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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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Ето че отново е октомври, а в средата на този пъстър есенен месец 
винаги честваме Световния ден на стандартизацията – 14 октомври. 
Съвременният свят поставя все по-високи очаквания за максимално 
добро функциониране на нещата, които ни заобикалят. Международ-
ните стандарти са гарант за постигане на доверие в глобален мащаб. 
Една от основните цели на стандартизацията е именно постигането на 
това доверие, за което ви разказваме в рубриката „На фокус”. 
Един от фокусите пък на европейската стандартизация е безопасност-
та на битовите електрически уреди и потреблението на енергия, които 
представяме в този брой на списание „БДС Компас”.
Битовите уреди са изключително важен елемент в стратегията на ЕС 
за повишаване на енергийната ефективност. Според експерти замя-
ната само на хладилните уреди и пералните машини ще доведе до 
спестяване на около 9000 GWh електроенергия годишно. Представя-
ме европейски директиви в областта на битовите електрически уреди, 
дейността на нашия технически комитет в тази област, кои са стандар-
тите в процес на разработване. 
За да бъдат безопасни електроуредите за здравето и живота ни, на 
помощ идват стандартите. Затова трябва да обръщаме внимание не 
само на екстрите и на цената, но и на класа за енергийна ефективност. 
Основната информация за това ви представяме чрез етикета за елек-
трически фурни. 
„БДС Компас” съветва как електроуредите може да гълтат по-малко 
енергия, тъй като почти една трета от всички разходи за енергия в 
домакинството идват от бялата техника. 
В този брой разказваме и как външните топлоизолационни комбини-
рани системи намаляват разходите за енергия. Потенциалът за нама-
ляване на изразходваната енергия в сградите само чрез топлоизолира-
нето им се оценява на над 50%.
В рубриката „Професия стандартизатор” представяме инж. Дора Тан-
чева, която разказва за необходимостта от стандартите. Всеки, който 
работи в областта на стандартизацията, трябва непрекъснато да раз-
вива и обогатява своите знания, ако иска да върви напред и да бъде 
ефективен в работата си, споделя експертът.
Стандартите са фундаментални документи на икономиката и обще-
ството, чрез които се осигурява оптимален ред и дисциплина в произ-
водството и живота. Това казва в интервю проф. д-р Георги Кючуков, 
експерт по стандартизация и дългогодишен председател на БИС/ТК 
33. За него стандартите са и основата, върху която се градят препо-
даването по учебните дисциплини и изискванията, които трябва да 
се спазват в научноизследователската работа на всеки преподавател 
и учен. 
Дълъг е пътят на една доставка от производителя до потребителя. А 
заплахите по този път са много – природни бедствия, измами, кризи, 
терористи, пирати... В този брой ви представяме системата за упра-
вление на сигурността на веригата за доставки – ISO 28000, която по-
мага на всяка една организация да управлява рисковете, опасностите 
и последиците от тях както за хората, така и за товарите. 
За един по-добър и по-безопасен свят решаваща роля имат стандар-
тите.

редакционен коментар
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Енергийната ефективност на крайното потребление да се 
увеличи с 20%, емисиите на парникови газове да намалеят 
с поне 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., и със същия 
процент да се увеличи делът на възобновяемите енергийни 
източници в общото енергийно потребление.  Това трябва 
да се случи до 2020 година на Стария континент. 

Битовите уреди са изключително важен елемент в страте-
гията на ЕС за повишаване на енергийната ефективност. 
Според изследване от 2005 г. домакинствата в ЕС са кон-
сумирали около 800 TWh електроенергия, като от тях 300 
TWh се падат на битовите уреди. Тенденцията в България 
е същата – около една трета от консумираната електриче-
ска енергия през 2007 г. се пада на домакинствата, като 
значителна част е от битовите уреди. 
Изследване е показало, че в рамките на ЕС има над 180 
милиона битови уреди, по-стари от 10 години. Според 
експерти замяната само на хладилните уреди и перални-
те машини ще доведе до спестяване на около 9000 GWh 
електроенергия годишно. Потреблението на електрическа 
енергия в бита се разпределя приблизително 15% за ото-
пление; 75% за домакински уреди, включително за готвене 
и топла вода; 10% за осветление.

Фокусът на европейската 
стандартизация:

Безопасността на битовите 
електрически уреди и потреблението на 

енергия
Европейски директиви в областта на 
битовите електрически уреди:

• 2006/95/EC Съоръжения за ниско напрежение

• 2010/30/EC Относно посочването на консумацията 
на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с 
енергопотреблението, върху етикети и в стандартна 
информация за продуктите, заменила от 21.07.2011 
Директива 92/75/EC

• 86/594/EEC Шум, излъчван във въздуха от битови 
уреди

• 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост

• 2006/42/EC Безопасност на машините

Директива 2006/95/EC е въведена в България чрез Наредба 
за съществените изисквания и оценяване на съответствие-
то на електрически съоръжения, предназначени за използ-
ване в определени граници на напрежението. 
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Хармонизираните стандарти към 2006/95/EC се разработ-
ват с постоянен мандат, даден на CENELEC от Европей-
ската комисия. Заглавията на тези стандарти, за разлика от 
хармонизираните стандарти към другите директиви, се пуб-
ликуват само за информация в Официалния вестник на ЕС.
Директива 2010/30/EC е въведена в българското законо-
дателство чрез Наредба за изискванията за етикетиране 
и предоставяне на стандартна информация за продукти, 
свързани с енергопотреблението, по отношение на консу-
мацията на енергия и на други ресурси, влязла в сила от 
21.07.2011.

Към настоящия момент са приети и 
публикувани в „Официален вестник” на 
ЕС 9 регламента:

• Токозохранващи устройства

• Прости телевизионни приставки

• Изисквания за функциите „в готовност” и  
„изключен”

• Офис и улично осветление

• Битово осветление

• Електродвигатели

• Циркулационни помпи

• Телевизори

• Битови хладилни уреди.

До момента са приети и са в действие 
8 прилагащи директиви (въведени 
в българското законодателство 
чрез Наредбата за изискванията за 
етикетиране на битови уреди относно 
консумацията на енергия и на други 
ресурси, издадена съгласно Закона за 
защита на потребителите):

• Хладилни уреди

• Перални машини

• Сушилни машини

• Комбинирани перални/сушилни машини

• Миялни машини

• Битови лампи

• Климатици

• Битови фурни.

Разработването на стандарти на европейско ниво е дина-
мичен процес. Електротехниката и електрониката са евро-
пейският сектор с най-висока добавена стойност. Фокусът 
на европейската стандартизация е както безопасността на 
битовите електрически уреди, така и потреблението на 
енергия. (БДС Компас)
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Техническият комитет БИС/ТК 6 
„Битови електроуреди” обхваща 
стандарти в областта на:

• безопасността на битовите електрически уреди,

• работните характеристики, включително консу-
мация на енергия и излъчване на шум,

• автоматични устройства за управление на битови 
електрически уреди,

• изпитване на опасност от пожар.

На фиг.1 са представени европейските и международни 
технически комитети, на които БИС/ТК 6 е огледален.

техническият комитет за битовите 
електроуреди

Диаграмата на фигура 2 представя броя на проектите и 
действащите стандарти в отделните европейски техниче-
ски комитети, които са съответно:
CENELEC/тС 61: 60 проекта и
   280 действащи стандарти
CENELEC/тС 59Х:   20 проекта и 
    61 действащи стандарти
CENELEC/тС 72:     2 проекта и
   71 действащи стандарти
CENELEC/SR 89:    11 проекта и
   27 действащи стандарти

На фиг.1 са представени европейските и международни технически комитети, 
на които БИС/ТК 6 е огледален. 
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Фигура 1

Фигура 2

Членове на БИС/ТК 6 са:
• производители,
• представители на държавната администрация,
• изпитвателни лаборатории, органи за оценяване на 
съответствието и органи за сертификация.

Освен официалните представители на членове в ТК 6 в ра-
ботата участват и експерти, които се включват в целеви ра-
ботни групи по конкретни теми. Председател на БИС/ТК 6 
„Битови електроуреди” е инж. Николай Попов, а секретар 
е инж. Валентина Дочева. 
Представители на БИС/ТК 6 вземат активно участие в сре-
щите на европейските технически комитети CENELEC/ТС 
61 и CENELEC/ТС 59Х. През 2009 БИС беше домакин на 
такава среща и предстои отново през юни 2012 да дома-
кинства среща на CENELEC/ТС 61, което дава възможност 
на българския бизнес да се включи в работата по стандар-
тизация. (БДС Компас)
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Стандарти 
в процес на 

разработване

Познаването и прилагането на европейските стандарти за 
битови електрически уреди осигурява устойчивост и по-
голяма конкурентоспособност на фирмите, предлагащи 
такива уреди на пазара.
България е пълноправен участник в европейския стандар-
тизационен процес и не е мираж участието на българските 
производители в разработването на стандартите. 
Изпреварващата информация, която бизнесът има при 
участието си в разработването на стандартите на европей-
ско и международно ниво, дори е по-важна от действащия 
стандарт. 
Участниците в техническите комитети, както и всички 
заинтересовани от дадения стандарт имат възможност да 
дават своето становище на етап „обществено допитване” 
и на обединените етапи „обществено допитване и  офици-
ално гласуване”.
На базата на становището на всички заинтересовани се 
изготвя и националното становище, което се приема с кон-
сенсус от членовете на техническия комитет, в чиято об-
ласт е даденият стандарт.
„БДС Компас” представя информация за някои проекти на 
стандарти за битови електрически уреди.

Някои европейски стандарти за 
битови електрически уреди, които се 
разработват в момента:
prEN 60335-1:2011 Битови и подобни електрически уреди. 
Безопасност. Част 1: Общи изисквания. 
Намира се на етап официално гласуване и когато бъде одо-
брен ще замени, без да отмени БДС EN 60335-1:2003+А1+
А2+А11+А12+А13+А14. 
Ще включва ІЕС 60335-1:2010, общите промени към ІЕС 
60335-1:2002 и тълкуванията, направени в СД CLC/TR 
50417:2010.
Това е основният стандарт за безопасност на битови-
те електрически уреди. За всеки вид уред има конкретен 
стандарт, но той се прилага само заедно с посочения тук 
стандарт. Това е причината да действат едновременно ня-
колко версии на БДС EN 60335-1. Всяка версия е действа-
ща, докато има съответна втора част на този стандарт (БДС 
EN 60335-2-ХХ), която се използва съвместно с посочена 
версия на БДС EN 60335-1.
След одобряването му този стандарт ще бъде въведен като 
национален с превод на български език.
prEN 60335-2-17:201X Специфични изисквания за одея-
ла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни 
уреди.
Този стандарт предстои да бъде подготвен за официално 
гласуване. 
prEN 60335-2-6:2010 Специфични изисквания за стацио-
нарни готварски печки, котлони, фурни и подобни уреди.
Това е един от стандартите, който изминава дълъг път на 
обсъждане и е обект на много спорове и ще бъде предло-
жен но второ обществено допитване след нанесените про-
мени и забележки след първото. 
prEN 62552:2011 Битови хладилни уреди. Методи за из-
мерване на характеристиките. 
Този стандарт ще замени EN 153:2006 и EN ISO 15502:2005 
и в момента се намира на етап обществено обсъждане и 
официално гласуване.
рrEN 50440 Ефективност на домакински акумулиращи во-
донагреватели.
Този стандарт ще замени EN 60379:2004. В проекта са 
включени и бойлери с интелигентно управление. В разра-
ботването му участва и български експерт, като за целите 
на проекта се извършват междулабораторни изпитвания с 
водонагреватели на производители от Франция, Италия, 
Германия и България. Включени са акумулиращи водона-
греватели от 5 l, 30 l, 80 l, 200 l и 300 l . В изпитванията ще 
участват 5 лаборатории.
С посочените по-горе стандарти не се изчерпва разноо-
бразието от проекти за нови стандарти, които са в процес 
на разработване, и участието в съответния технически 
комитет в БИС дава възможност да се проследят всички 
новости, касаещи изискванията за битовите електрически 
уреди. (БДС Компас)
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Предстои ви да купите нова готварска печка, хладилник, 
бойлер... За да бъдат безопасни тези електроуреди за здра-
вето и живота ни, на помощ идват стандартите. 
А знаете ли, че почти една трета от всички разходи за енер-
гия в домакинството идват от големите битови уреди или 
от така наречената бяла техника. Затова трябва да обърнете 
внимание не само на екстрите и на цената, но и на класа за 
енергийна ефективност. 
Основната информацията върху етикета на битовите елек-
трически уреди ще представим чрез етикета за електриче-
ски фурни

V. консумация на енергия в kWh за функция/и нагряване 
(естествена и/или принудителна циркулация на въздуха) 
на уредите, основаваща се на стандартен товар.
VI. използваем обем на отделенията в литри.
VII. размер на уреда, определен, както следва:

 » малък 12 l Ј обем < 35 l

 » среден 35 l Ј обем < 65 l

 » голям 65 l Ј обем.

VIII. Ниво на шум по време на функцията, определяща 
енергийната ефективност.
IХ. използваният български стандарт за определяне на 
консумацията на енергия – БДС ЕN 50304.
Най-енергоефективни са уредите клас А. Всяка следваща 
буква гълта повече енергия.

Производителите трябва да:
• определят енергоефективния клас на продукта

• осигурят етикет и продуктов фиш за всеки уред

• предоставят безплатно етикети при поискване от 
страна на търговците

• изготвят и съхраняват техническа документация 
за продуктите.

Търговците са задължени да предлагат за продажба уреди, 
които са снабдени с етикет и информационен лист.
Когато битовите уреди се предлагат чрез дистанционни 
продажби, каталозите за поръчки по пощата, другите пе-
чатни материали, писмените оферти, рекламите по интер-
нет или други електронни медии, включващи оферти за 
фурни за вграждане за интегрирани кухни, трябва да съ-
държат копие на етикета или следната информация, пред-
ставена в посочения ред:

 » 1. Търговска марка на доставчик и идентифика-
ционен номер на модела 
 » 2. Клас на енергийна ефективност 
 » 3. Консумация на енергия 
 » 4. Използваем обем 
 » 5. Размер 
 » 6. Ниво на шум 

Информацията на етикета цели и „възпитание” на купува-
чите, така че те да не обръщат внимание основно на цена-
та, а и на класа енергийна ефективност, която бързо ще им 
възвърне направената инвестиция.
Етикетът е едно от основните средства, които трябва да 
насърчат европейците при замяната на старите електроу-
реди с нови. Това е и стимул за производителите да нама-
лят енергопотреблението на уредите, които произвеждат. 
(БДС Компас)

 
Основната информацията върху етикета на битовите електрически уреди ще 
представим чрез етикета за електрически фурни 
 

 
 
 
Информацията, която се включва в полетата на етикета, е следната: 
I. Производител, негов упълномощен представител или лице, което пуска 
битови уреди на пазара (името/наименованието или търговската марка). 
II. Идентификационен номер на модела. 
III. Клас на енергийна ефективност на уреда. 
IV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС. 
V.Консумация на енергия в kWh за функция/и нагряване (естествена и/или 
принудителна циркулация на въздуха) на уредите, основаваща се на 
стандартен товар. 
VI. Използваем обем на отделенията в литри. 
VII. Размер на уреда, определен, както следва: 
малък 12 l Ј обем < 35 l 
среден 35 l Ј обем < 65 l 
голям 65 l Ј обем. 
VIII. Ниво на шум по време на функцията, определяща енергийната 
ефективност. 
IХ. Използваният български стандарт за определяне на консумацията на 
енергия - БДС ЕN 50304. 
 

Информацията, която се включва в 
полетата на етикета, е следната:
I. Производител, негов упълномощен представител или 
лице, което пуска битови уреди на пазара (името/наимено-
ванието или търговската марка).
II. идентификационен номер на модела.
III. клас на енергийна ефективност на уреда.
IV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил 
такъв в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 г. 
относно екомаркировката на ЕС.
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• Klaus WUCHERER, президент на Международна-
та електротехническа комисия (IEC)

• Boris ALESHIN, президент на Международната 
организация за стандартизация (ISO)

• Hamadoun TOURÉ, генерален секретар на Между-
народния съюз по далекосъобщения (ITU)

Съвременният свят поставя все по-високи очаквания за 
максимално добро функциониране на нещата, които ни 
заобикалят. 
Когато вдигнем телефонната слушалка, очакваме да мо-
жем да се свържем с която и да е точка на планетата неза-
висимо от часа и мястото. Очакваме да имаме достъп до 
интернет информацията по всяко време. Когато сме бо-
лни, разчитаме на медицинското оборудване, използвано 
по време на нашето лечение. Когато шофираме, вярваме в 
надеждността на системите за управление на двигателя и 
спирачките, както и в ефикасността на системите за дет-
ска безопасност. Очакваме максимална защита при случаи 
на токов удар, както и защита от вредното въздействие на 
околната среда.
Международните стандарти осигуряват доверие в свето-
вен план. Една от основните цели на стандартизацията е 
именно постигането на това доверие. Системите, проду-
ктите и услугите съответстват на нашите изисквания и оч-
аквания благодарение на основни характеристики, опреде-
лени в международните стандарти.

14 октоМВри 2011 – СВЕтоВЕН 
дЕН НА СтАНдАртиЗАЦиЯтА

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ – ГАРАНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВЕТОВНО ДОВЕРИЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ISO, IEC И ITU ПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВАНЕТО НА 14 ОКТОМВРИ – 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Международните стандарти за продукти и услуги насър-
чават развитието на качеството, екологията, безопасност-
та, надеждността, взаимозаменяемостта, ефикасността 
и ефективността. Цялото това влияние на стандартите се 
дължи на факта, че те правят производителите сигурни в 
своята способност да присъстват на световните пазари с 
продукти, конкурентоспособни навсякъде по света. 
Взаимозаменяемостта създава икономия от мащаба и га-
рантира възможността потребителите да получават една 
и съща услуга независимо от мястото, където се намират. 
Международните стандарти носят полза на потребителите, 
производителите и доставчиците на услуги. В развиващи-
те се страни стандартите спомагат за ускоряване на проце-
са на въвеждането на нови продукти на пазара и създават 
благоприятни условия за  развитието на икономиката.
Международните стандарти създават доверие, тъй като те 
се разработват в среда на откритост и прозрачност – сре-
да, в която всяка заинтересована страна може да даде своя 
принос в подготовката на световно приложими стандарти.
Една от ясно декларираните цели на трите международни 
организации за стандартизация – Международната елек-
тротехническа комисия (IEC), Международната органи-
зация за стандартизация (ISO) и Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU) – е заедно да улеснят и повишат 
това доверие, така че да свържат света с международните 
стандарти.
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Професия стандартизатор
инж. дора танчева, главен експерт 

в БиС:  доволна съм, че избрах тази 
професия

Конструирането на продуктите на машиностроенето е 
немислимо без прилагане на стандарти. Още по време на 
следването ми във Висшия машинно-електротехнически 
институт – София, специалност „Технология на машино-
строенето”, започнах да прилагам стандартите при разра-
ботване на проектите и курсовите задачи. 
Веднага след завършване на института започнах работа в 
завод „Хр. Смирненски” – София като конструктор на еки-
пировка. Творческата работа на конструктор ми харесваше, 
тъй като конструираната от мен екипировка се реализира-
ше в метал и изпълняваше важна роля в производството, 
а освен това решавах и „тесни” места в производството, 
което носеше голямо удовлетворение. Освен това, взаимо-
отношенията ми с колегите от отделите, с които работех, 
се градяха на принципите на екипност, взаимно уважение, 
взаимопомощ и добронамереност. 
В сферата на стандартизацията започнах работа след спе-
челен конкурс за научен сътрудник на тема „Теория на 
рязането” в Главния ръководен център по стандартизация 
(ГРЦС) на Министерство на машиностроенето, електро-
никата и електротехниката. Възложиха ми тематика по 
специалността – режещи инструменти. Взела съм участие 
при разработването на всички стандарти в тази област как-
то на ниво Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ), 
така и на национално ниво. Освен това ми беше възложена 
и координацията на стандартизацията в неелектротехни-
ческата област на СИВ и международната стандартиза-
ция по ISO. Участвах в подготовката на становищата по 
проектите за стандарти в областите, за които отговарях и 
съвместно с колегите от Комитета по качество подготвя-
хме националното становище за стандартите в областта на 
машиностроенето и транспорта, с което национално ста-
новище участвах в работата на Постоянната комисия по 
стандартизация (ПКС), чието седалище беше в Москва.
В процеса на работа преминах няколко курса на обучение 
по стандартизация, като най-продължителният беше във 
ВНИИС – Москва.

Ежедневно с колегите от ГРЦС взаимно допълвахме и обо-
гатявахме знанията си, а освен това мои учители бяха дъл-
гогодишни и опитни стандартизатори като Петко Събев, 
Захарин Захариев, Злати Златев, Стефан Задгорски и др., 
като с някои от тях и досега поддържаме дружески взаи-
моотношения. Тогава почувствах, че помощта на опитните 
стандартизатори е безценна за начинаещите. Винаги съм 
се стремяла да помагам на младите колеги, които търсят 
моята помощ.
През 1988 г. заедно с група колеги от ГРЦС преминахме 
на работа в Информационния център по качество (ИЦК) 
към Комитета по качество. С богатия опит в областта на 
стандартизацията започнахме работа по изграждане на 
информационни системи по стандартизация. Ръководство-
то на ИЦК осигури допълнителното ни квалифициране в 
областта на информатиката. От пишещите машини преми-
нахме на компютри и досега не мога да намеря обяснение 
как успявахме с пишещи машини да изпълним държавния 
и ведомствения план по стандартизация, където сроковете 
бяха „твърдо заковани”.
В работата си по стандартизация имам контакти с много 
висококвалифицирани специалисти в съответните обла-
сти, което обогатява знанията ми от техническо естество.
В момента в БИС съм секретар на два технически коми-
тета в областта на транспорта (ТК 14 „Пътни превозни 
средства и двигатели с вътрешно горене” и ТК 70 „Желе-
зопътен транспорт”) и съм отговорен специалист на Екс-
пертна работна група 5 „Механични трансмисии и техните 
елементи”.
Всеки, който работи в областта на стандартизацията, тряб-
ва непрекъснато да развива и обогатява своите знания, ако 
иска да върви напред и да бъде ефективен в работата си.
За отбелязване е и факта, че до 2005 г. професията стан-
дартизатор липсваше в Националния класификатор на 
професиите и длъжностите, сега тя е в класификатора под 
№ 21496005.
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– Проф. Кючуков, откога се 
занимавате със стандартиза-
ция?
– Със стандартизация се занимавам актив-
но от 1965 г., когато беше създаден Вър-
ховният съвет за стандартизация (ВСС), в 
който бях включен като член на Отрасло-
вия съвет по строителство, горска и целу-
лозно-хартиена промишленост. По-късно 
Върховният съвет беше преструктуриран, 
като строителството и горската промиш-
леност се отделиха в самостоятелни отрас-
лови съвети. Аз продължих да съм член на 
Отрасловия съвет по горска и целулозно-
хартиена промишленост, като последни-
те 10 години до закриването му бях негов 
председател. След образуването на техни-
ческите комитети към БИС от 1992 г. до 
2007 г. бях председател на Техническия 
комитет за стандартизация 33 „Дървообра-
ботваща и мебелна промишленост”. И сега 
продължавам да участвам в работата на ТК 
33 „Горско стопанство, дърводобивна, дър-
вообработваща и мебелна промишленост” 
като експерт и председател на работна гру-
па „Мебели”. 
Член съм на Техническия съвет в неелек-
тротехническата област към БИС, както 
и почетен член и дългогодишен член на 
Управителния съвет на Българския съюз на 
стандартизаторите. 
Старая се да популяризирам стандартиза-
цията в областта на дървообработващата 
и мебелната промишленост, като поддър-
жам рубриката „Стандартизация” в рено-
мираното списание „Дизайн – материали 
– технологии” (ДМТ), където публикувам 
статии, свързани с технически изисквания 
за безопасност и методики за изпитване на 
мебели, врати и прозорци.

Проф. д-р Георги кючуков: 
Стандартите са фундаментални 

документи на икономиката и 
обществото

Интервю

Проф. д-р Георги Кючуков 
е експерт по стандартиза-
ция. Бил е председател на 
БИС/ТК 33 „Дървообработ-
ваща и мебелна промишле-
ност” от 1993 до 2007 г. 
Член е на Техническия съвет 
в неелектрическата област 
към БИС.
Проф. д-р Георги Кючуков е 
преподавател в Лесотехни-
ческия университет – Со-
фия (ЛТУ), а от тази година 
е доктор хонорис кауза към 
висшето учебно заведение. 
Освен лекции по „Констру-
иране на мебели” и „Допус-
ки и сглобки на изделия от 
дървесина” в ЛТУ, проф. 
Кючуков преподава „Про-
изводствени технологии на 
изделията” в Архитектур-
ния факултет на УАСГ.
Автор е на над 320 научни 
и научнопопулярни статии, 
учебници и монографии, 
от тях 65 са публикувани в 
чужбина. 

 – Доколко са необходими 
стандартите във вашата 
дейност?
– Стандартизацията е система за създа-
ване на правила, изисквания, показатели, 
материали, единици за измерване и много 
други характеристики, понятия и термини 
за продукти, процеси и услуги, върху които 
се основават икономиката и обществения 
живот. В системата влизат два вида харак-
теристики или изисквания – задължителни, 
които са обект на техническо регламен-
тиране чрез нормативни актове, и добро-
волни, които се определят в стандартите. 
Видно е, че стандартизацията е дейност, 
насочена към достигане на оптимален ред 
в определена област чрез установяване на 
предписания за общо и многократно прила-
гане за решаване на реално съществуващи 
или потенциално очаквани задачи. 
За мен стандартизацията е била изключи-
телно важна както в половинвековната ми 
преподавателска, така и в научноизследова-
телската ми работа в областта на констру-
ирането и технологията на мебелите, вра-
тите и прозорците. Без стандартизацията 
в областта на терминологията не би могло 
да има комуникация в преподаването на 
учебните дисциплини, а без стандартите за 
техническите изисквания към мебелите и 
другите продукти от дървесина и методите 
за изпитване на критериите за качествените 
им характеристики не би могло да се пра-
вят достоверни заключения в научноизсле-
дователската работа. Ето защо, една от пър-
вите задачи, които си поставих като млад 
преподавател, беше да се създаде комплекс 
от терминологични стандарти в областта 
на мебелите, които да служат като основа 
за разбиране между техническите ръковод-
ства в отрасъла, в това число и между пре-
подавателския състав в Лесотехническия 
университет и в Техникумите по дървооб-
работване и вътрешна архитектура. Разра-
ботените от нас терминологични стандар-
ти в областта на мебелната промишленост 

Автор съм на 25 оригинални БДС, в това число на комплекс от оригинални 
методи за изпитване на основните съединения в мебелните конструкции, 
една част от които са прихванати като лабораторни методи за изпитване 
във водещите изпитвателни лаборатории в Европа и САЩ. Участвал съм и 
в редакцията на български език на над 250 европейски стандарти в облас-
тта на дървообработващата и мебелната промишленост. 
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Важна роля за рационализиране на изпитванията на ме-
белните конструкции изиграха и разработените стандар-
ти в Школата в ЛТУ по конструиране и оразмеряване  на 
мебелите за изпитване на съединенията в мебелните кон-
струкции, намерили широко приложение и в редица лабо-
ратории в Европа и САЩ. 

– Не ограничават ли понякога готовите 
технически решения творческото мисле-
не на проектантите?
– Заложените в стандартите технически изисквания по 
никакъв начин не ограничават творческите решения на 
дизайнерите и проектантите, а напротив подобряват по-
требителските свойства на мебелите. Ще дам пример със 
стандартите за функционалните размери на мебелите за 
седене. Известно е, че при проектирането на мебелите за 
седене се определят три вида размери – функционални, 
габаритни и на конструктивните им елементи. Размерите 
на конструктивните елементи се определят от конструкто-
рите въз основа на якостни и деформационни изчисления, 
както и на натрупан опит от изпитванията и експлоатация-
та на мебелите. Те не се стандартизират. Функционалните 
размери се определят от антропометричните размери на 
човешкото тяло. Те трябва да гарантират нормалното здра-
вословно положение на човека в седнало положение при 
работа или почивка. Затова те са стандартизирани. Напри-
мер височината на седалката на стола е в зависимост от 
дължината на краката на човека под коляното. Тя трябва 
да дава възможност краката да опират свободно на пода. 
В противен случай вследствие на натиска върху мускули-
те на бедрата настъпват смущения в кръвообращението и 
краката изтръпват. Когато пък седалката е много ниска, 
коленете се издигат нагоре и притискат коремните муску-
ли. И едното, и другото положение е неудобно и изморяват 
седящия. Все пак по-удобно се чувства един висок човек 
върху по-ниска седалка, отколкото нисък човек върху по-
висока седалка. С оглед на това височината на седене на 
столовете за жилищно и обществено обзавеждане е стан-
дартизирана в граници от 420 до 480 mm. В границите на 
тези гранични размери могат да се приложат безброй мно-
го творчески решения.

– По дефиниция стандартите са добро-
волни и това според някои означава, че 
може и без тях. Вашето мнение какво е?
– Република България, в лицето на БИС, e член на CEN/
CENELEC и нашето техническо законодателство е хармо-
низирано с европейското техническо законодателство. За 
съжаление много от производителите у нас се отнасят с 
пренебрежение към проблемите на стандартизацията и 

недостатъчно познават новата нормативна уредба в тази 
област. Тезата за реформата в българската стандартизация 
относно прехода от задължителни към незадължителни 
хармонизирани стандарти се посреща често с неразбира-
не и учудване дори от някои специалисти в промишленото 
производство. Възниква въпросът кое ще накара българ-
ския производител да прилага незадължителните стандар-
ти, след като нерядко, поради недостатъчния ефективен 
контрол и незадоволен пазар, не са ги прилагали дори ко-
гато бяха задължителни. Незадължителността на стандар-
тите не означава, че могат и да не се прилагат. Тя означава, 
че ако даден производител не ги прилага, държавните ор-
гани не могат да го санкционират. Но той ще бъде санк-
циониран от изискванията на единния европейски пазар. 
Спазването на изискванията за качеството на продуктите 
се диктува не толкова от закона, а от убеждението, че те 
отразяват достиженията на техническия прогрес и са про-
верени в практиката на водещите производители в Евро-
пейския съюз. По такъв начин спазването на изискванията 
на стандартите е предпоставка за висока икономическа 
ефективност на производството и високо качество на про-
дуктите, с което се гарантира и тяхната конкурентност на 
европейския пазар. 
При едно мое посещение в лабораторията за изпитване на 
прозорци и врати близо до Розенхайм във Федерална репу-
блика Германия през май 1989 г., когато стандартите у нас 
бяха задължителни, но невинаги се спазваха, запитах кой 
задължава производителите във ФРГ да изпращат образци 
от своята продукция за изпитване в лабораторията. Отго-
ворът беше, че никой не ги задължава, но без изпитване в 
лабораторията не могат да получат протокол за съответ-
ствие с изискванията на стандарта, а без такъв протокол не 
могат да получат сертификат за качество на своя продукт и 
няма кой да им го купи на пазара. Така че да се спазват из-
искванията на стандартите за качеството на продуктите се 
решава доброволно от производителите, но последствията 
от тяхното решение са от определящо значение за тяхното 
съществуване като производители. 

– Лично за Вас какво са стандартите?
– Стандартите са фундаментални документи на икономи-
ката и обществото, чрез които се осигурява оптимален ред 
и дисциплина в производството и живота. Стандартите, 
които са свързани с опазване на живота и здравето на чо-
века и опазването на околната страна, са задължителни, а 
всички останали, макар и незадължителни, също трябва да 
се спазват доброволно, за да се гарантира конкурентоспо-
собността и качеството на продуктите и услугите на пазара 
и да се осигури адекватно удовлетворяване на нуждите на 
всеки потребител. За мен те са и основата, върху която се 
градят преподаването по учебните дисциплини и изисква-
нията, които трябва да се спазват в научноизследовател-
ската работа на всеки преподавател и учен. 
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За сигурността на доставките

„Верига за доставка” означава поредицата от ресурси и 
процеси, която започва с източника на суровините и за-
вършва с доставката на продукти или услуги до крайния 
потребител чрез различните видове транспорт. Веригата 
може да включва доставчици, производствени средства, 
доставчици на логистични услуги, вътрешни разпредели-
телни центрове, дистрибутори, застрахователи, търговци 
на едро и други структури, които водят до крайния потре-
бител.

Ползи от ISO 28000:
• Повишава доверието у клиенти и партньори

• Показва ангажираност пред заинтересованите 
страни 

• Осигурява непрекъснатост на веригата за дос-
тавка 

• Спестява време и намалява разходите

• Улеснява получаване на сертификация за оправо-
мощен икономически оператор

• Осигурява предимство при кандидатстване за 
доставчик/подизпълнител 

 
 

Системата за управление на сигурността на веригата за доставки (ISO 28000:2007) 
стъпва на оценяването и управлението на риска. Оценяването обхваща потенциални 
рискове за сигурността – природни бедствия, производствени аварии, повреди в 
оборудване и средства за транспорт, епидемични обстановки, терористични актове, 
фактори извън контрола на фирмата и други.  
Фирмата трябва да оцени сигурността на средата, в която работи и да определи дали са 
въведени подходящи мерки за сигурност, както и дали вече съществуват задължителни 
нормативни изисквания. 
 
Организацията трябва да разработи и поддържа процедури за постоянно 
идентифициране и оценяване  на заплахите за сигурността, и заплахите и рисковете за 
системата за управление на сигурността, както и за идентифициране и внедряване  на 
необходимите мерки за контрол на управлението. Опасностите за сигурността, 
идентифицирането на рисковете, методите за оценяване и контрол, трябва да 
съответстват като минимум на естеството и размаха на дейност на организацията. Това 
оценяване трябва да взема под внимание възможността за поява на събитието и всички 
негови последствията, което трябва включва: 
– заплахи за физически откази и рискове, например функционални откази, случайни 
щети, злонамерено причиняване на щета или терористично или криминално действие; 
– оперативни заплахи и рискове, включително контрола на сигурността, човешките 
фактори и други дейности, влияещи на работата, състоянието или безопасността; 
– естествени природни явления ( бури, наводнения, земетресения и др.), които могат да 
доведат до ситуация, в която мерките по обезпечаване на сигурността да се окажат 
неефективни; 

ISO 28000  
Системи за 

 управление на  
сигурността на 

ISO
28001

 Н
ай-добри 

практики за осигуряване 
на сигурността на 

веригите за доставки 

ISO 28 000 
Системи за 
управление 

на сигурността на 
веригата за доставки 

Д
руги специф

ични същ
ествуващ

и  
стандарти или такива, които щ

е се 
разработват 

ISO
 20858: Сигурност на м

орски 
пристанищ

ни съоръж
ения  

О
ценяване и план за сигурност 

Дълъг е пътят на една доставка от производителя до по-
требителя. А заплахите по този път са много – природни 
бедствия, измами, кризи, терористи, пирати....
Системата за управление на сигурността на веригата за 
доставки – ISO 28000, помага на всяка една организация 
да управлява рисковете, опасностите и последиците от тях 
както за хората, така и за товарите. 
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нето на стоки през границите. 
Стандартите определят изискванията за система за упра-
вление на сигурността, за да се гарантира безопасността 
на веригата за доставки. Те могат да бъдат прилагани от 
организации от всякакъв мащаб, които участват в произ-
водство, услуги, съхранение или транспортиране от въз-
душен, железопътен, автомобилен и морски транспорт на 
всеки етап от процеса на производство или доставка. 
Тъй като веригите за доставки са динамични, организации, 
които управляват множество вериги за доставки, могат да 
следят дали техните доставчици изпълняват съответните 
национални или международни стандарти за сигурност 
на веригата за доставки. На фигурата е показана връзката 
между ISO 28000 и другите съответстващи стандарти.

Системата за управление на сигурността на веригата за 
доставки (ISO 28000:2007) стъпва на оценяването и упра-
влението на риска. Оценяването обхваща потенциални ри-
скове за сигурността – природни бедствия, производстве-
ни аварии, повреди в оборудване и средства за транспорт, 
епидемични обстановки, терористични актове, фактори 
извън контрола на фирмата и други. 
Фирмата трябва да оцени сигурността на средата, в която 
работи и да определи дали са въведени подходящи мерки 
за сигурност, както и дали вече съществуват задължителни 
нормативни изисквания.
Организацията трябва да разработи и поддържа процедури 
за постоянно идентифициране и оценяване  на заплахите 
за сигурността, и заплахите и рисковете за системата за 
управление на сигурността, както и за идентифициране и 
внедряване на необходимите мерки за контрол на управле-
нието. Опасностите за сигурността, идентифицирането на 
рисковете, методите за оценяване и контрол, трябва да съ-
ответстват като минимум на естеството и размаха на дей-
ност на организацията. 

Това оценяване трябва да взема под 
внимание възможността за поява на 
събитието и всички негови последствия, 
което трябва включва:

• заплахи за физически откази и рискове, например 
функционални откази, случайни щети, злонамерено 
причиняване на щета или терористично или крими-
нално действие;

• оперативни заплахи и рискове, включително кон-
трола на сигурността, човешките фактори и други 
дейности, влияещи на работата, състоянието или 
безопасността;

• естествени природни явления (бури, наводнения, 
земетресения и др.), които могат да доведат до си-
туация, в която мерките по обезпечаване на сигурнос-
тта да се окажат неефективни;

• фактори извън контрола на организацията – като 
откази на съоръжения, доставени от външни дос-
тавчици и услуги; 

• заплахи от заинтересовани страни и рискове – 
като отказ от изпълнение на изисквания на норма-
тивни актове или вреди за репутацията или марка-
та;

• проектиране и монтиране на оборудване по сигур-
ността, включително замяна и техническо обслужва-
не и други;

• управление на информацията и нейния обмен;

• заплахи за непрекъснатостта на операциите.

Този международен стандарт се отнася за организации с 
различна големина, от малки до многонационални, в про-
изводството, услугите, съхранението или транспорта при 
който и да е етап на производството или на веригата за дос-
тавки, които желаят да:

• разработят, внедрят, поддържат и подобряват 
система за управление на сигурността;

• осигурят съответствие с обявената политика по 
управление на сигурността;

• докажат това съответствие на другите;

• сертифицират системата за управление на сигур-
ността от трета страна,

• сами да декларират съответствие с този между-
народен стандарт.

В информационното приложение е дадено съответствието 
между ISO 28000, ISO 14001 и ISO 9001.

Скоро в БИС ще можете да получите този важен стандарт 
(ISO 28000:2007) и на български език. (БДС Компас)
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Почти една трета от всички разходи за енергия в домакин-
ството идват от големите битови уреди или от така нарече-
ната бяла техника. Затова трябва да обърнете внимание не 
само на екстрите и на цената, но и на класа за енергийна 
ефективност. 

Ето и съветите на „БДС Компас”, 
които не изискват много финансови 
средства:

• Когато купувате нов електроуред, обърнете вни-
мание на енергийните етикети. Според тях електроу-
редите са разделени на групи от А (най-пестеливи) до 
G (с най-голям разход на електроенергия).

• Заменете 10-годишния си хладилник с нов, тъй 
като това може да намали наполовина електроенер-
гията, която изразходвате. По-добре купете по-скъп, 
но с клас А за енергийна ефективност, а инвестиция-
та ще се възвърне бързо с по-ниските сметки за ток.

• Поставете хладилника максимално далече от 
готварската печка, отоплителни тела и прякото 
огряване от слънчева светлина, защото с всеки един 
градус над 20 по Целзий се увеличава консумацията на 
електроенергия.

как електроуредите да гълтат  
по-малко енергия

• Ако често печете, се снабдете с фурна на горещ 
въздух. Така и ястията ви ще се изпичат равномерно, 
и ще спестите електроенергия.

• Нагласявайте терморегулатора и таймера на 
уреда за приготовление на храната на нужните ви 
позиции и в зависимост от количеството, използвай-
те малки електроуреди като тостер, електрическа 
кана и други, вместо готварска печка.

• Намалете термостата на нагревателите с по 
един градус и няма да усетите разликата. При бойле-
рите това намаление води до спестяване на до 10 % 
от разхода на електроенергия, а вода в нагреватели-
те поставяйте само толкова, колкото ви е нужно .

• Използвайте икономични крушки, които в сравне-
ние с обикновените пестят до 80% от електроенер-
гията при сравнително същото ниво на осветление. 

• Използвайте разклонител с много гнезда и ключ 
за изключване, защото по този начин с натискането 
само на едно копче ще можете да изключвате много 
консуматори на енергия.  
(БДС Компас)
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Прилагането на енергийната ефективност за сградите до-
принася за икономия на енергия за отопление и климати-
зация, както и за редуциране на емисиите на парниковите 
газове. На сградите се падат около 40% от крайното по-
требление на енергия (съответно 40% от емисиите на СО2) 
в ЕС, което е повече от транспортния сектор (30%). 
Ролята на топлоизолациите за икономия на енергия и подо-
бряване на енергийната ефективност на съществуващите 
и новопостроени сгради е значителна. Потенциалът за на-
маляване на изразходваната енергия в сградите само чрез 
топлоизолирането им се оценява на над 50%.
С прилагането на програмата 20/20/20 на ЕС, която изис-
ква до 2020 г. страните членки да постигнат 20% увели-
чаване на енергийната ефективност и 20% намаляване на 
емисиите на СО2, нараства необходимостта от по-добро 
топлоизолиране.

Приблизителните топлинни загуби за 
еднофамилна къща и жилищeн блок са 
съответно:

покрив   25-30%  15-20%
стени  25-35%  30-40%
прозорци  12-25%  30-45%
сутерен  10-15%      2-5%

Външните топлоизолационни комбинирани системи 
(External Thermal Insulation Composite Systems – ETICS) са 
средство за постигане на енергийна ефективност на сгра-
дите. 
ETICS е монтирана на място система от произведени в 
заводски условия продукти, доставяна като комплект от 
производителя. Системата е предназначена за изпълнение 
на външна топлинна изолация на фасадни стени на сгради, 
изградени от зидария (тухли и блокове) или бетон (моно-
литен и сглобяем). Приложима е както при ново строител-
ство, така и при реконструкция или ремонт на съществу-
ващи сгради.

Предимства на ETICS:
• Намаляват разходите за енергия;

• Осигуряват цялостна защита на сградата от ат-
мосферни въздействия;

• Премахват изцяло всички възможни температурни 
мостове;

• Гарантират постоянен комфортен вътрешен кли-
мат;

• Предотвратяват образуването на пукнатини, 
вследствие температурни разлики, създавайки условия 
за сградата да работи при постоянен температурно-
влажностен режим; 

• Дълготрайност на фасадата и на конструкцията на 
сградата;

• Възможност за индивидуално оформление на всяка 
отделна фасада;

• Лесна поддръжка. 

Нормативните документи са:
• ETAG 004 Ръководство за Европейско техническо 
одобрение (External thermal insulation composite systems 
with rendering, 2000);

• ETAG 014 Ръководство за Европейско техническо 
одобрение (Plastic anchors for fixing of exernal thermal 
insulation composite systems with rendering, 2011);

• Мандат M/489 към CEN External thermal insulation 
composite systems with rendering, 2011;

• БДС EN 13499:2004 Топлоизолационни продукти за 
сгради. Външни топлоизолационни комбинирани сис-
теми (ETICS) на основата на експандиран полистирен. 
Изисквания;

• БДС EN 13500:2004 Топлоизолационни продукти за 
сгради. Външни топлоизолационни комбинирани сис-
теми (ETICS) на основата на минерална вата. Изиск-
вания.
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За всеки един от елементите на системата има определени технически изисквания.

Изискванията към системата са дадени в следната таблица: 

Когато топлоизолационният материал 
е минерална вата (MW), техническите 
изисквания са определени в следните 
стандарти:

• Коефициент на топлопроводност – БДС EN 12667; 

• Декларирано топлинно съпротивление – БДС EN 
12939; 

• Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите 
– БДС EN 1607;

• Якост на натиск при 10% деформация – БДС EN 826;

• Водопоглъщане при продължително частично пото-
пяване – БДС EN 1609;

• Паропропускливост – БДС EN 12086; 

• Дебелина – БДС EN 823; 

• Плътност – БДС EN 1602; 

• Правоъгълност – БДС EN 824; 

• Равнинност – БДС EN 825.

Съществуват технически изисквания в конкретни стандар-
ти за лепилния състав, армировката, закрепващи средства, 
финишно покритие.
Системата за оценяване на съответствието на ETICS е 1. 
(Решение 2011/14/EU – OJ L10/5, 14/01/2011).

5. Технически изисквания
5.1. Система

28/09/2011, гр. ПловдивТехнически изисквания към 
топлоизолационен материал EPS 
например са посочени в следните 
стандарти:

• Коефициент на топлопроводност – БДС EN 12667; 

• Декларирано топлинно съпротивление – БДС EN 
12939; 

• Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите 
– БДС EN 1607;

• Якост на срязване – БДС EN 12090; 

• Водопоглъщане при продължително частично пото-
пяване – БДС EN 1609;

• Паропропускливост – БДС EN 12086; 

• Плътност – БДС EN 1602; 

• Дебелина – БДС EN 823;

• Правоъгълност – БДС EN 824; 

• Равнинност – БДС EN 825;

• Стабилност на размерите – БДС EN 1604;
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• Производствен контрол,

• Изпитване на пробни образци, взети от производ-
ството по предписан план за изпитване.

Лицата, получили разрешение за 
оценяване на съответствието, 
извършват сертификация на 
строителния продукт въз основа на:

• Първоначално изпитване на типа на продукта,

• Първоначална проверка на производствения кон-
трол,

• Надзор, оценка и одобряване на производствения 
контрол.

Общи положения за монтаж на 
системата:

• ETICS се монтира на място съгласно инструкциите 
на производителя.

• Производителят носи отговорността да гарантира 
достигане на информацията относно проектирането 
и монтажа на системата до всички, за които се от-
нася. 

• Могат да се използват само описаните в дадената 
система компоненти.

• Монтажът се извършва от обучен персонал под кон-
трола на ръководителя на обекта.

• По време на монтажа на системата температура-
та на въздуха и основата да не е по-ниска от + 5 °С и 
не по-висока от  +30 °С.

• Не трябва да се допуска лепило по кантовете на 
топлоизолационните плоскости с оглед избягване на 
термостове.

• По време на изпълнението фасадата трябва да бъде 
защитена от вятър, пряко слънчево греене и дъжд.

• Препоръчва се поставяне на предпазна фасадна мре-
жа от външната страна на скелето.

(Материалът е направен по презентацията на доц. Ро-
сица Хайверова, катедра “Строителни материали и из-
олации”, УАСГ, София. Презентацията бе представена 
на кръгла маса за топлоизолациите на 28.09.2011 г. в  
Пловдив).

ЕTICS с EPS ЕTICS с MW



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.


