчаване на МСП да участват в процеса по стандартизация. 
Брошурите обхващат широк спектър от стандарти, представляващи интерес за 
българските фирми. Насочени са към МСП и техните асоциации, но също така са 
полезни и за всички, които се интересуват от най-важните стандарти в съответната 
област: „Стандартите – предимства и постижения”; „Системи за управление”; 
„Стандарти  в строителството”; „Стандарти за услуги”; „Стандарти и хранителни 
продукти”; Енергийна ефективност”; „Стандарти и информационни технологии”. 

Качени са и седем безплатни ISO брошури, които обясняват ползите и основните 
въпроси по ISO 9001 и ISO 14001. Целта е, от една страна, да се повиши интересът към 
тези стандарти, а от друга, да се подпомогне разбирането на МСП за стандартите и 
тяхното разработване. 

С цел популяризиране на стандартизационните дейности, БИС изготвя специализирани 
издания като списание „БДС Компас”, което излиза на всеки три месеца и е достъпно 
онлайн на сайта на БИС. Изданието е насочено към предприятия, потребители, 
производители, контролни органи, образование и др. Темите в списанието засягат 
всички области на икономиката. Списанието се изпраща и по електронна поща до над 
100 бизнес и браншови организации. 

През 2015 г. БИС издаде 10 електронни бюлетина, които се изпращат на членовете на 
БИС и на бизнес и браншови организации, които са помолени да ги разпространяват 
сред своите членове. Електронното издание съдържа актуална информация за 
стандарти – новости в стандартизацията, популярни, нови и важни стандарти, 
популяризира колекции от стандарти, информира за семинари и др. То е насочено към 
представителите на малкия и среден бизнес в България. Целта на бюлетина е и да 
насърчава участието на МСП в процеса по стандартизация. Според проучване, 
проведено през декември 2015 г., бюлетинът е оценен високо от фирмите и те 
предлагат той да бъде издаван по-често. 

 

5.3. Предоставяне на услуги и отстъпки за МСП 
 

Услуги: 
За да улесни МСП в познаването и прилагането на стандарти, през 2015 г. БИС 
продължи да предоставя услугата за онлайн четене на стандарти на много ниски 
цени. Услугата предлага на клиентите удобството да четат стандарти дистанционно - в 



  Page 4 of 4 

техните офиси или домове, без да губят време и пари. 

Компаниите, закупили популярни и важни стандарти, се информират по електронен 
път за всички промени в обстоятелствата – като изменения, поправки, отмяна и 
замяна, превод на български език и др. 

Поддържат се и се усъвършенстват разнообразни начини за електронно плащане, 
които са много добре приети от страна на бизнеса, тъй като улесняват закупуването на 
стандарти и спестяват време на клиентите. 

МСП и техните асоциации могат да ползват залите за срещи и конференции на БИС на 
много ниски цени. 

Отстъпки: 

По различни поводи на МСП се предлагат отстъпки за закупуване на стандарти, като 
например при участие в семинари БИС или за определени събития. На участниците в 
работни срещи и семинари на БИС се дава възможност да закупят стандарти с 
отстъпка. 

Колекции от стандарти се продават на значително намалени цени. 
 
БИС има преференциални цени на колекции от стандарти за МСП. През 2015 г. БИС 
предложи 19 колекции: 

 ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти; 
 ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството; 
 Социална отговорност и околна среда; 
 Безопасност на играчки; 
 Енергийна ефективност - енергийни характеристики на сгради; 
 Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти; 
 Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за 

консервационни работи; 
 ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията; 
 ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти; 
 Еврокодове - 10 книги, съдържащи 58 части на Еврокодовете; те се продават 

поотделно или като комплект от 10 книги 
 
За да се улеснят МСП при използването на стандарти, почти всички от стандартите, 
включени в колекциите, са преведени на български език. 
 
Портал за МСП на сайта на БИС 
 
БИС поддържа уеб портал за МСП, който се обновява редовно с линкове и актуална 
информация. Уеб порталът съдържа информация, насочена към представителите на 
МСП с цел повишаване на тяхната информираност както за участието им в процеса по 
стандартизация, така и за използването на стандарти. Порталът позволява на МСП по-
лесно да откриват стандарти и да ги използват пълноценно. Също така МСП могат да 
намерят отговори на всички въпроси, свързани със стандартизацията и как да участват 
в работата по стандартизация. 

Порталът предоставя и информация как МСП, които не са членове на института, могат 
получат достъп до стандартизационния процес. 

През 2015 г. уеб портала е актуализиран с линк към електронния инструмент по 
стандартизация в подкрепа на МСП, разработен от CEN и CENELEC в сътрудничество 
със Small Business Standards (SBS), който също е преведен на български език. 


