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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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Човекът е обществено животно – казал е Аристотел. Днес социалната 
отговорност не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа 
за бъдещето. 
Затова избрахме темата на този брой на списание „БДС Компас” да е 
социалната отговорност. Това е термин, който се основава на седем 
елемента – управление, човешки права, трудови практики, околна сре-
да, честни оперативни практики, потребители и социално развитие.
ISO 26000 ще е вашият помощник и наръчник, който показва как да 
спечелите признанието „социално отговорна фирма”. Скоро БИС ще 
въведе стандарта с превод на български език.
Експертът Марина Стефанова разказва за пътя на корпоративната со-
циална отговорност от Глобалния договор на ООН до появата на ISO 
26000.
Значението да бъдеш социално отговорен, както и дали е рентабилно 
това, посочва Лина Пейчева. Експертът разказва и за стандарта SA 
8000, който определя социалните и обществени изисквания за отго-
ворност.
Всички сме потребители. Затова и стандартът за социална отговор-
ност разглежда важни въпроси за правата ни – здраве и безопасност, 
информация и реклама, избор, рекламации, обезщетение... ISO 26000 
показва как би трябвало да се защитават личните ни данни, а много 
често ни ги искат за неща, които нямат връзка със стоката или услуга-
та, която получаваме. 
В рубриката „На фокус” разказваме за БДС EN ISO/IEC 17021:2011, в 
който се посочват изисквания към органите, извършващи одит и сер-
тификация на системи за управление. Този международен стандарт 
е приложим при одит и сертификация на всеки вид система за упра-
вление.
Всяка брънка от хранителната верига трябва да осигурява безопас-
ност, за да не навреди на здравето ни. Затова помага системата за 
управление на безопасността на хранителните продукти, залегнала в 
БДС EN ISO 22000, за която ви разказваме в този брой.
Срещаме ви с инж. Панайот Нонов, който говори за огромната роля на 
стандартите и пише тази дума винаги с главно „С”.
В рубриката „Професия стандартизатор” представяме един от най-
младите експерти в БИС Владимир Димов. Той споделя, че от първия 
му работен ден в института е осъзнал, че професията стандартизатор 
е уникална и за да стане един специалист добър в своята област, са 
нужни много време и упоритост.
И накрая отново разясняваме, че БДС не е абревиатура, а утвърдено 
и познато лого. Често чуваме за необходимостта от „български дър-
жавни стандарти”. А те са в миналото. Новите реалности изключват 
командно-административния подход в стандартизацията. Стандарти-
те не са механизъм за държавен контрол, а съществен елемент на па-
зарната икономика. 
Стандартите са общият език, на който говорят всички – производите-
ли, потребители, научни среди, органи на държавната администрация, 
обществени институции, браншови организации и цялото общество.
„БДС Компас” е вашият пътеводител в необятния свят на стандарти-
зацията.

редакционен коментар
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Официалното публикуване на ISO 26000 
„Указание за социална отговорност” на 1 
ноември 2010 г. отбеляза глобалния качест-
вен напредък на човечеството в изграждане 
на нов модел на устойчиво управление на 
организациите. То даде тласък на продъл-
жаващите усилия на ООН чрез инициати-
вата Глобален договор да създаде широко 
общо разбиране на принципите на корпора-
тивната социална отговорност (КСО). 
ISO 26000 и Глобалният договор споделят 
обща визия: организациите трябва да рабо-
тят по социално отговорен начин.
Глобалният договор на ООН (UNGC) е 
инициатива на ООН, с която се насърча-
ва бизнеса навсякъде по света да приеме 
принципи на устойчиво и отговорно пове-
дение и да докладва за тяхното приложе-
ние. Провъзгласен за първи път от Гене-
ралния секретар Кофи Анан на Световния 
икономически форум на 31 януари 1999 г. 
в Давос, Глобалният договор е рамка, която 
включва 10 принципа в четири тематични 
направления: човешки права, трудови нор-
ми, околна среда и антикорупция. В плат-
формата му компаниите срещат агенциите 
на ООН, синдикатите и гражданското об-
щество. 
Глобалният договор е и продължава да 
бъде най-голямата световна инициатива за 
корпоративно гражданство и като такава 
има две цели: включване на десетте прин-
ципа в ежедневните дейности на компании-
те в целия свят и изпълнение на дейности в 

Пътят на корпоративната социална 
отговорност

За автора

Марина Стефанова е из-
пълнителен директор на 
Българската мрежа на Гло-
балния договор на ООН. Тя 
е магистър по право, спе-
циализирала е в университе-
та в Кеймбридж (Велико-
британия), сертифициран 
консултант е по корпора-
тивна социална отговор-
ност към Организацията 
за индустриално развитие 
на ООН (UNIDO). Член е 
на експертната група към 
МТСП за разработване и 
изпълнение на „Национална 
стратегия по КСО в Бълга-
рия”. Марина Стефанова е 
експерт, лектор и одитор 
на международни проекти в 
областта на корпоративна-
та социална отговорност.

подкрепа на целите на ООН, като например 
– целите на хилядолетието. 

През годините неформалната 
инициатива търпи различни 
критики:

• Договорът не съдържа механизъм 
за санкция на компаниите при несъот-
ветствие с принципите на Договора; 

• Продължаващото участие на кор-
порациите не зависи от демонстрира-
ния от тях напредък; 

• За членство се допускат и компании 
със съмнителна репутация при спазва-
не на десетте основни принципи.

Въпреки критиките нарастващото разбира-
не за КСО рефлектира върху бързото разра-
стване на Глобалния договор. С повече от 
8700 компании членки и други заинтересо-
вани страни от над 130 страни това е най-
голямата доброволна инициатива за КСО в 
света. В България към края на юли 2011 г. 
те са 128.
Ползите от членството в Глобалния дого-
вор на ООН са много повече от критики-
те към него. В един по-задълбочен анализ, 
наред с практичните ползи за компаниите 
(прозрачност, увеличено доверие на кли-
енти, служители и доставчици, повише-
на мотивация на персонала, по-устойчив 
пазар) на преден план се отличава „доб-
роволността” за присъединяване – така  

от глобалния 
договор на оон 
към ISO 26000
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Глобалният договор се явява допълнение, а не заместител 
на регулаторните режими.
Глобалният договор налага политика на прозрачност и 
отчетност, известен като комюнике за напредъка. Публи-
куването на годишен доклад е важна демонстрация на ан-
гажимента на членовете към Глобалния договор на ООН и 
нейните принципи. Участващите дружества са задължени 
да следват тази политика като ангажимент за прозрачност. 
Липсата на такава комуникация води до промяна в статуса 
на участника в Глобалния договор и възможното му пос-
ледващо отписване.

ната група (в момента коментарите са общо над 25 000).
Спазвайки духа на Глобалния договор, стандартът е добро-
волен и не се използва за сертификация, за разлика от ISO 
9001:2008 (управление на качеството) и ISO 14001:2004 
(управление на околната среда), които могат да бъдат из-
ползвани за сертификация.
Двете инициативи имат много общи характеристики. Тех-
ните „марки” са световно разпознаваеми, имат общо съ-
държание (обхващат темите за човешки права, трудови 
норми, околна среда и антикорупция), а и двете дават пре-
поръки за използване на системата GRI за отчитане на своя 
напредък. 

В обобщение, Глобалният договор съществува, за да под-
помогне частния сектор в управлението на все по-сложни 
рискове, свързани с правата на човека и трудовите нор-
ми, околната среда и антикорупцията, като се стреми да 
„вгради” в действащите пазари и общества универсалните 
принципи и ценностна система.
Десет години по-късно най-красноречивото доказател-
ство за глобалното развитие в областта на корпоративна-
та социална отговорност е публикуването на ISO 26000 –
стандарта за социална отговорност. Един от най-чаканите 
стандарти в историята на Международната организация за 
стандартизация (ISO) обединява петгодишната работа на 
най-широката група от представители на заинтересовани-
те страни, която някога е формирана за разработване на 
стандарт: 6 основни заинтересовани страни, 450 експер-
ти и 210 наблюдатели от 99 страни, членки на ISO, и 42 
привлечени в работата международни организации. Като 
илюстрация за интереса към темата са 3000 коментара, по-
лучени само за последните 5 месеца от работата на работ-

Глобалната инициатива за докладване (Global Reporting 
Initiative) е най-известната в света рамка за докладване, 
която организациите използват за измерване и представя-
не на своите реално постигнати резултати чрез икономиче-
ски, социални и екологични показатели. Тя е безплатна и е 
основана на принципите за постоянно подобрение.
Като се има предвид оперативният обхват на Международ-
ната организация по стандартизация, ISO 26000 може да 
помогне да се изгради местен капацитет за прилагане на 
универсалните принципи на КСО в бизнеса и за постигане 
на равнопоставеност за всички предприятия навсякъде по 
света, особено в развиващите се страни.
Доказателство за това са и думите на Роб Стийл, генерален 
секретар на ISO: „Да работиш по социално отговорен на-
чин, вече не е въпрос на избор. Това е изискване на граж-
даните по целия свят.”

Социална
отговорност

Управление на
организацията

Човешки
права

Трудови
практики

Околна
среда Честни 

работни
практики

Въпроси,
свързани с

потребителя

Привличане 
и развитие на 

общността



БДС Компас, брой 4/20116

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я

Въпреки ясната дефиниция на Европейска-
та комисия за корпоративна социална отго-
ворност – КСО („концепция, при която 
компаниите интегрират социалните и 
екологични грижи в своите бизнес опе-
рации и при взаимодействието им с тех-
ните заинтересовани страни на добро-
волни начала. Да си социално отговорен 
означава не само да изпълняваш закон-
ните очаквания, но и да излизаш извън 
рамките на съответствието и да ин-
вестираш повече в човешкия капитал, 
околната среда и отношенията със заин-
тересованите страни.”) и появата на реди-
ца успешни практики за КСО в България, 
които стартираха още в периода 2000–2002 
г., все още съществуват предприятия, които 
изпитват трудности при определянето на 
критерии за демонстриране на подобна от-
говорност и съпричастност към основните 
принципи на КСО.

Какво представлява 
корпоративната социална 
отговорност? Конкретни 
действия и инициативи
Корпоративната социална отговорност се 
базира на Декларацията за правата на чове-
ка на Обединените нации и призовава към 
уважение на човешките права и осигуря-
ване на подходящи условия на труд. КСО 
е за „насърчаване на многообразието”, т.е. 
избягването на всички форми на дискри-
минация, тормоз, свързани с произход, пол, 
възраст, както и заклеймява използването 
на детски или насилствен труд и т.н. Пре-
доставя се възможност на служителите да 

Значението на това да бъдеш социално 
отговорен

За автора

Лина Пейчева е мениджър 
по качеството на органа 
за сертификация на систе-
ми за управление към ТЮФ 
Рейнланд България ЕООД. 
Одитор на системи за уп-
равление на качеството и 
социален одитор. Завърши-
ла е унгарска филология в 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски” през 2001 г., а по-късно 
„Бизнес администрация” 
в Икономическия универси-
тет в Нант, Франция.

докладват за нередности или нарушения, 
считани за неетични. Друга честа практи-
ка е установяването на партньорство с не-
правителствени организации в подкрепа 
на определена кауза, участието в подобни 
инициативи, присъединяването към харти 
за правата на човека и др.
Важно е да се отбележи, че КСО включва 
и отношенията на дружествата с техните 
подизпълнители, доставчици и партньори, 
като цели постигане на социално съответ-
ствие по цялата верига. Някои от компа-
ниите насърчават или поставят критерии, 
свързани с прозрачно и ясно установено 
работно време, получаване на заплата и 
компенсации, свобода на сдружаване и др., 
които техните доставчици се задължават да 
спазват.
По отношение на околната среда действи-
ята, свързани със социална отговорност, 
целят компаниите да осъзнаят влиянието 
на техния бизнес върху околната среда и 
призовава към намаляване на вредното въз-
действие и опазване на околната среда чрез 
въвеждането и управлението на чисти про-
изводствени процеси (групата Lafarge на-
пример се ангажира с намаляване на емиси-
ите на CO2 и прах, свързани с производство 
на цимент). По този начин се застъпва и 
идеята за „устойчиво развитие” и използва-
не на възобновяеми енергийни източници.
Не на последно място КСО е свързана със 
спазване на законодателството и избягване 
на корупционни практики, поддържане на 
прозрачни бизнес отношения с доставчи-
ците, подизпълнителите и бизнес партньо-
рите.
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Защо КСО трябва да бъде управлявана?
Управлението на КСО помага на компаниите в подходя-
щия избор на инструменти за управление и контрол на 
производствените и много други процеси. 

Рентабилно ли е да бъдеш социално 
отговорен?
Това е един от основните въпроси, които вълнуват друже-
ствата, решени да предприемат социални и/или екологич-
ни мероприятия. Въпреки че до момента не е правено про-
учване във връзка с чисто финансовата полза от прилагане 
на подобни мероприятия, едно е сигурно. От една страна, 
подобни действия водят до подобряване на производстве-
ния процес, намаляване на промишлените и търговски 
рискове, което води след себе си и реализирането на по-
добри печалби. От друга страна, въвеждането на прозрач-
ни отношения с потребителите, местната общност, както 
и изследванията на нови продукти или нови процеси води 
до обогатяване на бизнес потенциала, усвояване на нови 
стратегически умения.
За последните няколко години във финансовия сектор се 
развиха т. нар. социално отговорни инвестиции. Те следва 
да бъдат включени в инвестиционните и бизнес планове 
на организациите, наред с други цели и мероприятия. На-
пример една от често срещаните форми са „социално от-
говорни фондове”, които отпускат средства с предимство 
на дружества, които са ангажирани с устойчиво развитие. 

ISO 26000:2010 – Указание за социална 
отговорност
е стандарт, предоставящ ценни указания във връзка със со-
циално отговорното поведение и произтичащите от него 
действия. Той не е предназначен за извършване на серти-
фикация от трета страна. Съществуват много и различ-
ни мнения, съгласно които правилният подход варира от 
стриктно спазване на законодателството до пълна свобода 
и избор на действия. 
Този проект се стреми да се доближи до златната среда с 
цел насърчаване на уважение и отговорност, като цитира 
различни документи, но в същото време насърчава креа-
тивността и иновативността в тази област. 

Доказване на съответствие с 
изискванията за КСО
Корпоративната социална отговорност е свързана с интен-
зивна отчетност: необходимо е да се отчита по прозрачен 
начин постигнатият напредък в тази област. Честа прак-
тика е изготвянето и публикуването на годишен доклад 
(наричан „устойчив доклад”), включващ отчитането на 
социално значими дейности и цели, изпълнени от друже-
ството в сферата на КСО. Друг метод, набиращ все по-го-
ляма популярност и гласност и в България, е извършването 
на т.нар. социални одити за доказване на съответствие с 
критериите чрез събиране на достоверна информация, ос-
нована на факти, която се документира в доклад.

Стандартът SA 8000  
определя социалните и обществени изисквания за отговор-
ност, които да позволят на фирмата да създаде, поддържа 
и прилага политики за доказване на съответствие с основ-
ните изисквания на стандарта и да докаже на заинтересо-
ваните страни, че политиките, процедурите и практиките 
са в съответствие с изискванията на стандарта. Стандартът 
SA 8000 е с универсално приложение, независимо от голе-
мината, дейността и географското положение на фирмата.

Защо да изберем SA 8000?
Днес очакванията на потребителите вече не се огранича-
ват само с изисквания по отношение на качеството на един 
продукт, но се търси и прозрачност във връзка с произхода 
му. По този начин потребителят, очаква от компанията да 
пусне на пазара продукти, които да отговорят на определе-
ни етични критерии и техният начин на производство да 
съответства на основните социални принципи.
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SA 8000?
SA (Social Accountability) 8000 e разработен като стандарт 
през 1997 г. от американската асоциация CEPAA (Съвет на 
Агенцията за акредитация на икономически приоритети), 
днес SAI (Международна социална отговорност), с цел да 
отговори на потребностите на потребителите. 

BSCI сертификация – международно 
признание и конкурентно предимство на 
сертифицираните 

Бизнес инициативата за социално съгласие (BSCI) има за 
цел да подпомогне прилагането и създаването на устойчи-
ви подобрения сред фирмите чрез системата за извърш-
ване на мониторинг. Тя се фокусира върху мониторинга 
като процес за непрекъснато подобряване на социалната 
отговорност на предприятията. Одитите в тази система се 
явяват механизъм за наблюдение, но ключът към реално 
и устойчиво подобряване се основава на партньорство с 
всички доставчици в мрежата на BSCI без конфронтация 
чрез подход, основан на добра воля, информираност по въ-
просите свързани с правата на човека, опазване на околна-
та среда, здраве и безопасност при работа и др. 
Инициативата има за цел да възнагради добрата воля и же-
лание на доставчиците да си сътрудничат и да дават отзвук 
на мероприятията, които въвеждат, и постиженията в тази 
сфера.
Процесът на оценяване включва стандартни схеми за 
оценка на база на въпросници за всички одитирани и га-
рантира равнопоставеност на всички доставчици, като в 
същото време гарантира безпристрастност и обективност 
по време на процеса на одит.

Ползи от BSCI сертификацията
Системата за мониторинг на BSCI е разработена с цел 
да облекчи доставчиците при извършването на проверки 
от втора страна на своите партньори. Това е унифициран 
процес, които спестява на компаниите средства и време, 
както и извършването на многобройни одити от различни 
доставчици. 

Стандартът се основава на много текстове в областта на 
правата на човека, като например декларация за правата на 
човека, конвенцията на ООН за правата на детето и много 
други.
Той демонстрира ангажиментите, поети в осем основни 
области, измежду които липса на дискриминация, право 
на сдружаване, работно време, система на заплащане и др.
Стандартът SA 8000 се основава на принципите на корпо-
ративна социална отговорност. Сертифицирането съгласно 
изискванията на SA 8000 е свързано с редица бизнес пол-
зи от сертификацията, която дава следните стратегически 
предимства на организациите: по-голямо доверие от стра-
на на клиентите, нови пазари, по-голяма рентабилност, из-
бягване на социални рискове и т.н.
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Как се прави одит и сертификация на системи за управле-
ние показва стандартът БДС EN ISO/IEC 17021:2011. В 
него се посочват изисквания към органите, извършващи 
одит и сертификация на системи за управление. Той заме-
ня БДС ISO/IEC 17021:2007.
Международният форум по акредитация (IAF) и Между-
народната организация за стандартизация (ISO) определят 
две години преходен период (до 01.02.2013) за окончател-
но преминаване към стандарта ISO/IEC 17021:2011. 
Спазването на посочените в стандарта изисквания гаран-
тира, че органите за оценяване на съответствието компе-
тентно, последователно и безпристрастно управляват дей-
ността по сертификация на системи за управление. Тук са 
представени съвкупност от изисквания на общо ниво, на-
сочени към надеждно определяне на съответствието с при-
ложимите изисквания за сертификацията, извършвана от 
компетентен екип от одитори, с подходящи ресурси, след-
вайки еднороден процес, и за докладване на резултатите 
по методичен начин.

Този стандарт е приложим при одит и 
сертификация на всеки вид система за 
управление 
Основна цел на сертификацията е да създаде доверие у 
всички заинтересовани страни, че дадена система за упра-
вление удовлетворява определени изисквания. 

Принципите, които осигуряват доверие, 
включват:

• безпристрастност,

• компетентност,

• отговорност,

• откритост,

• опазване на професионалната тайна,

• ангажираност при разглеждането на рекламации. 

Как се прави одит и сертификация на 
системи за управление

Органът за сертификация трябва да документира органи-
зационната си структура, задълженията, отговорностите, 
правомощията на ръководството и на членовете на персо-
нала. Стандартът посочва, че в структурата на организа-
цията трябва да има комитет, който да гарантира безпри-
страстността на дейностите по сертификация.
Органът за сертификация трябва да има процеси, които му 
гарантират, че персоналът притежава подходящите зна-
ния за видовете системи за управление и за географските 
зони, в които развива дейността си. Той трябва да опреде-
ли компетентността, изисквана за всяка техническа област 
(в съответствие с конкретната схема за сертификация) и за 
всяка функция при дейностите по сертификация.
Необходими са документирани процеси за първоначално 
оценяване на компетентността на целия персонал, както и 
за непрекъснатото й наблюдение.
Външните одитори и техническите експерти трябва да 
подпишат договор, с който се ангажират да спазват поли-
тиката и приложимите процедури, определени от органа 
за сертификация. Договорът трябва да определя аспектите, 
свързани с опазването на професионалната тайна и незави-
симостта от търговски и други интереси, както и за всяка 
съществуваща или предишна връзка с организацията, коя-
то са определени да одитират.
Трябва да има процес, описващ условията, при които се 
възлага на подизпълнител част от дейностите по сертифи-
кация.
Органът за сертификация трябва да гарантира, че инфор-
мацията, която той предоставя на клиента или на пазара, 
включително и рекламата, е достоверна и не е подвежда-
ща.
Предварително трябва да посочи на клиента каква част от 
информацията ще направи обществено достъпна, а всичко 
останало се смята за професионална тайна.
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предостави на своите клиенти: 
• подробно описание на първоначалните и последва-
щи процеси за сертификация, включително кандидат-
стването, първоначалните сертификационни одити, 
надзорни одити и процеса на предоставяне, поддър-
жане, ограничаване, разширяване, прекратяване или 
отнемане на сертификация и повторна  
сертификация, 

• основните изисквания за сертификация,

• информация за тарифите за кандидатстване, 
за първоначална сертификация и за поддържане на 
сертификацията,

• изисквания на органа за сертификация към потен-
циалните клиенти,

• документите, описващи правата и задълженията 
на сертифицираните клиенти, 

• информация относно процедурите за разглеждане 
на рекламации и възражения.

На сертифицираните клиенти трябва да се представи всяко 
изменение на изискванията, които се предвиждат, както и 
след това да се провери дали са в съответствие с тях.
Програмата на одита трябва да включва – първоначален 
(на два етапа), надзорни (през първата и втората година) 
и за подновяване на сертификацията (през третата годи-
на преди изтичането на валидността на сертификацията). 
При определянето на програмата трябва да се вземат пред-
вид големината на организацията, обхватът и сложността 
на системата за управление, продуктите и процесите, как-
то и доказаното ниво на ефикасност на системата за упра-
вление и резултатите от предишни одити. 
В програмата трябва да се предвиди план за всеки отделен 
одит, който да послужи за основа на договор относно пла-
нирането и провеждането на дейностите. 
Трябва да има процес за избор и за определяне на екипа 
от одитори, включително водещият. Взимат се предвид 
целите, обхватът, критериите и очакваното времетраене на 
одита, компетентността на екипа, изискванията за серти-
фикация (включително всички приложими изисквания на 
нормативните актове или договори).
Органът за сертификация трябва да определи за всеки кли-
ент времето, необходимо за планирането и извършването 
на цялостен и ефикасен одит на системата за управление. 
Трябва да се вземат предвид и изискванията на приложи-
мия стандарт, големината и сложността, технологичната 
рамка и нормативният акт, рисковете, свързани с проду-
ктите, процесите или дейностите на организацията, и дру-
ги аспекти.
Трябва да се гарантира, че лицата или комитeтите, които 
вземат решенията за сертификация или за подновяването 
й, са различни от тези, които са извършвали одитите. 

Предоставената от екипа за одит 
информация на органа за сертификация, 
която ще му позволи да вземе решение, 
трябва да включва най-малко: 

• докладите от одит,

• наблюденията относно несъответствията и 
когато е приложимо, корекциите и коригиращите 
действия, предприети от организацията на клиента, 

• потвърждаване на представената информация на 
органа за сертификация и използвана за прегледа на 
заявката,

• препоръка дали да се предостави или не серти-
фикация, придружена от всички обстоятелства или 
наблюдения. 

Органът за сертификация трябва да има политики и доку-
ментирани процедури, които се отнасят до прекратяване, 
отнемане или ограничаване на областта на приложение на 
сертификацията.

Необходим е също и документиран процес, чрез който ор-
ганът за сертификация да събира, оценява и взема решения 
в случай на възражения и рекламации. (БДС Компас)
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Професия стандартизатор
владимир Димов, експерт в БиС: 

винаги трябва да имам ясен план, но и 
да импровизирам

Завършил съм Университета по архитектура, строителство 
и геодезия – София, специалност „Строителство на сгради 
и съоръжения”. Преди да започна работа в Българския ин-
ститут за стандартизация, работих в сферата на строител-
ното проектиране и си мислех, че все пак имам известна 
представа от дейността, която се извършва тук. Още пър-
вия ден осъзнах, че професията стандартизатор е уникална 
и за да стане един специалист добър в своята област, са 
нужни много време и упоритост.
Постепенно започнах да навлизам в работата и да виждам 
ценностите на тази професия. Може би най-важното ка-
чество, което трябва да придобие един специалист стан-
дартизатор, е организираност. Всеки ден в работата ми се 
налага да свърша множество задачи и докато върша едни, 
възникват нови. Разбрах, че винаги трябва да имам ясен 
план за нещата, които трябва да свърша, и в същото време 
винаги да мога да импровизирам.
Поех дейността на технически комитет 56 „Проектиране 
на строителни конструкции”. Вече имах известен опит 
в проектирането, но се оказа, че има още много да уча, 
докато придобия нужните умения на стандартизатор. За 
разлика от тясно специализираните специалисти, като 
проектантите или работещите в който и да е друг отра-
съл, стандартизаторът трябва да има много по-широк 
поглед върху специалността, за която отговаря. Често се 
налага да се запознае отблизо със спецификите на своята  

професия, които влизат в употреба само в изключителни 
и редки случаи. Сега работя върху финализиране на дей-
ността по въвеждане на Еврокодовете в България. Изда-
ваме последните части на националните приложения към 
тях. Работя с най-добрите и доказали се в областта на стро-
ителното проектиране специалисти. Сега виждам колко 
усилия и професионална компетентност са необходими, 
за да се изготви качествен продукт, който да удовлетво-
рява всеки краен ползвател. В момента Еврокодовете са 
със статут на доброволни стандарти. Предстои те да бъдат 
утвърдени като задължителни норми за проектиране и да 
заменят сегашните норми за проектиране. Това ще стане 
с наредба на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, в която ще се регламентира и периодът 
на съвместно действие на двете нормативни уредби – най-
вероятно две или три години.
Според мен работата на стандатизатора предлага много: 
стандартизаторите контактуват с най-добрите специали-
сти от своята област, поддържат връзка с държавни и част-
ни организации, присъстват на важни събития и вземат от-
ношение по важни въпроси, касаещи тяхната специалност.
Засега най-важната цел, която си поставям, е да издадем 
последните части на националните приложения към Евро-
кодовете и те да бъдат въведени във вид, който ще удовлет-
вори максимално нашите колеги от строителното проек-
тиране.
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пиша Стандарт с главно „С”!

Интервю

Инж. Панайот Нонов е 
дългогодишен ръководител 
на лаборатория „Радио-
релейни линии” в НУРТС-
БТК. Участвал e активно в 
изграждането на радиоре-
лейната мрежа в България. 
Понастоящем e хоноруван 
преподавател в Колежа по 
телекомуникации и пощи. 
Владее английски, френски, 
немски и руски език. Член 
е на БИС/ТК 47 и участва 
активно при въвеждане-
то с превод на европей-
ските стандарти като  
национални.

– Не ограничават ли 
понякога готовите 
технически решения 
развитието на научни-
те постижения?
– Наистина в Стандартите са 
дадени готови технически реше-
ния, които са резултат от колек-
тивните усилия на най-добрите 
специалисти в дадена област 
на техниката. Стандартите оба-
че са само етап, а не завършек 
на постиженията в тази област. 
Даже те стимулират развитието 
на изследванията, като се явяват 
база, на която може да се стъпи 
за следващо развитие. Напри-
мер Стандартът MPEG-2 още 
не беше приложен докрай в ци-
фровата телевизия и се появи 
неговото продължение MPEG-4, 
който предвижда много по-голя-
ма степен на компресия, скорост 
и обем на предаваната информа-
ция. Това е само един от многото 
примери, които може да бъдат 
дадени.

– По дефиниция стандартите са до-
броволни, и това според някои означа-
ва, че може и без тях?
– Да, наистина Стандартите не са задължителни, 
което по категоричен начин показва колко са всев-
ластни, като не разчитат на принудата, за да бъдат 
използвани. Производител на апаратура, който 
трябва да намери пазар за нея, не може да не се съ-
образи с последния Стандарт, който засяга неговата 
апаратура. От подобни съображения ще се ръково-
дят и потенциалните нейни купувачи и потребите-
ли. Силата на свободния пазар е предостатъчна да 
наложи прилагането на Стандартите. Ами с какво 
ще се съобразяват разработчиците на нова апарату-
ра, ако не с последно утвърдения Стандарт в тяхна-
та област?!

– Доколко са важни стандартите? 
– Безусловната необходимост от тяхното използва-
не, което преди малко споменах, доказва колко са 
важни Стандартите. Диалектически те се явяват 
както край на даден етап от техническото развитие-
то, така и предпоставка за нов етап на това разви-
тие. „Движението е всичко, крайната цел – нищо!” 
Бих искал да завърша с китайската мъдрост: „Река, 
която престане да тече, се превръща в блато”. Ще 
продължа да пиша Стандарт с главно „С”!

– Инж. Нонов, откога се занимавате със 
стандартизация?
– Нито по време на следването ми във Висшия машинно-
електротехнически институт (ВМЕИ), нито когато започ-
нах работа в НУРТС (Национално управление на радио- и 
телевизионните станции) ми минаваше наум, че толкова 
скоро ще се появи огромна нужда от основно запознаване 
със Стандартите в областта на радио- и телевизион-
ната техника. Щом като започнах сериозните си 
занимания с апаратурата, с която са съоръже-
ни радиорелейните линии за пренос на ра-
дио- и телевизионни програми, трябваше 
да се заема със стандартизацията в тази 
област. Това се отнася към далечната за 
някои 1973 г. Оттогава и пиша Стандарти 
с главна буква! Сега като член на техни-
ческия комитет по радиотехнически сис-
теми и радиосъоръжения продължавам да 
се занимавам с проблемите на стандарти-
зацията в тази област. 

– Доколко са необходими стандартите 
във вашата дейност?
– Вниманието ми винаги е било насочено към основната 
ми професионална дейност като радиорелеен специалист, 
ръководещ работата на лаборатория за измервателна РР 
апаратура. Още в самото начало нейната дейност се оказа 
немислима без основно съобразяване със Стандартите в 

тази област. Изборът, закупуването, използването 
и поддръжката на тази апаратура се осъществява 

благодарение на основно познаване на Стан-
дартите, отнасящи се до нея.
Сега, когато се оттеглих от активна дей-
ност в НУРТС, помагам като радиорелеен 
специалист в КТП (Колеж по телекому-
никации и пощи). Благодарение на моята 
непрекъсната информираност за новоиз-
лезлите стандарти в областта на телекому-
никациите мога да запознавам моите сту-
денти с последните им достижения.
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Напоследък много се говори за стандарти за хранителни 
продукти – сирене, кашкавал, мляко, месо... Появиха се 
нови национални стандарти, които гарантират определе-
но качество на храни, които има във всеки хладилник. Но 
преди да попаднат там, те минават по дългата верига – от 
фермата до чинията. 

Всяка брънка от хранителната верига трябва да осигурява 
безопасност, за да не навреди на здравето ни. Затова пома-
га системата за управление на безопасността на хранител-
ните продукти.

БДС EN ISO 22000 представя изисквания 
към всяка организация в хранителната 
верига
Стандартизационният документ ISO/TS 22003:2007 оп-
ределя правилата за одит и сертификация на системата за 
управление на безопасността на хранителните продукти 
съгласно изискванията, заложени в ISO 22000.
ISO 22004:2005 предоставя ръководство за прилагането на 
ISO 22000.

ISO 22005:2007 (въведен като БДС EN ISO 22005:2008) се 
отнася за проследимостта по хранителната верига, като оп-
ределя основните принципи и изисквания за това. Посочва 
необходимите стъпки за вътрешна проследимост, както и 
за външна – една стъпка назад и напред по веригата. 

БДС EN ISO 22000 е приложим за всички организации във 
веригата – не само за производителите на хранителни про-
дукти, на суровини, на храни за животни и преработватели, 
но и за фирмите за транспорт, складиране и съхраняване. 

Безопасност на хранителните продукти

Стандартът е и за производители на съоръжения и техно-
логично обзавеждане, опаковъчни материали, почистващи 
продукти. Те трябва да създадат, документират, внедрят и 
поддържат ефикасна система за управление на безопас-
ността на хранителните продукти. Изключително важен е 
обменът на информация между всички тях, за да се иден-
тифицират и контролират всички опасности по хранител-
ната верига.
ISO 22000:2005 може да бъде внедрен заедно с ISO 9001, 
тъй като съдържа общи управленски принципи. Разрабо-
тен е така, че да служи за извършване на одит, но фирмите 
са свободни да избират методите и подходите, за да изпъл-
нят изискванията. 
Този международен стандарт обединява принципите на 
Системата за анализ на опасностите и на критичните точки 
за контрол (НАССР) и стъпките по прилагането, разрабо-
тени от Комисията на Codex Alimentarius. 
Стандартът изисква всички опасности да бъдат идентифи-
цирани и оценени, като предоставя начини за определяне и 
документиране защо някои от тях трябва да бъдат контро-
лирани от дадена организация, а други – не.
Висшето ръководство трябва да доказва своята ангажира-
ност при разработването и внедряването на системата и 
нейното непрекъснато подобряване. 
Екипът по безопасност трябва да е информиран за про-
дуктите, суровините, съставките и услугите. Трябва да е 
наясно със съоръженията и технологичното оборудване, 
производствените помещения, програмите за почистване 
и дезинфекция. Познаването на нормативните актове, мер-
ките за контрол, квалификацията на персонала също е сред 
задълженията на екипа по безопасност.

Организацията трябва да разработи, 
внедри и поддържа програмите-
предпоставки, които да подпомогнат 
при контролиране на:

• вероятността от внасяне на опасности в проду-
ктите чрез работната среда;

• биологичното, химичното и физичното замърся-
ване, включително кръстосаното замърсяване между 
продуктите; 

• нивата на опасностите в продукта и заобикаля-
щата среда при преработване на продукта.

Програмите-предпоставки трябва да са подходящи за по-
требностите на организацията, за големината и вида на 
операциите и на естеството на произвежданите продукти. 
Трябва да са внедрени на всички нива на производствена-
та система или като общоприложими, или към конкретен 
продукт или производствена линия.
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организацията трябва да отчита: 

• конструкцията и разположението на сградите и 
свързаните с тях инсталации;

• разположението на помещенията, включително 
работното пространство и съоръженията, които 
ще се използват;

• захранването с въздух, вода, енергия и други;

• поддържащото обслужване, включително  
отстраняването на отпадъците и канализационните 
води;

• доколко съоръженията и технологичното  
обзавеждане са подходящи, доколко са достъпни за 
почистване, ремонт и технологично обслужване;

• управлението на закупените материали (например 
суровини, съставки, химически препарати и опаков-
ки), захранването (например с вода, въздух, пара и 
лед), отстраняването (например на отпадъци и кана-
лизационни води) и на манипулацията на продуктите 
(например съхранение и транспортиране);

• мерките за предотвратяване на кръстосано  
замърсяване;

• почистването и дезинфекцията;

• борбата с вредителите;

• личната хигиена на персонала и други необходими 
елементи.

Проверката на програмите-предпоставки трябва да бъде 
планирана и когато е необходимо, да бъде изменяна.

Всяка възможна неволна неправилна манипулация и не-
правилно използване на крайния продукт трябва да бъдат 
разгледани и описани в документи.

Стандартът изисква да бъдат подготвени технологични 
схеми за отделните категории продукти или процеси, кои-
то трябва да осигуряват информация за възможността за 
поява на опасности. Схемите трябва да бъдат ясни, точни 
и достатъчно подробни. 
Екипът по безопасност трябва да извърши анализ на опас-
ностите, за да определи кои от тях трябва да бъдат контро-
лирани, степента на контрол, необходим за осигуряване на 
безопасността продуктите, и какви комбинации от мерки 
се изискват.
Когато се идентифицират опасностите, трябва да се обърне 
внимание на етапите, които предшестват, и които следват 
определената операция, съоръженията и технологичното 
обзавеждане за процеса, технологичното обслужване и за-
обикалящата среда, предшестващите и следващите звена в 
хранителната верига.
Всяка опасност трябва да бъде оценена според тежестта 
на неблагоприятния ефект върху здравето и вероятността 
за нейната поява. 

Организацията трябва да създаде и да прилага система за 
проследимост, която дава възможност да се идентифици-
рат партидите от продукти и тяхната връзка с партидите 
суровини, със записите от преработката и от доставките.
Ако се установи, че продукти, които са останали извън 
контрола на организацията, са опасни, то тя трябва да уве-
доми съответните заинтересовани страни и да започне из-
теглянето им. (БДС Компас)

Всички суровини, съставки и материали в контакт с про-
дукта трябва да бъдат описани в документи, за да се из-
върши анализ на опасностите. Трябва да бъдат докумен-
тирани и характеристиките на крайния продукт, като може 
да се посочат и състав, биологични, химични и физични 
характеристики, предвиденият срок на годност и услови-
ята за съхранение, опаковане, етикетиране и начините на 
разпространение. 
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Често ни искат лични данни за неща, които нямат връзка 
със стоката или услугата, която получаваме. 
Всички сме потребители. Затова и стандартът за социал-
на отговорност разглежда важни въпроси за правата ни 
– здраве и безопасност, информация и реклама, избор, 
рекламации, обезщетение... Както и как трябва да се защи-
тават личните ни данни и живот.

Как трябва да се защитават личните 
данни

Стандартът за социална отговорност 
препоръчва организацията да:

• ограничи събирането на лични данни единствено 
до информация, която или е от съществено значение 
за предоставянето на продукти и услуги, или се дава 
с информираното и доброволно съгласие на потреби-
теля;
• не поставя условия за използването на услуги или 
приемането на специални предложения в зависимост 
от това дали потребителят не дава съгласие данни-
те му да се използват за маркетингови цели;
• получава данни само със законни и лоялни  
средства;
• посочва изрично целите, за които се събират 
личните данни, или преди, или по време на събирането 
им;
• не разкрива, не дава достъп до личните данни и не 
ги използва за други цели, различни от обявените.  
Необходимо е информираното и доброволно съгласие 
на потребителя, или е възможно, когато това се 
изисква по закон;
• осигурява на потребителите правото да прове-
ряват дали има данни, отнасящи се до тях и да ги 
оспорят, както предвижда законът. Ако оспорването 
е успешно, данните би трябвало да бъдат съответно 
изтрити, поправени, допълнени или изменени;
• защитава личните данни, като използва мерки, 
осигуряващи достатъчна безопасност;
• бъде непредубедена към изменения и практики, 
отнасящи се до личните данни. Да осигури леснодос-
тъпни начини за установяване на съществуването, 
характера и основните видове използване на личните 
данни;
• разкрива идентичността и обичайното место-
положение на служителя, отговорен за защита на 
данните в организацията (понякога наричан „контро-
льор на данни”). Да го държи отговорен за спазване 
на посочените мерки и на действащото законодател-
ство. (БДС Компас) 

Организацията трябва да използва строги системи за полу-
чаване, използване и защита на личните данни, за да има 
добра репутация и доверие сред потребителите. 
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утвърдена марка
Накъдето и да погледнем, виждаме стандарти. Те са 
навсякъде около нас. Но когато видим марката БДС, 
вече трябва да сме наясно, че това не е държавен, 
а национален стандарт. БДС не е абревиатура, а 
утвърдено и познато лого 

Напоследък доста се 
говори за стандарти, 
най-вече за хранителни 
продукти. Но от тези пуб-
лични изяви трудно може 
да се намери правилни-
ят отговор какво пред-
ставляват стандартите 
и за какво служат. Често  
чуваме за необходимост-
та от „български държав-
ни стандарти”. А те са в  
миналото.
Новите реалности изключват ко-
мандно-административния подход в 
стандартизацията. Стандартите не са механизъм за държа-
вен контрол, а съществен елемент на пазарната икономика. 
Стандартите премахват държавните и културните грани-
ци на планетата. Те свалят бариерите в търговията, насър-
чават иновациите и инвестициите. Играят огромна роля 
за здравето и живота ни, както и за опазване на околната  
среда. 
Стандартите са общият език, на който говорят всички – 
производители, потребители, научни среди, органи на 
държавната администрация, обществени институции, 
браншови организации и цялото общество.
Мнозина бъркат стандарт и нормативен акт. Прилагането 
на стандарта е доброволно, а на нормативния акт – задъл-
жително. Но когато стандартът е позован в нормативен акт 
или договор – става задължителен. 
Нормативният акт се разработва и одобрява от държавен 
орган, докато стандартът е дело на всички заинтересовани 
– производители, доставчици, учени, потребители, обеди-
нени от националния орган за стандартизация.
Затова и Българският институт за стандартизация (БИС) 
има статут на неправителствена, обществена организация, 
която е създадена за обществена полза, и не бива да бъде 

доминирана от никоя 
заинтересована група.
БИС е националният 
орган за стандартиза-
ция в България и вече 
пет години се стреми 
да обединява интереса 
на цялото общество. С 

езика на стандартите, на 
който говорят всички – 

производители, потребите-
ли, научни среди, държавна 

администрация, обществени 
институции, браншови организа-

ции и цялата общественост.
Българският институт за стандартизация е пълноправен 
член на европейските организации за стандартизация. 
Няма как да си представим обединена Европа без единни 
европейски стандарти. Свободното движение на стоки и 
услуги е една от основните свободи на Европейския съюз. 
Един европейски стандарт заменя 30 различни национал-
ни стандарти и създава достъп до пазара на над 500 мили-
она потребители.
Уеднаквяването на българските национални стандарти с 
европейските е едно от важните условия за осигуряване 
достъпа на българските стоки до европейските пазари.
Стандартите са навсякъде около нас. Но времето на дър-
жавните стандарти безвъзвратно отмина. Държавата е 
само един от участниците в необятния свят на стандарти-
зацията. Но редом с държавата сме всички ние като про-
изводители, потребители, инвеститори, учени... Затова и 
БДС означава български национален стандарт. Това е ут-
върдена марка, а не просто абревиатура. 

все пак никой не казва на Банка ДСК държавна спес-
товна каса, нали?!
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ISO FOCUS вече има безплатна електронна 
версия
Електронната версия на списанието на Международната 
организация за стандартизация (ISO), ISO Focus+ вече е 
свободно достъпна на английски и френски език, което ще 
даде възможност за сваляне на информация от интернет 
страницата сайта на ISO – www.iso.org/isofocusplus.
Предлагането на списанието в електронен вариант е за-
ради огромния интерес към по-широкото му разпростра-
нение. Цялата поредица на предишните издания на ISO 
Focus+ и на ISO Focus (2004–2009), както и на списание 
ISO Management Systems (2001–2009) също са достъпни 
онлайн чрез лесен за използване интерфейс. Функцията за 
търсене позволява чрез обикновена ключова дума да се на-
мират статии в актуалното издание, в архива на ISO Focus+ 
и на другите списания.

Публикуван е ISO 50001:2011 „Системи 
за енергийно управление. Изисквания с 
ръководство за употреба”
Международната организация за стандартизация (ISO) 
публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енер-
гийно управление. Изисквания с ръководство за употреба” 
(Energy management system – Requirements with guidance 
for use).
Новият стандарт определя изискванията за разработва-
не, въвеждане, поддържане и подобряване на система за 
енергийно управление, чиято цел е да позволи на дадена 
организация да следва систематичен подход за постигане 
на непрекъснато подобряване на енергийните характерис-
тики, включително за енергийна ефективност, използване 
на енергията и потреблението й. ISO 50001:2011 опреде-
ля изискванията, приложими за използване на енергия и 
потребление, включително за измерване, документиране 
и отчитане, проектиране, както и практики за обществени 
поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, кои-
то допринасят за енергийните характеристики. Стандартът 
се отнася за всички променливи, влияещи на енергийните 
характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и по-
влияни от организацията. Може да се прилага самостоя-
телно, както и с други системи за управление.

Международна поща

ISO 50001:2011 е приложим за всяка организация, която 
желае да си осигури съответствие със заявената от нея 
енергийна политика и би искала да го докаже. 
В момента в CEN/CENELEC в процес на гласуване е реше-
ние за въвеждане на ISO 50001:2011 като европейски стан-
дарт и отмяна на ЕN 16001:2009 „Системи за енергийно 
управление. Изисквания с указания за прилагане”.

ISO и Световната организация по 
здравеопазване на животните ще си 
сътрудничат
Техническият съвет на ISO утвърди подписването на спо-
разумение за сътрудничество между ISO и Световната 
организация по здравеопазване на животните (OIE). Све-
товната организация по здравеопазване на животните е 
междуправителствена организация, създадена през 1924 г. 
в Париж. Тя изпълнява функциите на гарант за санитар-
ната безопасност в световната търговия с животни и жи-
вотински продукти чрез разработването на международни 
ветеринарно-санитарни правила, стандарти и ръководни 
насоки в областта на здравеопазването на животните. 

Нов технически комитет на ISO – ISO/TC 242 
„Енергийно управление”

Техническият съвет 
на ISO взе решение за 
преобразуване на съ-
ществуващия проектен 
комитет ISO/РC 242 
„Energy management” в 
нов технически коми-
тет, който да разшири 
стандартизационната 
дейност в областта на 

енергийното управление. Секретариатът ще се поддържа 
от Американския институт за стандартизация (ANSI). Че-
тиридесет и пет страни са заявили намерение да участват 
активно в работата на комитета, а четиринайсет са със ста-
тут на наблюдатели. При проявен интерес БИС може да 
придобие определен вид членство в комитета.
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Нов комитет на ISO – ISO/TC 263 „Coalbed Methane” 
(Добив на каменовъглен метан) започва работа по разра-
ботването на международни стандарти в областта на ка-
меновъглената промишленост и по-специално добив на 
каменовъглен метан. Секретариатът ще се поддържа от на-
ционалния орган за стандартизация на Китай (SAC). Девет 
страни са заявили намерение да участват активно в работа-
та на комитета, а единайсет са със статут на наблюдатели. 
При проявен интерес БИС може да придобие определен 
вид членство в комитета.

Предложение за нова област на техническа 
дейност на ISO „Биомиметика”
Предложението е на националния орган за стандартизация 
на Германия (DIN). Обхватът на предложения технически 
комитет ще бъде стандартизиране на методите и подхо-
дите на биомиметиката, дефиниране и класифициране на 
биомиметиката, разработване на терминология в облас-
тта. При проявен интерес от страна на заинтересованите 
страни БИС може да подкрепи създаването на технически 
комитет на ISO „Биомиметика” (Biomimetics). При одобря-
ване на предложението от националните органи по стан-
дартизация, членове на ISO, те могат да заявяват своето 
желание за активно участие в работата на комитета или 
като наблюдатели. Краен срок за представяне на комента-
ри: 20.08.2011 г.  

Facility management – предложение за нова 
област на техническа дейност на ISO
Предложението е на националния орган за стандартиза-
ция на Великобритания (BSI). Обхват на предложения 
технически комитет ще бъде планиране и разработване на 
международни стандарти въз основа на съществуващите 
в областта европейски стандарти. Работната програма ще 
включва описание на основните дейности и определяне на 
точна терминология, класифициране на услугите в тази 
сфера, разработване на указания за сключване на ефек-
тивни споразумения за стопанисване, поддръжка и профи-
лактика на сгради, съоръжения и инсталации по време на 
жизнения им цикъл. 

При проявен интерес от страна на заинтересованите стра-
ни БИС може да подкрепи създаването на този технически 
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: 06.10.2011 г. 



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.



Н А  О К О Л Н АТ А  С Р Е Д А

Списък за проверка, лесен за  
използване от малките предприятия
Готови ли сте?

ISO 14001
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

наръчник по системи за  
управление на околната среда 

Ако като организация в своята дейност се стремите към:
• намаляване на отпадъците 
• избягване на използването и скъпоструващото обезвреждане на опасни или по-
тенциално замърсяващи материали
• съответствие със законовите изисквания
• повишаване на възможността за печалба
• по-добър достъп до пазарите

то тогава предлаганото издание ще ви бъде от полза.

Може да го закупите от Българския институт за стандартизация на цена 10 лв.  с ДДС.

Българският институт за 
стандартизация предлага ново 
специализирано издание, посветено 
на системите за управление в сферата 
на околната среда. Адресирано е към 
малките и средните предприятия и 
е със заглавие „ISO 14001 Системи 
за управление на околната 
среда. Списък за проверка, 
лесен за използване от малките 
предприятия. готови ли сте?”

В него на достъпен език са  
представени предимствата от 
внедряването на система за 
управление на околната среда, дадени 
са и насоки как да се постигне това.


