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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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Често наричат нефта „черното злато”. Това е най-употребяваният енер-
гиен ресурс на планетата. Дори се твърди, че светът се управлява от па-
рите на петрола. И никакви протести, апели и правителствени решения 
не могат да озаптят цените. 
Избрахме горивата за тема на този брой. И понеже материята е необят-
на, поставихме фокус върху нефта.  Представяме ви стандартът – реч-
ник на нефтената промишленост, от който разбираме видовете проду-
кти, свойства, какво е октаново число и какво представлява един барел. 
Изискванията и методите за изпитване на продавани и доставяни бен-
зини, които не съдържат олово, са определени в стандарта БДС EN 228 
„Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и мето-
ди за изпитване”. Представяме и националното приложение към него, в 
което са посочени условията за прилагането му в България. Бензинът не 
трябва да съдържа никакви примеси и замърсявания, които могат да го 
направят неподходящ за двигатели, предназначени за работа с безоловен 
бензин. Запознаваме ви и със стандарта, който определя изискванията и 
методите за изпитване на продаваните и доставяните автомобилни гори-
ва за дизелови двигатели. Стандартите за други видове горива оставяме 
за следващ брой на списание „БДС Компас”, тъй като темата за енергий-
ните ресурси е неизчерпаема, но и винаги актуална. Затова и в рубри-
ката „На фокус” представяме европейския стандарт за енергийно уп-
равление. До появата му доведоха икономическият спад, климатичните 
промени и енергийната несигурност на Стария континент. Прилагането 
му ще съдейства за по-рационално и добро управление на енергийното 
потребление, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на 
разходите, както и емисиите от парникови газове. 
Проблемите, свързани с околната среда, са предизвикателство за бъде-
щето на планетата. Индустриализацията доведе до безразборна експло-
атация на енергийни източници и природни ресурси, както и до голямо 
количество отпадъци. Един от начините да отговорим на това предизви-
кателство са серията стандарти 14000, която се приема в цял свят като 
крайъгълен камък на управлението на околната среда. Светът се стреми 
към устойчиво развитие и опазване на околната среда, нормите на меж-
дународното и националните законодателства ще стават все по-строги, а 
мерките за насърчаване – все по-активни, атрактивни и изгодни. За това 
помагат стандартите за опазване на околната среда.
„БДС Компас” ви представя съвети за пестене на гориво на Европейска-
та петролна асоциация, Европейската комисия, както и на водещи про-
изводители на течното злато. Според тях всеки може да шофира така, че 
да икономиса гориво, но и да пази въздуха по-чист.
За уникалната професия „стандартизатор” в този брой разказва дълго-
годишният експерт Елена Георгиева, според която стандартизацията е 
призвание. Срещнахме се и с инж. Асен Георгиев, експерт в ТЕСИ ООД, 
за да ни разкаже за ролята на стандартите в бизнеса. Според него те са 
изключително важни както за качеството на продукта, така и за удовлет-
ворението на клиента. 
Дори не се замисляме колко е важно краката ни да са обути в удобни и 
качествени обувки. Както винаги, на помощ идват стандартите. Попи-
тахме експерта д-р инж. Вержиния Грозданова какво трябва да знаем за 
обувките. 
„БДС Компас” отново ще ви срещне с темата за горивата и енергийната 
ефективност, тъй като отговорното и пестеливо използване на изчерпва-
щите се суровини придобива все по-голямо значение на планетата. 

редакционен коментар
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В икономиката няма област без термини. Стандартът БДС 
ISO 1998 „Нефтена промишленост. Терминология” съдър-
жа основните понятия, които се използват в този бранш.

Той се състои от няколко части: 
• Част 1: Суровини и продукти

• Част 2: Свойства и изпитвания

• Част 3: Проучване и добив

• Част 4: Нефтопреработване

• Част 5: Транспортиране, съхранение, разпростра-
нение

• Част 6: Измерване

• Част 7: Разни термини

• Част 99: Общи положения и указател

БДС ISO 1998 е предназначен за нефтената промишленост 
в областите, които се отнасят до видовете суров нефт и 
нефтопродуктите. Обхваща всички операции от добива на 
нефт до крайния потребител. Стандартът няма за цел да 
обхване нефтените съоръжения, но съдържа определения 
на някои части от съоръженията или на някои операции за 
проучване и добив. 

Всичките му части съдържат еквивалентни термини на 
английски и френски език, използвани в нефтената про-
мишленост.

речникът на нефтената промишленост

Част 1: Суровини и продукти
Съдържа списък за означаване на суровините или нефтоп-
родуктите заедно със съответните определения на двата 
езика. Стандартът дава определения за нефт, както и за ви-
довете суров нефт – парафинов, асфалтов, нафтенов, аро-
матен, смесен, корозионен и некорозионен, стабилизиран.
Ще намерите термините за газообразни продукти, за дес-
тилати и междинни продукти, корабни горива, битумни и 
сродни продукти. Посочват се конкретните определения и 
за средновискозни продукти, смазочни материали, тежки 
дестилати и остатъчни продукти, парафини, твърди и по-
лутвърди продукти, добавки и други.

Част 2: Свойства и изпитвания
Съдържа списък с еквивалентни термини на английски и 
френски език, използвани в нефтената промишленост за 
определяне свойствата на нефтопродуктите и методите за 
изпитването им. 
Стандартът посочва термините за физични и химични 
свойства на нефтопродуктите, на битуми и битумни свърз-
ващи материали, на горива и дестилати. Определенията са 
и за свойства и изпитвания на газове и леки продукти, на 
смазочни материали, на твърди и полутвърди продукти и 
други. И в нефтената промишленост например има док-
торска проба. Така се нарича метод за откриване на някои 
съединения на сярата в безцветни или слабо оцветени неф-
топродукти.
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Октановото число е число от общоприета скала, изразява-
що устойчивостта на детонация на горивата за двигатели с 
искрово запалване. То се определя на двигатели за изпит-
ване чрез сравняване с еталонни горива. Съществуват ня-
колко метода за изпитване, затова и посоченото октаново 
число трябва да се придружава с позоваване на използва-
ния метод.
Цетаново пък е число от общоприета скала, изразяващо за-
палителните свойства на дизелово гориво при стандартни 
условия.

Част 3: Проучване и добив
Съдържа списък с еквивалентни термини на английски и 
френски език, използвани в нефтената промишленост в об-
ластта на проучването и добива. 
Например стабилизирането на нефт е процес, състоящ се в 
отстраняването на леките въглеводороди от суровия нефт, 
без да се въздейства на по-тежките въглеводороди. 
От тази част на стандарта разбираме, че в повечето случаи 
методите за повишаване на добива на нефт включват ин-
жектиране на разтворим газ, на химикали, на водна пара 
или топла вода, както и горене на място.

Част 4: Нефтопреработване
Съдържа списък с еквивалентни термини на английски и 
френски език, използвани в нефтената промишленост в об-
ластта на нефтопреработването. 
Тук са дефинирани процесите, преработването без и с пре-
образуване, апаратурата и съоръженията.

Част 5: Транспортиране, съхранение, 
разпространение
Съдържа списък с еквивалентни термини на английски и 
френски език, използвани в нефтената промишленост в об-
ластта на транспортирането, съхранението и разпростра-
нението. Сертификатът за качество например е документ, 
удостоверяващ действителното качество на партида от оп-
ределено количество материал, издаден от производителя 
или смесващия партидите. 

Част 6: Измерване
Съдържа списък с еквивалентни термини на английски и 
френски език, използвани в нефтената промишленост за 
означаване на измерванията на суров нефт и нефтопроду-
кти. Тук са определени статично и динамично измерване, 
статистически анализ, вземане на проби, свойства и апара-
тура, калибриране и еталони. 

Част 7: Разни термини
Тази част съдържа списък с еквивалентни термини на 
английски и френски език със съответните определения, 
използвани в нефтената промишленост, и които не са оп-
ределено свързани с една от шестте категории от другите 
части на този международен стандарт. Тук са термините, 
свързани с автомобилите, със смазочните материали и дру-
ги. Така например парна възглавница е натрупването на та-
кова количество пари от автомобилен бензин в горивната 
система на автомобила, което затруднява и прекъсва пото-
ка на горивото. Барелът е измерителна единица за нефт и 
нефтопродукти, която съответства на 42 щатски галона, 35 
английски галона и 159 литра. (БДС Компас)
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Изискванията и методите за изпитване на 
продавани и доставяни бензини, които не 
съдържат олово, са определени в стандарта  
БДС EN 228. 
Той се отнася за горивото на автомобили с двигатели, кон-
струирани да работят с безоловен бензин. Има и национал-
но приложение, в което са посочени условията за прилага-
нето му в България.

Вземане на проби
Пробите трябва да се вземат, както е описано в БДС ЕN ISO 
3170 „Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби” или 
БДС ЕN ISO 3171 „Течни нефтопродукти. Автоматично 
вземане на проби от тръбопровод” и /или в съответствие с 
изискванията на националните стандарти или нормативни 
актове за вземане на проби от безоловен бензин.
В националното приложение се посочва, че процедурата за 
вземане на проби не трябва да се извършва на пряка слън-
чева светлина, тъй като това може да доведе до промяна в 
качеството на горивото, най-вече в стойността на октано-
вото число.
За определяне на октановото число и за някои други из-
питвания е достатъчно количество от един литър на проба. 
Когато са необходими повече изпитвания, се препоръчва 
на всяка лаборатория да се дава по два литра проба, но е 
важно те да са от идентичен материал.
Когато пробата трябва да се изпрати до лабораторията с 
обществен транспорт, необходимо е да се спазват основни-
те правила за транспортиране на леснозапалими материа-
ли и изискванията на транспортните власти.

Маркиране на помпите
Информацията, която трябва да се маркира на разпредели-
телните помпи, трябва да е в съответствие с националния 
стандарт. Тя включва:

• името или фирмата на доставчика или търговеца 
на бензин;

• обозначението за вида „Unleaded ХХ”, като „ХХ” 
е минималното октаново число (RON), гарантирано 
от продавача. Цветът на буквите трябва да е в ясен 
контраст спрямо фона. Препоръчва се зелен фон за 
RON > 95 и червен за RON > 98. Стандартът дава 
минималните размери на маркировка върху помпите, 
като препоръчва, където е възможно, размерите да са 
по-големи за улеснение на купувача;

• чрез маркировката „БДС EN 228” продавачът де-
кларира, че продуктът отговаря на изискванията, оп-
ределени в този стандарт.

Маркировката трябва да бъде поставена на място, откъде-
то се вижда добре от този, който зарежда с гориво.

Изисквания и методи за изпитване
Бензинът не трябва да съдържа никакви примеси и замър-
сявания, които могат да го направят неподходящ за двига-
тели, предназначени за работа с безоловен бензин. 
Разрешено е да се използват багрила и маркери, които не 
увреждат двигателите и системите за подаване на гориво. 
Безоловният бензин може да съдържа до 5,0 % (V/V) ета-
нол, отговарящ на EN 15376 „Автомобилни горива. Етанол 
като компонент за смесване с автомобилен бензин. Изиск-
вания и методи за изпитване”.

за безоловния бензин
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Допуска се използването на присадки без вредни странич-
ни ефекти. За да се предпазят катализаторни системи, в 
бензина не трябва да има фосфорсъдържащи компоненти.
В таблици се посочват методите за изпитванията, както и 
границите, на които съответстват.

Допустимо съдържание на вода
Доставчиците на горива трябва да вземат мерки, за да се 
избегне отделянето на вода при характерните климатични 
условия за дадена страна. Когато съществува риск от от-
деляне на вода, трябва да се добавят антикорозионни при-
садки.

Арбитражни методи за изпитване
В случай на спор:

• относно плътността трябва да се използва ЕN 
ISO 3675 „Суров нефт и течни нефтопродукти. Ла-
бораторно определяне на плътност. Ареометричен 
метод”;

• относно съдържанието на метанол трябва да се 
използва ЕN 1601 „Течни нефтопродукти. Автомо-
билен бензин, несъдържащ олово. Определяне на ор-
ганични кислородсъдържащи съединения и общо съ-
държание на органично свързан кислород чрез газова 
хроматография (O-FID)”;

• относно съдържанието на кислород трябва да се 
използва ЕN 1601;

• относно съдържанието на въглеводородни групи 
трябва да се използва ЕN 14517 „Течни нефтопро-
дукти. Определяне на въглеводородни групи и кисло-
родсъдържащи съединения в бензин. Метод на много-
мерна газова хроматография”. (БДС Компас)

Изисквания за летливост
За да се удовлетворят изискванията за работоспособност 
на двигателя на студено и на горещо, за сезонните и ге-
ографски условия в Европа са определени 10 класа на 
летливост, посочени в специална таблица. В национално 
приложение към този европейски стандарт всяка държава 
трябва да посочи през кой период от годината за опреде-
лени райони от страната кой от тези 10 класа на летливост 
се прилага.
Националното ни приложение определя следното:

Сезон Период Клас на летливост

Лято От 16 април до 15 октомври Клас А

Зима От 16 октомври до 15 април Клас С

Стандартът посочва конкретни формули за изразяване на 
октановото число.

Прецизност и спор
Всички методи за изпитване, позовани в този европейски 
стандарт, имат установена прецизност. В случай на спор за 
решаването му и тълкуването на резултатите на база пре-
цизността на метода за изпитване се използват процедури-
те, описани в ЕN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и 
прилагане на данните за прецизност относно методите за 
изпитване”.
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Стандартът БДС EN 590 „Автомобилни горива. Горива за 
дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване” 
включва изискванията на Европейската директива 98/70/
ЕС за горива, включително изменение 2003/17/ЕС.
Той определя изискванията и методите за изпитване на 
продаваните и доставяните автомобилни горива за дизело-
ви двигатели. 
Много от методите за изпитване, включени в този стан-
дарт, са обект на междулабораторни изпитвания за опреде-
ляне на приложимостта на метода и неговата прецизност 
по отношение на смеси на автомобилно гориво за дизе-
лови двигатели с 5 % (V/V) метилови естери на мастни 
киселини (FAME) от различен произход. Тези метилови 
естери на мастните киселини са произведени от рапично 
или слънчогледово масло.

Вземане на проба
Пробите трябва да се вземат съгласно ЕN ISO 3170 или ЕN 
ISO 3171 и/или в съответствие с изискванията на нацио-
налните стандарти или нормативни актове за вземане на 
проба от горива за дизелови двигатели. 
В националното приложение е записано, че процедурата за 
вземане на проби не трябва да се извършва на пряка слън-
чева светлина, тъй като се променя качеството на горивото.
За изпитванията е достатъчно количество от 1 литър про-
ба, но в случаите, когато са необходими повече изпитва-
ния, се препоръчва на всяка лаборатория да се дава по 2 
литра, но да са от идентичен материал.
Когато пробата трябва да се изпрати до лабораторията с 
обществен транспорт, необходимо е да се спазват основни-
те правила за транспортиране на леснозапалими материа-
ли и изискванията на транспортните власти.

Маркиране на помпа
Националното приложение определя изискванията за мар-
киране на помпите за подаване на гориво за дизелови дви-
гатели в съответствие с БДС EN 590:2009 „Автомобилни 
горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и мето-
ди за изпитване” (т. 4).
На всяка дозираща помпа и съд за доставяне на гориво за 
дизелови двигатели трябва да бъде маркирана следната 
информация:

• името или фирмата на доставчика или търговеца 
на гориво за дизелови двигатели;

• обозначението „Diesel БДС EN 590” с определени 
в стандарта минимални размери, цветът на буквите 
трябва да е в ясен контраст спрямо фона, препоръчи-
телно е фонът да е черен;

• поставяйки маркировка „БДС EN 590”, продава-
чът декларира, че продуктът отговаря на изисквания-
та, определени в този стандарт.

Маркировката трябва да бъде поставена на място, откъде-
то се вижда добре от този, който налива гориво.
Накрайникът на дозиращата помпа след ръкохватката 
трябва да бъде в черно.
За препоръчване е маркирането за сяра да се даде в нацио-
нално приложение към този европейски стандарт. Препо-
ръчва се съдържание на сяра, не повече от 10 mg/kg да се 
означи като „отсъствие на сяра” на националния език.

Горива за дизелови двигатели
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Изисквания и методи за изпитване
Стандартът разрешава използването на багрила и маркери, 
както и присадки без вредни странични ефекти.
Горивото за дизелови двигатели може да съдържа до 5% 
(V/V) FAME в съответствие с EN 14214. Подходящ метод 
за разделяне и идентифициране на FAME е даден в EN 
14331 „Течни нефтопродукти. Разделяне и характеризи-
ране на метилови естери на мастни киселини (FAME) от 
средни дестилати. Метод на течна хроматография (LC)/
газова хроматография (GC)”.
Когато изпитванията се извършват по методите, посочени 
в специална таблица, стойностите на показателите трябва 
да бъдат в границите, посочени в нея.
Когато за търговското гориво се получи стойност за кок-
совия остатък, по-висока от граничната, се прави качест-
вен анализ за наличието на нитратсъдържащ компонент 
по процедура, описана в ЕN ISO 13759 „Нефтопродукти. 
Определяне на алкил нитрат в дизелови горива. Спектро-
метричен метод”. В случай че се докаже наличие на по-
добрител на запалването, граничната стойност за коксов 
остатък на изпитвания продукт не може да се използва. 
Използването на присадки не освобождава производителя 
от задължението да съгласува изискването за не повече от 
0,30 % (m/m) коксов остатък преди добавянето им.
Изискванията, които зависят от климатичните условия, да-
ват възможност да се установят сезонни национални нива. 
За умерен климат са възможни шест нива в зависимост от 
СFРР (граничната температура на филтруемост през сту-
ден филтър), а за арктическия климат или за сурови зимни 
условия – пет различни класа. В национално приложение 
към този европейски стандарт всяка страна трябва да даде 
подробни изисквания за зимни и летни нива, като може да 
включва и едно междинно и/или регионално ниво (нива), 
които се обуславят от данните за националните метеоро-
логични условия.
за целите на българския стандарт трябва да се прила-
гат следните нива за граничната температура на фил-
труемост през студен филтър (CFPP) на гориво за дизе-
лови двигатели:

Сезон Период CFPP Метод за 
изпитване

Лято От 16 април  
до 15 октомври

Ниво А, не по-висока  
от 5 °С EN 116

Зима От 16 октомври  
до 15 април

Ниво E, не по-висока  
от минус 15 °С EN 116

Прецизност и спор
Всички методи за изпитване, позовани в европейския стан-
дарт, имат установена прецизност. В случай на спор тряб-
ва да се използват процедурите, описани в ЕN ISO 4259 
„Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за 
прецизност относно методите за изпитване”, за решаване 
на спора и тълкуване на резултатите на база прецизността 
на метода за изпитване.
При спор за плътност трябва да се използва ЕN ISO 3675, 
а ЕN ISO 20847 „Нефтопродукти. Определяне съдържани-
ето на сяра в автомобилни горива. Енергийнодисперсион-
на рентгенофлуресцентна спектрометрия” е неприложим 
като арбитражен метод за определяне съдържанието на 
сяра.
За определяне на цетановото число могат да се използват 
алтернативни методи, които се основават на серия от при-
знати методи и имат действителна прецизност, еднаква с 
тази на стандартния метод, определена в съответствие с 
ЕN ISO 4259. (БДС Компас)
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Икономическият спад, климатичните промени и енергий-
ната несигурност в Европа доведоха до появата на стан-
дарта EN 16001:2009 „Системи за енергийно управление. 
Изисквания с указания за прилагане”, въведен като нацио-
нален.
Прилагането му ще доведе до по-рационално и добро 
управление на енергийното потребление, повишаване на 
енергийната ефективност, намаляване на разходите и на 
емисиите от парникови газове. Стандартът е приложим 
за всяка организация, независимо от нейната големина. 
Структурата му е подобна на ISO 14001 „Системи за уп-
равление по отношение на околната среда. Изисквания и 
указания за прилагане”. Изискванията на EN 16001:2009 
могат да бъдат интегрирани с други системи за управление 
като тези за качеството, околната среда, здравето и безо-
пасността, или управлението на риска.
Този европейски стандарт съдържа само онези изисква-
ния, които могат да бъдат одитирани обективно.
Системата за енергийно управление, обхватът на докумен-
тацията и нужните ресурси за нея зависят от много факто-
ри като големината на организацията, естеството на ней-
ните дейности, продукти и услуги, обхвата на приложение 
на системата и други.
Стандартът залага изисквания за непрекъснато подобрява-
не под формата на по-ефективно и по-устойчиво използва-
не на енергията без значение от вида й.
Разбира се, всички законови задължения и други изиск-
вания, които организацията е приела да спазва, трябва да 
се вземат предвид в системата за енергийно управление.
Висшето ръководство на организацията трябва да създаде, 
внедри и поддържа енергийна политика, която да декла-
рира ангажимента за постигането на по-добра енергийна 
резултатност. 

организацията трябва да извърши първоначален пре-
глед на своите енергийни аспекти, който трябва да се 
актуализира през предварително определени интер-
вали от време. тези прегледи на енергийните аспекти 
трябва да включват:

• минали и текущи стойности на енергийното 
потребление и енергийните фактори, базирани на 
измервания и други данни;

• идентифициране на областите със значително 
енергийно потребление; 

• приблизителна оценка на очакваното енергийно 
потребление за следващ период;

• идентификация на всички лица, чиито действия 
могат да доведат до значителни промени в потребле-
нието на енергия;

• идентифициране и определяне на приоритети 
на възможностите за подобряване на енергийната 
ефективност.

Задължителен е регистър на възможностите за спестяване 
на енергия.
Организацията трябва да идентифицира и планира дей-
ности, засягащи значимите енергийни аспекти, и да осигу-
ри тяхното съответствие с енергийната политика и общите 
и конкретни енергийни цели. Това включва:

• предотвратяване на ситуации, които могат да 
доведат до отклонение от енергийната политика и 
общите и конкретни енергийни цели;

• задаване на критерии за функционирането и 
поддържането на инсталации, сгради, оборудване и 
съоръжения;

• съобразяване с енергийните характеристики на 
оборудване, суровини и услуги при тяхното закупу-
ване или придобиване. При закупуване на оборудване 
със значимо въздействие върху общото енергийно 
потребление организацията трябва да уведоми дос-
тавчиците, че закупуването е оценено и на базата на 
неговата енергийна ефективност;

• оценяването на енергийното потребление при 
проектирането, модифицирането или възстановява-
нето на всички активи, включително сгради, които 
е възможно значително да повлияят на енергийното 
потребление;

• подходящ обмен на информация с персонала и хо-
рата, действащи от името на организацията, както 
и с други страни, които имат отношение. 

Организацията трябва да създаде и опише изискванията за 
мониторинг, измерване и поставяне на конкретни цели в 
своята програма за енергийно управление. Необходим е и 
план за енергийни измервания.
Целта на Европейския съюз е да намали потреблението 
на енергия с 20 % до 2020 г., което ще намали вредните 
емисии с почти 800 млн. тона годишно и ще икономиса 
100 млрд. евро. Отговорното и пестеливо използване на 
изчерпващите се суровини придобива все по-голямо зна-
чение на Стария континент. Затова от полза е стандартът 
БДС EN 16001:2009 „Системи за енергийно управление. 
Изисквания с указания за прилагане”. (БДС Компас)

европейският 
стандарт за енергийно 
управление
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Много хора считат стандартизацията 
за скучна, бюрократична и отвлечена ма-
терия. Но от позицията на човек с дълго-
годишна практика, по-голямата част от 
която в БИС, мога да твърдя, че работа-
та е изключително разностранна и инте-
ресна. Естеството на работата изисква 
както поддържане на професионалното 
ниво и езиковата култура, така и позна-
ния в много други области, свързани със 
стандартизацията. 
Моята специалност е „Металургия на цветни, редки и бла-
городни метали” от Висшия химико-технологичен инсти-
тут, София. Веднага след завършването постъпих на рабо-
та в технологичния отдел на новопостроения Комбинат за 
обработка на цветни метали (КОЦМ), където се разработ-
ваха технологичните режими за пускане на производство-
то на нови продукти. Заедно с колеги защитихме няколко 
патента за нови технологии. Бях изпратена на специализа-
ция в Швеция, която е водеща не само в производството на 
шведска стомана, но и на цветни метали.
И тук идва връзката на технологиите и иновациите със 
стандартите. За всеки един нов продукт трябваше да бъде 
създаден български стандарт, без което той не можеше да 
бъде пуснат на пазара. Задължително условие за приема-
нето на стандартите беше нивото на изискванията им да 
бъде не по-ниско от изискванията на съответните стандар-
ти – DIN, ГОСТ, BS, NF, UNI, а също така и на междуна-
родните стандарти ISO и стандартите на тогавашния Съвет 
за икономическа взаимопомощ (СИВ). В КОЦМ отговарях 
за изпълнението на плана по стандартизация, който включ-
ваше не по-малко от двадесет нови теми годишно, а също 
и периодичен преглед на действащите стандарти. Може да 
се каже, че съм участвала при създаването на почти всички 
български стандарти в областта на цветни, редки и благо-
родни метали. 
Добра школа по стандартизация беше двегодишната ми 
следдипломна квалификация в тогавашния Висш икономи-
чески институт в София със специалност „Управление на 
качеството и стандартизация”, където имах възможността 
да слушам лекциите на проф. Манол Рибов, д-р Иван Тем-

нисков, доц. Ганчева и други изтъкнати специалисти в об-
ластта на управлението на качеството, стандартизацията, 
метрологията, надеждността и др.
Като главен специалист по стандартизация в корпорация 
„Цветна металургия”, където постъпих по-късно, отгова-
рях за стандартизацията в целия отрасъл „Цветна мета-
лургия”, а след това и в обединение „Полимет”. Същевре-
менно бях ръководител на постоянната работна група по 
стандартизация в областта на цветните метали за България 
към СИВ. Българската делегация даваше становища по 
всички стандарти и участваше два пъти годишно в работ-
ните съвещания, където се разработваха стандартите. 
В Комитета по стандартизация и метрология започнах 
работа през 1990 г. Бях свидетел и участник по време на 
всички промени, които претърпя стандартизацията – пре-
минаването към доброволни стандарти, създаването на 
техническите комитети, трансформирането на БИС в не-
правителствена организация и присъединяването му към 
европейските организации по стандартизация CEN и 
CENELEC. Участвах в подготовката и изпълнението на 
два проекта, финансирани с европейски средства, а през 
последните години и в подготовката на изпълняващия се 
в момента проект по оперативна програма „Конкурентос-
пособност”, чиято цел е повишаване капацитета на БИС 
за работа в полза на българската икономика и гражданите.
В рамките на дейността на европейско ниво имах възмож-
ност да участвам в няколко работни срещи на европейски 
технически комитети и на две генерални асамблеи на CEN 
и да се убедя в голямото значение, което се придава на 
стандартизацията в европейските страни. 
Секретар съм, от момента на създаването им през 1993 г., 
на два технически комитета (ТК 20 „Тежки цветни метали 
и сплави” и ТК 37 „Леки метали и техните сплави”) и отго-
варям за експертна работна група 1 „Прахова металургия” 
към БИС, с обхват около 1400 стандарта, които са огледал-
ни на осем технически комитета на CEN и ISO. От опита си 
мога да кажа, че изпълнението на задачите на секретар на 
технически комитет изисква не само добра професионална 
подготовка, владеене на сложни компютърни програми и 
английски език, но и умения за работа с хора, упоритост 
и прецизност в работата. Аз лично получавам голямо удо-
влетворение от работата си и се надявам да съм полезна. 
Като непосредствен участник в развитието на стандарти-
зацията в страната мога да оценя големите положителни 
промени и искрено се радвам на постиженията на БИС 
през последните години.

Професия стандартизатор
Инж. елена Георгиева, главен експерт в 

БИС: Стандартизацията е призвание
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– Господин Георгиев, 
откога се занимавате със 
стандарти?
– През последните 5-6 години, оттогава 
започнахме да изпитваме нужда от стан-
дарти в бизнеса. Компанията ни е сред 
най-големите производители на битови 
отоплителни и водонагревателни уреди 
в Европа. Участвал съм и като експерт в 
срещи на технически комитети 61 и 59X 
на Европейската организация по стан-
дартизация в електротехническата област 
(CENELEC), където са се обсъждали про-
екти на европейски стандарти и на техни 
изменения в областта на битовите елек-
троуреди. Българският институт за стан-
дартизация преди повече от година бе за 
първи път домакин на годишна среща на 
технически комитет на CENELEC и на 
този форум представителите на българ-
ския бизнес видяха как европейски про-
изводители отстояват своите позиции по 
отношение на съществуващите правила 
за безопасност на битовите електрически 
уреди.

– Доколко са необходими 
стандартите във вашата 
дейност?
– Стандартите са изключително необхо-
дими. Независимо, че по дефиниция са 
доброволни, те са част от нормативната 
база и на практика са задължителни. Го-
воря за хармонизираните стандарти по 
различните европейски директиви. Освен 
това има много машиностроителни, елек-
тротехнически стандарти, които касаят 
компоненти, елементи, съвместимост и 
т.н. В действителност в нашия бизнес не 
може без стандарти.

– Тъй като по дефиниция 
спазването на стандартите 
е доброволно, не смятате ли, 
че за някои това означава, че 
може и без тях?
– Това е въпрос на познания. Да вземем 
за пример един стандарт за метричните 
резби. По принцип всеки може да си из-
мисля всякакви резби, само че неговите 
резби няма да съвпаднат с нищо. Ние ос-
новно работим с хармонизираните стан-
дарти към Нисковолтовата директива, 
както и към тази за електромагнитна съв-
местимост, защото това и произвеждаме 
– електродомакински уреди. Напоследък 
стават много актуални и стандартите за 
енергийна ефективност, които са в процес 
на разработка или в процес на преработка, 
за да отговорят на новите изисквания за 
енергийна ефективност. Това е тема, която 
е на дневен ред не само в Европа, но и в 
целия свят. А нашата компания се грижи 
за топлината и комфорта на потребители-
те в над 50 държави на 5 континента – Ев-
ропа, Азия, Африка, Австралия и Южна  
Америка.
При нас всички дейности са организирани 
и се осъществяват според нормите и про-
цедурите на системата за управление на 
качеството по стандарта ISO 9001, включ-
ваща проектирането, производството и об-
служването на отоплителни и водонагре-
вателни уреди.

– Лично за Вас какво са 
стандартите?
– Откакто сме на пазара, за нас потребите-
лят винаги е бил най-важен и затова зала-
гаме на безупречно качество на продукта и 
удовлетвореността на клиента, за което е 
важно да се прилагат стандартите. За мен 
стандартите са изключително полезни, но 
и много трудни за четене.

Инж. асен Георгиев: В нашия бизнес не 
може без стандарти

Интервю

„Най-добрият начин да пред-
видиш какво ще се случи в бъ-
дещето е сам да го сътвориш. 
Ние инвестираме в новите 
технологии и създаваме бъде-
щето днес”. Това е написано 
в сайта на ТЕСИ ООД. Срещ-
нахме се с инж. Асен Георги-
ев, експерт в компанията, за 
да ни разкаже за ролята на 
стандартите. Мисията на 
фирмата, за която работи, е 
да създава и произвежда по-
добри и достъпни продукти, 
за да е световен лидер в про-
изводството на уреди за до-
машния ни комфорт.
Асен Георгиев е завършил 
ВМЕИ – Варна, специалност 
„Автоматизация на производ-
ството”. Има опит като про-
грамист, както и по поддръж-
ка на автоматиката в завода 
в Смядово. От 1989 г. работи 
в ТЕСИ ООД. От октомври 
2008 г. досега е старши ме-
ниджър по управление на ка-
чеството. Инж. Асен Георгиев 
е и член на Управителния съ-
вет на Българския институт 
за стандартизация.
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Всеки се стреми към печалба, но цената се плаща от всич-
ки. Проблемите, свързани с околната среда, са предизви-
кателство за бъдещето на планетата. Индустриализацията 
доведе до безразборна експлоатация на енергийни източ-
ници и природни ресурси, както и до голямо количество 
отпадъци.
Един от начините да отговорим на това предизвикателство 
са серията стандарти 14000, която се приема в цял свят 
като крайъгълен камък на управлението на околната среда.
Под термина „околна среда” се разбира както средата, в 
която организацията осъществява дейността си, включи-
телно въздухът, водата, земята, природните ресурси, фло-
рата, фауната, хората, така и техните взаимодействия.
Серията стандарти ISO 14000 може условно да бъде раз-
делена на стандарти, фокусирани върху оценката на орга-
низацията, и на стандарти, фокусирани върху оценяването 
на продукта.
ISO 14001:2004 посочва изискванията за системата за уп-
равление на околната среда (СУОС), ISO 14004:2004 дава 
ръководните принципи и указания. Другите стандарти и 
ръководства от серията са адресирани към специфични ас-
пекти на околната среда.

Предимства на системата за 
управление на околната среда

• Минимизира риска от екологични инциденти, 
което създава условия за по-ниски застрахователни 
премии, осигуряване на по-високо доверие у инвести-
торите, стабилно присъствие на международния 
пазар. 

• Дава сигурност, че организацията знае и спазва 
законовите изисквания, свързани с околната среда. 

• Организацията доказва своята отговорност за 
запазване на околната среда за бъдещето на чове-
чеството. 

• Намаляването на отпадъците и подобрения кон-
трол върху суровините и енергията води до по-малки 
разходи и увеличава печалбата. 

Тенденцията е големите световни фирми, сертифицира-
ни по ISO 14001, да поставят на всички свои доставчици 
и подизпълнители изискване за сертифицикация по този 
стандарт.
БДС EN ISO 14001 „Системи за управление по отношение 
на околната среда. Изисквания и указания за прилагане” 
е приложим за организации от всякакъв вид и големина 
навсякъде по света. Той съдържа само тези изисквания, 
които могат да бъдат одитирани обективно. 
Степента на детайлизиране и сложност на СУОС зависи 
от обхвата на системата, големината на организацията, ес-
теството на нейните дейности, продукти и услуги. Това се 
отнася особено за малките и средните предприятия.

околната среда
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други изисквания при разработване, внедряване и поддър-
жане на СУОС. 
Успешното внедряване на СУОС изисква ангажираност на 
всички, работещи за организацията или от нейно име. Тази 
ангажираност трябва да започва от най-високите нива на 
управление. 
БДС ISO 14004 „Системи за управление по отношение на 
околната среда. Общо ръководство за принципите, систе-
мите и методите за внедряване” включва примери, описа-
ния и възможности, които подпомагат както внедряването 
на СУОС, така и укрепването на взаимоотношенията й с 
цялостното управление на организацията. Към всяка точка 
в стандарта е посочена практическа помощ.
Значимите аспекти за една организация може да не са зна-
чими за друга. Оценяването на значимостта включва при-
лагане както на технически анализ, така и на преценка на 
самата организация. 

Критерии за резултатност могат да 
бъдат:

• качество на използваните суровини или енергия

• количество емисии, например CO2

• отпадъци, генерирани за количество краен про-
дукт

• ефикасност на използваните материали и енергия

• брой инциденти, свързани с околната среда 

• процент рециклирани отпадъци

• процент рециклирани материали, използвани при 
опаковане

• изминати километри на използваните превозни 
средства за единица продукция

• количество на специфичните замърсители – NOX, 
SO2, CO, VOCs, Pb, CFCs

• инвестиции в опазване на околната среда

• брой на санкциите

• площ на земите, оставени за природни местооби-
тания.

Непрекъснатото подобряване е ключов елемент на ефи-
касната система за управление по отношение на околната 
среда.
Светът се стреми към устойчиво развитие и опазване на 
околната среда, нормите на международното законодател-
ство и на националните законодателства ще стават все по-
строги, а мерките за насърчаване – все по-активни, атрак-
тивни и изгодни. За това помагат стандартите, свързани с 
опазването на околната среда. (БДС Компас)



БДС Компас, брой 3/2011 15

СЪ
В

ЕТИ
 К

Ъ
М

 П
О

ТРЕБИ
ТЕЛ

И
ТЕ

Горивата поскъпнаха. а когато цените им се вдигат и 
за всичко останало плащаме повече. европейски ми-
нистри дори съветват да се яхне велосипедът като про-
тест срещу високите цени.
„БДС Компас” ви представя съвети на Европейската пе-
тролна асоциация, Европейската комисия, както и на во-
дещи производители на течното злато. Според тях всеки 
може да шофира така, че да икономиса гориво, но и да пази 
въздуха по-чист.

Поддържайте добре автомобила си 
Един добре поддържан двигател може да намали разхода 
на гориво с до 4%.
Освен че ще се движите по-добре, ще намалеят и емисиите 
на вредните за природата газове. 
Неизправните свещи, замърсеният въздушен филтър или 
задръстеният горивен филтър увеличават разхода на гори-
во. Не само че трябва редовно да сменяте маслото, но и 
използвайте препоръчаното от производителя, така може 
да икономисате до 2%.

Проверявайте налягането в гумите 
всеки месец
По-ниското налягане в гумите увеличава триенето, а оттам 
и разхода на гориво, който според експертите може да на-
расне с до 4%.
Необходимо е редовно да проверявате налягането им и да 
поддържате нивото, посочено от производителя. Освен 
това, правилно напомпаните гуми са по-безопасни и имат 
по-дълъг живот.

Свалете ненужната тежест 
Колкото по-тежък е автомобилът, толкова повече се нато-
варва двигателят и толкова по-голяма става консумацията 
на гориво. 

Поставяйте багажник на покрива само в случай, че е не-
обходим и го демонтирайте, когато не го използвате. Рей-
ките или багажните кутии увеличават разхода с до 40%.  
Американците са изчислили, че разходът на гориво расте с 
1-2% при допълнителни 50 кг. 

При по-висока скорост затваряйте 
прозорците 
Това ще намали въздушното съпротивление и може да по-
нижи консумацията на гориво и емисиите на CO2 с до 10%. 
Отворените прозорци създават аеродинамично съпроти-
вление, което забавя вашия автомобил. 

Използвайте климатика само когато е 
необходимо 
Използвайте го само в много топли и много студени дни, 
тъй като ненужната му употреба увеличава разхода на го-
риво и емисиите на CO2 с до 5%.

Шофирайте плавно 
Тръгвайте веднага след запалването на двигателя и го из-
ключвайте при престой над една минута. 
Всеки път, когато ускорявате или спирате внезапно, дви-
гателят на вашия автомобил консумира повече гориво и 
произвежда повече CO2. Агресивното шофиране може да 
доведе до увеличаване разхода на гориво с една трета.
Спазвайте дистанция, за да си осигурите достатъчно време 
за плавно спиране.

Сменяйте към по-високи предавки 
възможно най-рано
По-високите предавки са по-икономични по отношение на 
разхода на гориво. Изчислено е например, че при 50 км/ч 
на втора скорост двигателят има нужда от двойно повече 
гориво в сравнение с четвърта и три пъти повече в сравне-
ние с пета. 

Избягвайте зарежданията на малки 
количества
Горивото се изпарява при всяко отваряне на капачката на 
резервоара. Проверете дали капачката на резервоара е до-
бре уплътнена.

Опитвайте се да предвиждате трафика 
За да избегнете ненужното спиране и тръгване в натоваре-
ното движение, наблюдавайте трафика на възможно най-
далечно разстояние. Ако шофирате извън натоварените ча-
сове и избегнете задръстванията, ще използвате по-малко 
гориво. (БДС Компас)

Как се пести 
гориво
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Безопасност на обувките
Обувките са конструирани от много на брой съставни час-
ти, изработени от различен вид материали – кожа, текстил, 
полимери, метал, дървесина, целулоза. Освен това при 
сглобяването им се използват и различни спомагателни ма-
териали. По тази причина вероятността за наличие на опас-
ни за здравето на хората субстанции в тях е много голяма.
През 2010 г. беше публикуван технически доклад CEN 
ISO/TR 16178 „Обувки. Критични субстанции с потенци-
ална възможност за наличие в обувките и техните състав-
ни части”. В този стандартизационен документ може да 
се намери подробна информация за критичните химични 
субстанции, евентуалните рискове от тях, в кои материали 
от обувките могат да бъдат открити, както и методите за 
количествено определяне. В доклада не са посочени нор-
мативите за отделните субстанции. Тези нормативи се ре-
гулират на европейско или национално ниво в зависимост 
от категорията на критичните субстанции. 

Какво трябва да знаем за обувките
Дори не се замисляме колко е важно краката ни да са 
обути в удобни и качествени обувки. Както винаги и тук на 
помощ идват стандартите. Попитахме експерта д-р инж. 
Вержиния Грозданова какво трябва да знаем за обувките. 
Тя е ръководител на изпитвателна лаборатория за кожи и 
продукти, която е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025 за изпитване на този тип продукти. 

Критичните субстанции са класифицирани в 5 нива. Най-
опасни са тези, класифицирани като категория 1. Тази 
група субстанции са с доказано опасно въздействие вър-
ху човешкия организъм. Използването на тези вещества е 
ограничено на европейско ниво. Към тази група се отнасят 
азо-багрила, диметилфумарат, фталати и др.
В група 2 са класифицирани критични субстанции с опас-
но въздействие върху човешкия организъм. Ограничения-
та за тези вещества са на национално ниво в някои страни. 
Към тази група се отнасят хром (VІ), формалдехид, пента-
хлорфенол, дисперсни багрила и пигменти и др. 
В останалите групи са класифицирани субстанции с вред-
но въздействие върху околната среда или такива, за които 
се предполага, че оказват вредно въздействие върху потре-
бителя. 
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Качество на обувките
Кога нашите обувки са качествени, за да издържат на оп-
ределени експлоатационни условия и натоварвания? На 
този въпрос отговарят няколко препоръчителни стандар-
тизационни документа, в които са описани изискания за 
характеристиките на основните съставни части на обув-
ки за училище, обувки за спорт с общо предназначение, 
дамски и мъжки ежедневни обувки, модни, домашни и за 
малки деца.

• СД CEN ISO/TR 20879 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Горни части (саи)”;

• СД CEN ISO/TR 20880 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Ходила”;

• СД CEN ISO/TR 20881 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Табани”;

• СД CEN ISO/TR 20882 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Подплати и стелки“;

• СД CEN ISO/TR 20573 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Токове и капаци“;

• СД CEN ISO/TR 22648 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Фортове и бомбета“;

• СД CEN ISO/TR 20883 „Обувки. Изисквания за  
съставни части на обувки. Кленки”.

Размери
Основните размери обувки, разделени по групи, са описа-
ни в БДС 515-88 „Обувки”. Номерацията е дадена съгласно 
метричната система (дължината на стъпалото, изразена в 
милиметри). За съжаление няма публикувани стандарти, 
отнасящи се до превръщане на основните системи за ораз-
меряване на обувки – мондопойнт, френска, английска, 
американска, японска) и терминологията, свързана с тези 
системи. Дейността по изработване на двата проекта на 
стандартизационни документи от международния техни-
чески комитет ISO/TC 137 „Обувки. Системи за оразмеря-
ване и маркировка” е прекратена.

Екологични критерии за обувки
Информация за оценка на екологичните критерии за 
обувки за получаване на екоетикет на обувките може да 
се намери в БДС EN 14602 „Обувки. Методи за изпитва-
не за оценяване на екологични критерии”. В стандарта е 
описана подготовката на обувката за изпитване на еколо-
гичните критерии, определяне съдържанието на вредни 
субстанции, емисиите на летливи органични съединения, 
консумацията на електрическа енергия и техническите ха-
рактеристики, обуславящи дълготрайността на използване 
на обувките. (БДС Компас)
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Интернет страницата на ISO достъпна и на 
руски език
Руският език, който е един от трите официални езика на 
Международната организация за стандартизация (ISO), на 
които се разработват стандарти, вече е достъпен за ползва-
не и на интернет страницата на организацията. Досегаш-
ната версия на сайта бе двуезична (английски и френски), 
а включването на руския открива нови възможности за 
повишаване информираността относно международната 
стандартизация, позволява ползването на актуална инфор-
мация от по-широк кръг потребители на международни 
стандарти.

Избор на нов президент на ISO
ISO обявява процедура за номиниране на кандидати за пре-
зидент на организацията, тъй като мандатът на настоящия 
президент д-р Борис Алешин изтича. Всички национални 
органи за стандартизация – членове на ISO, могат да пред-
ставят своите кандидатури до 29 юни. Новият президент 
на ISO ще бъде избран по време на Генералната асамблея 
на ISO, която ще се проведе на 21-23 септември 2011 г. в 
Ню Делхи, Индия. 

ISO търси идеи за подобряване на своя бизнес 
модел
На 21-22 юни 2011 г. в Женева ще се проведе сесия на 
ISO за подобряване на бизнес модела на Международ-
ната организация за стандартизация чрез генериране на 
идеи посредством интерактивния метод „мозъчна атака” 
(brainstorming). Ръководители от всички национални ор-
гани за стандартизация – членове на ISO, ще се съберат, 
за да споделят опит и информация относно прилагания 
бизнес подход в техните страни и да представят идеи за 
бъдещи стратегически насоки и действия за постигане на 
по-ефективен и устойчив бизнес модел на организацията. 
Основните въпроси, които ще бъдат предмет на дискусия, 
са подобряване на пазарните възможности, включително 
пазарното сегментиране, как да се постигне по-добър дос-
тъп до информация за стандартите и работата по стандар-
тизация, по-широко използване на социалните медии за 
повишаване на информираността относно международна-
та стандартизация.

Международен семинар за биотехнологиите 
ISO организира семинар-дискусия „Международни стан-
дарти и биотехнологии”, който ще се проведе на 25-26 
октомври 2011 г. в Женева, Швейцария. Биотехнологиите 
все повече се утвърждават като една от приоритетните об-
ласти за разработване на международни стандарти в ня-
колко основни направления: терминология, измерване и 
характеристики на биотехнологиите и прилагане на био-
технологии в областта на индустрията и околната среда. За 
по-добрата подготовка на събитието ще допринесе и орга-

низирането на два предварителни семинара по електронен 
път на 14 юни 2011 г. на тема „Биотехнологии. Термини и 
определения” и на 5 юли 2011 г. на тема „Биотехнологии. 
Измерване и характеристики. Техники на анализ”. 

Договор за сътрудничество между ISO и 
Международната комисия по осветление (CIE)
По силата на договор за сътрудничество и съгласно резо-
люция 41/1999 на Техническия съвет на ISO Международ-
ната комисия по осветление (International Commission on 
Illumination – CIE) става първият международен орган за 
стандартизация, чийто стандарти ще бъдат признати от 
ISO като стандарти с напълно сравнима със стандартите на 
ISO техническа експертност и с възможност за приемането 
им като стандарти на ISO.

Фойерверките – предложение за нова област 
на техническа дейност на ISO 
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за стан-
дартизация на Китай (SAC) за откриване на нова област на 
дейност Fireworks (Фойерверки). Обхват на предложения 
технически комитет ще бъде планиране и разработване на 
международни стандарти в областта на фойерверките. Ра-
ботната програма на комитета ще включва: терминология, 
класификация и категоризация на фойерверките, изисква-
ния за безопасност и качество и свързаните с тях методи 
за изпитване, принципи на проектиране, технически изи-
сквания за фойерверките и методи на изпитване, етикети-
ране, качествен контрол. При проявен интерес от страна 
на заинтересованите страни БИС може да подкрепи съз-
даването на технически комитет на ISO тази област. При 
одобряване на предложението от националните органи по 
стандартизация, членове на ISO, те могат да заявяват свое-
то желание за активно участие в работата на комитета или 
като наблюдатели. Краен срок за представяне на комента-
ри е 11.07.2011 г. 

Въглерод – предложение за нова област на 
техническа дейност на ISO 
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за стан-
дартизация на Канада (SCC) за откриване на нова област 
на техническа дейност Carbon Capture and Storage (Улавя-
не и съхраняване на въглерод). Обхватът на предложения 
технически комитет ще бъде разработване на международ-
ни стандарти за материали, оборудване, планиране и уп-
равление на околната среда, управление на риска и други 
дейности в областта на улавяне и съхраняване на въгле-
род. При проявен интерес от страна на заинтересованите 
страни БИС може да подкрепи създаването на техническия 
комитет. При одобряване на предложението от национал-
ните органи по стандартизация, членове на ISO, те могат 
да заявяват своето желание за активно участие в работата 
на комитета или като наблюдатели. Краен срок за предста-
вяне на коментари е 04.08.2011 г. (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.
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