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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.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-523, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Кой не се е сблъсквал с лошо обслужване, некачествени услуги или 
груб служител зад гишето?! За съжаление повечето са попадали в та-
кива ситуации, затова темата на този брой на списание „БДС Компас” 
е за услугите. Напоследък стандартизацията измества фокуса си вър-
ху услугите, а стандарти за тях вече се разработват в много области. 
Избрали сме някои от съществуващите стандарти, а с други ще ви 
срещнем скоро. Представяме ви БДС EN 15038:2006 „Преводачески 
услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”, тъй като 
все повече европейски институции поставят като изискване за учас-
тие в тръжните си процедури за превод сертификацията по този стан-
дарт. БИС е единствената организация в България, която е партньор 
на Австрийския институт за стандартизация (ÖNORM), и се присъ-
едини към Международната система за сертификация на преводаче-
ските услуги „Language Industry Certification System” (LICS).
Пощенските станции предлагат изключително важни обществени ус-
луги, затова ви разказваме за важни стандарти за тяхната дейност.
България е в челото на класацията по собственост на недвижими имо-
ти. Налага се да купуваме, продаваме или наемаме къщи и апарта-
менти, но често това е трудна задача. За да изберем добър брокер, 
на помощ идва БДС EN 15733 „Услуги на брокерите на недвижими 
имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери 
на недвижими имоти”, който е първият европейски консенсус за тези 
услуги. Представяме ви един стандарт за услуги, до които никой не 
иска да опира...,но рано или късно се случва. БДС EN 15017 „Погре-
бални услуги. Изисквания” слага ред в хаоса на пазара, обслужващ 
най-скръбните човешки изживявания.
За уникалната професия стандартизатор разказва инж. Антоанета 
Калфина, ръководител сектор „Химия, храни, текстил и свободно 
време”. Тя споделя своята убеденост, че стандартизацията има поло-
жително влияние върху всяка човешка дейност.
„Ако искаме да има хаос във всичко, то може да минем и без стан-
дарти”, казва в интервю инж. Юрий Словачевски, който има над 50 
публикации в областта на стандартизацията и управлението на ка-
чеството. Експертът споделя, че за него стандартите са съдба, а за съ-
временната цивилизация те са изискване.
В рубриката „Системи за управление” разказваме за компетентността 
на одиторите съгласно новия стандарт ISO 19011:2011 „Указания за 
одит на системи за управление”.
Дълго чакане на опашка, липса на ясен отговор, намръщен служи-
тел...Това често се случва в центровете за обслужване и връзка с кли-
енти. За да сме доволни и ние като потребители, но и служителите зад 
гишето или на телефона, помага БДС EN 15838 „Центрове за обслуж-
ване и връзка с клиенти. Изисквания за предоставяне на услуги”. 
Накрая представяме една много актуална тема – услугите за разкрася-
ване. Проектът на европейския стандарт EN16372 „Естетични хирур-
гични услуги” е на етап обществено допитване. Целта му е да се оси-
гурят общи изисквания и препоръки за предоставянето на безопасни 
и надеждни естетични хирургични услуги, етични правила и общи 
принципи. Сега му е времето всички заинтересовани да изпращат 
своите коментари по този проект в БИС. А идеи и предложения, за да 
сочи стрелката на „БДС Компас” в правилната посока, винаги можете 
да изпращате на e-mail – compass@bds-bg.org.

Редакционен коментар
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Светът отдавна е глобално село, но хората често са изгубе-
ни в превода. Новите реалности налагат общи правила, за 
да не се срутват като Вавилонски кули огромни политиче-
ски и икономически обединения. 
БДс EN 15038:2006 „Преводачески услуги. изисква-
ния относно предоставянето на услугата” определя из-
искванията към доставчиците на преводачески услуги по 
отношение на човешките и техническите ресурси, упра-
влението на качеството и на проектите, договорната рамка 
и процедурите. 
Стандартът не се прилага за устни преводачески услуги. 
Когато фирмата възложи превод на подизпълнител, то тя 
продължава да е отговорна за спазването на изискванията 
на този стандарт.

Система за управление на качеството
Фирмата трябва да разполага с документирана система за 
управление на качеството, която да съответства на големи-
ната и организационната й структура. Системата за упра-
вление на качеството трябва да включва най-малко: 

• декларация за целите на системата за управление 
на качеството,

• процес на наблюдение и контрол на качеството на 
предоставяните преводачески услуги и при необходи-
мост извършване на корекции след предаване на прево-
да и предприемане на коригиращи действия,

• процес на обработване на цялата информация и 
всички материали, получени от клиента. 

За всеки проект трябва да се определи ръководител, който 
да е отговорен за изпълнението му.

изгубени в превода

Цялата информация и всички материали, получени от кли-
ента, се обработват съгласно предписанията на системата 
за управление на качеството. Доставчикът трябва да раз-
полага с документирани процедури за контрол на крайния 
продукт, архивиране, проследимост, непрекъснато наблю-
дение и оценяване на удовлетвореността на клиента.
Стандартът посочва, че трябва да има документирана про-
цедура за подбор на хора с изискваните компетентност 
и квалификация и необходимите умения, образование и 
опит. 

Отношения между преводаческите 
фирми и клиентите 
Преводаческата фирма трябва да има документирани про-
цедури за разглеждане и анализиране на запитванията, за 
определяне изпълнимостта на проекта, за изготвяне на 
оферти, за сключване на споразумение с клиента, за фак-
туриране и уреждане на плащанията.
Запитванията трябва да се анализират, за да се види дали 
доставчикът разполага с необходимите ресурси да извър-
ши задачата. 
В споразумението с клиента трябва да са документирани 
търговските условия и изискванията за услугата. 
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Управлението на проектите за превод 
трябва да включва:

• наблюдение и контрол на процеса на подготовка,

• определяне на преводачи за конкретен проект,

• определяне на редактори и – при необходимост – на 
редактори експерти,

• предоставяне на инструкции на всички страни, 
които участват в проекта,

• създаване на условия за осигуряване и за контрол на 
последователността и съгласуваността на превода,

• наблюдение и контрол на графика за изпълнение на 
проекта,

• осигуряване поддържането на контакти с всички 
участващи страни, включително с клиента,

• даване на разрешение за предаване на превода.

Доставчикът трябва да съхранява записи за всеки приет 
проект за превод, който възлага на подходящи вътрешни 
или външни изпълнители и да го документира.

За да не възникнат проблеми, е необходим анализ на текста 
на оригинала. Когато липсва специфична терминология, 
като допълнителна услуга може да бъде извършено терми-
нологично проучване. 
Преводачът накрая проверява своята работа и прави коре-
кции, ако е необходимо. След това преводът трябва да се 
редактира от друг експерт с подходяща компетентност за 
езика на оригинала и за езика на превода. 
Изискванията за услугата могат да включват препрочитане 
и коригиране и доставчикът трябва да ги осигури.
Накрая е последната проверка – доставчикът трябва да 
провери дали предоставената услуга отговаря на изисква-
нията. Същото ниво на качество трябва да бъде осигурено 

и при услугите с добавена стойност като например – лега-
лизиране, нотариална заверка на документи и други услу-
ги в съответствие с действащите национални изисквания, 
адаптиране, пренаписване на документ, актуализиране, 
транслитерация, изготвяне на субтитри, обратен превод и 
други.
Все повече европейски институции поставят като изисква-
не за участие в тръжните си процедури за превод сертифи-
кацията по EN 15038:2006.
През 2008 г. Българският институт за стандартизация 
(БИС) сключи споразумение с Австрийския институт за 
стандартизация (ÖNORM) за партньорство в областта на 
сертификацията на преводаческите услуги с изискванията 
на EN 15038:2006 по схема към международната система 
за сертификация на преводачески услуги LICS (Language 
Industry Certification System).
БИС е единствената организация в България, която е 
партньор на ÖNORM и се присъедини към Международ-
ната система за сертификация на преводаческите услуги 
„Language Industry Certification System” (LICS).

Съгласно споразумението обучени и одобрени от ÖNORM 
одитори на БИС провеждат сертификационни одити на 
доставчици на преводачески услуги, заявили желание да 
бъдат сертифицирани по EN 15038:2006. Докладът от одит 
се изпраща в ÖNORM за вземане на решение за сертифика-
ция. Когато това решение е положително, организацията, 
предоставяща преводачески услуги, получава сертификат 
от ÖNORM, удостоверяващ, че тя отговаря на изисквани-
ята на стандарта. Сертификатът е валиден 6 години, като 
на всеки две години се провеждат надзорни одити. (БДС 
Компас)
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Информацията е ценна стока от древни времена. Пешехо-
дци и конници щафетно са разнасяли книжа до далечни 
земи. Добре развита пощенска връзка е имало в Древна 
Гърция, Древния Рим, Египет, Персия и Китай. Предците 
ни са изпращали посланията си на гълъбово краче. 
С вековете пощата се превръща в централна институция 
във всяка държава и населено място. Пощенските стан-
ции днес ни предлагат изключително важни обществени 
услуги. През тях минават писмата и колетите ни, вестни-
ците и списанията, книгите и парите ни. Предлагат ни ус-
луги по изплащане на пенсии, помощи на социално слаби 
и безработни, инкасиране на суми за телефон, вода, ток,  
интернет...
Пазарът на пощенски услуги е динамичен и се развива 
много бързо. Като цяло в Европейския съюз пощенските 
услуги се оценяват на 135 милиарда евро на година, или 
около един процент от брутния вътрешен продукт на Общ-
ността. 

„БДС Компас” ви представя важни 
стандарти за пощенски услуги
БДс EN 14012 Пощенски услуги. Качество на услугата. 
Принципи за обработване на рекламациите показва как 
да направим рекламация. 
Стандартът определя изисквания за измерването на ре-
кламации и процедури за обезщетяване, отнасящи се до 
вътрешни и международни пощенски услуги. Определя 
различни видове рекламации и за всеки от тях установява 
методология за измерване на времето за отговор при тях-
ното потвърждаване, обработване и вземане на решение от 
доставчика на услугата. Стандартът определя и изисквани-
ята относно системата за управление на рекламации, която 
трябва да е изградена от доставчика на услугата. Стандар-
тът е приложим за всички вътрешни и международни ус-
луги в рамките на универсалната пощенска услуга, а кога-
то е подходящо, може да се използва и за други пощенски 
услуги.

имате поща

Рекламациите се разделят на различни категории: 
• Загубена или много закъсняла пратка

• Късно доставена пратка

• Повредена пратка

• Промяна на адрес

• Доставка или събиране на пощенски пратки

• Погрешна доставка

• Достъп на клиент до информация за услугата

• Поведение и компетентност на пощенски персонал

• Достъп до пощенски услуги

• Обработване на рекламации

• Други рекламации (които не се отнасят към горни-
те категории).

Доставчикът на услугата трябва да оповести критериите, 
съгласно които неизпълнението на поетите от него задъл-
жения води до обезщетение, по какъв начин действат про-
цедурите за обезщетяване и как се определя съответната 
форма на обезщетение.
Доставчикът на услугата трябва да гарантира, че всички 
рекламации се обработват по един и същ начин. Необхо-
димо е проследяване на всяка рекламация през цялата по-
щенска организация чрез идентификационния номер или 
код, за предпочитане чрез използване на компютърна сис-
тема.
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Трябва да се определи максималната 
продължителност на времето за 
обработване:

• не повече от 30 календарни дни за универсалната 
пощенска услуга за вътрешни пощенски пратки,

• не повече от 40 календарни дни за универсалната 
пощенска услуга за международни пощенски пратки в 
рамките на промишлено развити страни,

• не повече от 60 календарни дни за универсалната 
пощенска услуга за международни пощенски пратки 
до други страни, освен при изрично споразумение с 
клиента. 

За всяка рекламация трябва да се изпрати безплатен отго-
вор по предпочитан от подателя начин. 
БДс EN 14142-1 Пощенски услуги. Бази от данни за ад-
реси. Част 1: съставни части на пощенски адреси по-
казва кое как и къде да напишем, за да пристигне пратката 
ни на точното място. 
Този европейски стандарт е справочник за възможните 
съставни части на пощенски адреси, както и примери и 
ограничения за тяхното използване. В него са определе-
ни и някои полезни термини като адрес на доставка, адрес 
на препращане, посредник при получаване и създател на 
поща. 

Стандарти за измерване времето на 
пренасяне
БДс EN 14534:2003+А1 Пощенски услуги. Качество на 
услугата. измерване на времето за пренасяне „от край 
до край” на големи обеми от пощенски пратки помага 
да се измери времето за получаване на важни за всички нас 
пощенски пратки.
Стандартът се отнася за значително количество от пощен-
ски пратки с подобни характеристики, подадени от един 
подател в едно и също място. 
Целта на измерването е да се оцени качеството на услуга-
та, предоставяна на потребителите във всяка европейска 
държава, при пренасяне на вътрешни и международни по-
щенски пратки между страните на Стария континент.
Изразът „от край до край” се определя като „от мястото, 
където пощенската пратка е подадена в системата за съ-
биране/приемане под отговорността на пощенските опера-
тори, до крайното място за доставка под отговорността на 
пощенските оператори”.
Стандартът е приложим за всички видове големи коли-
чества адресирани пощенски пратки: писмовни пратки, 
пряка пощенска реклама, списания и вестници. Има при-
ложения, в които точно се посочват конкретни таблици и 
формули за тегловни коефициенти, характеристики, обеми 
потоци и други специфични за тази услуга параметри.  
Системата за измерване трябва да е ясна, да функционира 
постоянно и да осигурява статистически измервания с оп-
ределена степен на точност. 

БДс EN 13850:2002+А1 Пощенски услуги. Качество на 
услугата. измерване на времето за пренасяне „от край 
до край” на единични пратки с предимство и пощенски 
пратки от първи клас”
Този стандарт определя методи за измерване на времето за 
пренасяне „от край до край“ на вътрешни и международни 
единични писмовни пощенски пратки с предимство. Даде-
ни са методи, използващи представителна извадка „от край 
до край“ за всички видове единични адресирани писмовни 
пощенски пратки. Стандартът се отнася за измерването на 
качеството на т.нар. „обикновени” пощенски услуги.
БДс EN 14508:2003+А1 Пощенски услуги. Качество на 
услугата. измерване на времето за пренасяне „от край 
до край” на единични пратки без предимство и пощен-
ски пратки от втори клас
Стандарт е разработен така, че да е съвместим с изисква-
нията на БДС EN 13850:2002. По този начин изследвания-
та на единични пощенски пратки както с предимство, така 
и без предимство могат да се извършат едновременно. От-
читат се отделни оценки на времето за пренасяне на по-
щенски пратки със и без предимство.
БДс EN 14137 Пощенски услуги. Качество на услуга-
та. измерване на загубите при регистрирани пощенски 
пратки и други типове пощенски услуги чрез използва-
не на система за проследяване и определяне на место-
нахождението
Стандартът определя методи за измерване на нивото на 
загуби и на съществено закъснение при вътрешни и меж-
дународни регистрирани писмовни пощенски пратки. 
Получената като резултат обща стойност за загубени и 
съществено закъснели пратки се изразява като процент от 
общия брой подадени регистрирани пощенски пратки, съ-
брани или приети от доставчиците. 
Този стандарт е приложим само за онези доставчици на 
пощенски услуги, които разполагат със система за измер-
ване, в която всяка пощенска пратка се записва при подава-
не и при доставяне. Чрез сравняване на тези записи може 
да се изчисли броят на пощенските пратки, които са пода-
дени, но не са доставени.
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мето за пренасяне на колетни пратки чрез използване 
на система за проследяване
Този стандартизационен документ определя методите за 
измерване на времето за пренасяне на вътрешни и между-
народни колетни пратки. Времето за пренасяне е времето 
от първоначалното до последното сканиране на колетната 
пратка. Първоначалното сканиране може да се осъществи 
на различни места в пощенската верига, например място 
на подаване или входа на първия сортировъчен център. 
Същото се отнася и за последното сканиране, например 
изхода на последния сортировъчен център или крайната 
доставка.

Затова съществуват две различни категории на времето за 
пренасяне:

• от край до край по цялата пощенска верига,

• частични измервания на времето за пренасяне.

Този технически доклад е приложим само за онези достав-
чици на пощенски услуги, които разполагат със система 
за измерване, в която всяка колетна пратка се записва чрез 
първоначално и чрез крайно сканиране. Чрез сравяване 
на тези записи може да се изчисли времето за пренасяне 
между първото и последното сканиране. Затова за някои 
колетни пратки времето за пренасяне е от входа на пър-
вия сортировъчен център до крайната доставка, докато при 
други е от мястото за подаване до изхода на последния сор-
тировъчен център.

сД CEN/TS 14773 Пощенски услуги. Качество на ус-
лугата. измерване на загубите и същественото закъс-
нение при единични пощенски пратки с предимство и 
първокласни пощенски пратки чрез изследване с изпи-
твателни писмовни пратки

Този документ определя методите за измерване на нивото 
на загубените и съществено закъснели пратки чрез проуч-
ване на контролни пратки при вътрешни и международни 
пратки с предимство и първокласни единични писмовни 
пощенски пратки. Тъй като практически е невъзможно да 
се направи разлика между изгубените и съществено закъс-
нелите пратки, се определя минимален период от време, 
след който пощенска пратка се счита за загубена или зна-
чително закъсняла. Получената в резултат обща стойност 
на загубените и съществено закъснелите пощенски пратки 
се изразява като процент от общия брой подадени пратки с 
предимство и първокласни единични писмовни пощенски 
пратки. (БДС Компас)
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България е в челото на класацията по 
собственост на недвижими имоти 
Налага се да купуваме, продаваме или наемаме къщи и 
апартаменти, но често това е трудна задача. 
Много е важно е да попаднем на добър брокер. Стандар-
тът БДс EN 15733 „Услуги на брокерите на недвижими 
имоти. изисквания относно предоставянето на услуги-
те от брокери на недвижими имоти” е първият европей-
ски консенсус за тези услуги.
В него е записано, че ако купувате имот, брокерът трябва 
да ви изясни правата и задълженията, да ви информира за 
пазарните цени, вида на имота, техническите параметри, 
местоположението и достъпа, очакваните данъци и такси. 
Също и за документите, които доказват правото на прода-
вача на собственост или владение, включително тежестите 
върху имота и всички ограничения върху вещните права.
Брокерът трябва да информира продавача за неговите пра-
ва и задължения, за пазарните цени и очакваните разходи. 

Задължително е писменото 
споразумение за услугите, които 
предлага брокерът. То трябва да 
съдържа най-малко:

• името и адреса на страните по споразумението,

• регистрационния номер на брокера на недвижими 
имоти,

• описание на възложената за изпълнение задача, 

• дължимите такси и разходи,

• търговски условия, включително условия на плаща-
не,

• дали споразумението е с изключителни права или 
не, както и условията на такова изключително спо-
разумение,

• дали е позволено възлагането на задачата на подиз-
пълнител,

• дата на подписване на споразумението, срок на 
неговата валидност и условия и срокове за неговото 
прекратяване,

За добрия брокер на имоти

• описание на имота,

• ограничения на услугата,

• определяне дали брокерът на недвижими имоти 
действа само за клиента или като посредник,

• позоваване на приложимото право,

• указване на компетентния правораздавателен ор-
ган,

• информация относно застраховки съгласно изис-
кванията на този стандарт,

• всяко отклонение от този европейски стандарт.

Необходима е гаранция, че информацията за клиента няма 
да се оповестява, освен ако не се изисква по закон или това 
е от съществено значение за сделката.
Агентът трябва да помага в изготвянето на документите, 
необходими за извършване на сделката. Той не може да за-
държа пари на клиент, освен ако не са покрити от финан-
сова гаранция или адекватна застраховка. При даване на 
депозит е задължителен писмен документ. 
Стандартът препоръчва не само подходящо образование, 
но и поне една година трудов опит, преди брокерът да за-
почне самостоятелно да поема отговорности.
Брокерът трябва да знае най-важните финансови икономи-
чески термини и определения в сектора на недвижимите 
имоти, да е запознат с кредитните и банкови системи, с 
търсенето и предлагането. Трябва да е наясно и с опера-
тивните разходи на имота – за електроенергия, данъци, 
такси за поддръжка. Трябва да знае принципите и терми-
нологията за измерване на площи за различните имоти, 
нормативните актове в проектирането и строителството, 
екологичните и енергийните характеристики на имотите. 
Според стандарта брокерите трябва да гарантират, че тех-
ните дейности са покрити от застраховка за „професио-
нална отговорност” в зависимост от вида и стойността на 
сделките.
Агенциите трябва да имат процедура за писмени жалби, 
която гарантира, че те ще се разглеждат без забавяне. 
В стандарта е посочен етичен кодекс, чието спазване защи-
тава законните интереси на клиентите. (БДС Компас)
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Едва ли има човек, който да иска да поръча погребение, но 
рано или късно се налага... А стандартът БДс EN 15017 
„Погребални услуги. изисквания” слага ред в хаоса на 
пазар, обслужващ най-скръбните човешки изживявания...
Стандартът гарантира качество на погребалните услуги – 
спазване на нормативните актове и уважение към покой-
ника и опечалените. И въпреки че тръпки побиват потре-
бителите, които четат този стандарт, той е предназначен да 
направи прозрачни за клиента погребалните услуги, както 
и основните принципи при определяне на цената. Доку-
ментът съдържа препоръчителни рамки, които отчитат 
както различните предписания на националните норма-
тивни актове, така и етичните, културните и регионалните 
традиции, свързани с погребалните ритуали.

Стандартът се основава на следните 
етични норми:

• етични и професионални взаимоотношения със 
семейството на починалия;

• дълбоко уважение към всички вярвания и обичаи на 
семейството;

• право на клиентите да изберат организацията, 
предоставяща погребални услуги, както и избор  
между погребване и кремация;

• право на семейството да бъде информирано за 
определената обща цена;

• опазване на пълната професионална тайна незави-
симо от изискванията на закона;

• честност, лоялност и почтеност на персонала на 
организацията за погребални услуги;

• стриктно спазване на всички действащи  
национални и международни закони, правила и норма-
тивни актове, свързани с професията;

Услугите, които 
никой не иска

• обективност, честност и деликатност;

• непрекъснати усилия за повишаване на професио-
налните умения;

• почтеност при взаимоотношенията между колеги 
както на национално, така и на международно ниво.

Стандартът препоръчва да се създаде система за управле-
ние на качеството на услугите, както и да има въведена 
процедура за разглеждане на рекламации.
Персоналът, предоставящ този вид услуги, трябва да има 
необходимите компетентност и опит, да показва уважение 
към социални, религиозни и културни различия. Органи-
зацията за погребални услуги трябва да е на разположение 
по всяко време. В стандарта подробно са описани всички 
грижи, които са необходими за покойниците, и как трябва 
да ги направи погребалният агент, определени са изисква-
нията към помещенията и съоръженията, как трябва да 
се извърши погребението (и при гроб, и при кремация ) и 
церемонията. В стандарта са описани всякакви прищявки 
като музика, озвучителни системи, места за сядане, храни 
и напитки, видеозаписи, дори и медийно присъствие. 
Ръководителят на погребалната агенция има отговорност-
та да осигури спазването на всички законови задължения, 
например че е издадено медицинско удостоверение с при-
чината за смъртта и е съставен смъртен акт.
Консултантските услуги, консултацията и договорите от-
носно организирането на погребения трябва да бъдат пре-
доставяни единствено в подходящи помещения, освен ако 
клиентът не поиска друго. Но се забраняват места в меди-
цински заведения, морги и помещения за идентификация.
В офиса на агенцията на видно място трябва да бъде из-
ложен ценоразпис за предоставяните продукти и услуги. 
Предоставяните артикули могат да бъдат показани в из-
ложбена зала или в каталог.

Човек и добре да живее, умира... И за 
отиването му в oтвъдното се грижи цяла 
индустрия. Зевзеците се шегуват, че нея 
криза не я лови
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При предварителна консултация трябва да бъдат обсъдени 
всички правни въпроси. Задължителна е подробна писме-
на оферта, в която са описани всички поискани продукти 
и услуги, и са посочени договорените цени, включително 
данък добавена стойност, където е приложим. Разходите 
трябва да бъдат указани отделно по точки. Определените 
цени и начините на плащане трябва да бъдат обсъдени и 
договорени.
Фактурите се издават в съответствие с общите търговски 
принципи и трябва да са ясни, пълни, точни и разбираеми 
от клиента. Фактурите трябва да съответстват на писмена-
та оферта и всички изменения спрямо нея трябва да бъдат 
отбелязани.

Необходима е проверка на предварителните 
условия, изисквани от действащото 
законодателство или обичаите. Трябва да 
се провери:

• дали клиентът има право да организира погребе-
нието и връзката му с покойника,

• дали са изпълнени задоволително официалните 
правни и медицински изисквания,

• дали причината за смъртта е записана в медицин-
ското удостоверение за смърт или в съответен друг 
документ, и/или дали в един от тези документи се 

съдържа указание за подлежаща на съобщаване на 
властите известна инфекциозна/заразна болест,

• когато е необходимо, всяко специално изискване и 
взетите предпазни мерки по отношение например на: 
съхраняване, обработване, балсамиране, поставяне в 
ковчега, транспортиране, погребване или кремация на 
покойника.

Този стандарт дава указания за нещо, което не се случва 
често у нас – планиране на бъдещо погребение. Подробно-
стите трябва да бъдат уточнени в документ след съобразя-
ване с желанията на клиента, който заявява организиране 
на бъдещо погребение. Начинът на финансиране на погре-
бението и възможните решения за предварително плаща-
не трябва да бъдат обяснени. Трябва да се вземат предвид 
плащания от трети страни (например социални плащания 
или застрахователни обезщетения). Всички получени па-
рични средства трябва да се внесат в независим фонд, га-
рантиращ интересите на клиента. 
Услугите и продуктите, които трябва да се доставят за бъ-
дещото погребение, трябва да бъдат определени в писмен 
договор, който да съдържа и клауза за анулиране. Догово-
рът се подписва от лицето, което заявява предварително 
организиране на погребение, и от ръководителя на агенци-
ята. В документа трябва да е определено лице за контакти, 
както и този, който след смъртта на клиента ще контактува 
с ръководителя на организацията за погребални услуги. 
(БДС Компас)
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Професия стандартизатор
инж. Антоанета Калфина, ръководител 

сектор „Химия, храни, текстил и 
свободно време“ 

Стандартизацията има положително 
влияние върху всяка човешка дейност
Завърших Висшия химикотехнологичен институт в София, 
специалност „Технология на влакната и кожите”. След ди-
пломирането си веднага започнах работа в единствения в 
страната „Научен институт по текстил и облекло”, София. 
Там работих в продължение на 18 години, последователно 
като технолог, научен сътрудник III, II и I степен и като ръ-
ководител на отдел „Текстилно химично облагородяване”. 
Работата ме изпълваше с истинско удовлетворение, тъй 
като ми осигуряваше възможност за творческа изява в 
процеса на създаване на нови научни разработки, кои-
то внедрявахме в текстилните предприятия. Целият екип 
виждаше реалните резултати от тази интересна и творче-
ска научна дейност.

Доста години работих по темата: „Получаване и приложе-
ние на електропроводими полиакрилнитрилни влакнести 
материали”. Работният ни екип защити четири патента за 
нови технологии и текстилни продукти, свързани с този 
модифициран влакнест материал. 
Създаването на всеки нов продукт, предвид специалните 
му свойства, налагаше разработване на български стан-
дарт или изменение към действащ такъв с оглед пускането 
на изделието на пазара. 
Стандартизацията по създаването на нови технологии и 
текстилни продукти ми се струваше най-безинтересна 
и абстрактна част от работата. Това мое мислене беше 
опровергано от момента, в който постъпих на работа в 
дирекция „Стандартизация” на Държавната агенция по 

стандартизация и метрология. Дирекцията по-късно беше 
трансформирана в обществено-правната организация Бъл-
гарски институт за стандартизация.
Работата ми като стандартизатор ми позволи да разбера, 
че прилагането на стандартите е гаранция за създаване на 
безопасни и качествени продукти, които всички ние като 
потребители очакваме.
Стандартите са механизъм за създаване на търговски вза-
имоотношения. Прилагането им дава сигурност, че проду-
ктът отговаря на стандарта и ще бъде приет на пазарите, за 
които е предвиден.
Стандартите в по-голямата си част са хармонизирани към 
европейски директиви или са разработени по мандати, 
дадени на CEN от Европейската комисия. В този смисъл 
работата на стандартизатора му дава възможност да има 
познания върху цялостното европейско законодателство.

Професията дава широк поглед не само върху стандар-
тите и стандартизационните документи, европейските 
регламенти и директиви, но и върху националното зако-
нодателство и най-добрите научи световни и европейски 
постижения в икономическата област, в която работи стан-
дартизаторът.
Секретар съм на три технически комитета: БИС/ТК 44 
„Текстил и облекло”, БИС/ТК 11 „Кожи, кожени и обув-
ни изделия”, БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали и 
покрития” и съм отговорен специалист на ПРГ „Повърх-
ностноактивни вещества” към БИС/ТК 19 „Козметични и 
ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества”.
Убедена съм, че стандартизацията може да оказва само  
положително влияние върху всяка човешка дейност.
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инж. Юрий словачевски: стандартите 
са двигател на световната икономика

Интервю

Юрий Словачевски има 
над 50 публикации в тема-
тични издания в областта 
на стандартизацията и  
управление на качеството. 
Председател е на БИС/ТК 
11 „Кожи, кожени и обувни 
изделия”. Завършил е Вис-
шия химикотехнологичен 
институт в София, спе-
циалност „Технология на 
кожи и обувки”. Защитава 
дисертация във Всесъюз-
ния научноизследователски 
институт по стандарти-
зация в Москва на тема 
„Принципи за управление на 
качеството в НР България” 
(на примера на кожаро- 
обувната промишленост) и 
получава научната степен 
кандидат на техническите 
науки (понастоящем док-
тор). Работи като старши 
инженер в обувно предприя-
тие, след това в Държавна-
та инспекция по качество-
то, в Държавния комитет 
за наука и технически про-
грес. През 1991 г. се завръ-
ща в Комитета по стан-
дартизация и метрология, 
а на следващата започва 
работа в Министерство на 
промишлеността.

– Господин Словачевски,  
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Със стандартизация се занимавам от про-
летта на 1966 г., когато постъпих на рабо-
та в Държавната инспекция за технически 
контрол по качеството в промишлеността 
(ДИТККП) в сектор по контрол на качест-
вото в кожаро-кожухарска, обувна и галан-
терийна промишленост. Стандартите бяха 
основа, върху която се провеждаше кон-
трола на качеството. Те се разработваха от 
стопанските отраслови обединения и се ут-
върждаваха от Института по стандартиза-
ция, мерки и измерителни уреди (ИСМИУ). 
Преди да се утвърдят от ИСМИУ стандар-
тите задължително минаваха за съгласу-
ване през нашата организация за контрол 
на качеството. В условията на плановата 
икономика стандартът беше стълб, върху 
който се опираше производството. В дейст-
ващия тогава Закон за стандартизация бе 
записано, че „нестандартната продукция 
не се отчита за изпълнение на плана”. Това 
означаваше, че ако произведения продукт 
не отговаря на стандарта, той все едно не 
е произведен, и ръководствата на предпри-
ятията бяха строго санкционирани от пар-
тийните и държавни органи. Представяте 
ли си, че сте работили продължителен пе-
риод от време нещо и изведнъж се оказва, 
че целият труд е отишъл на вятъра.

– Доколко са необходими 
стандартите във вашата 
област?
– Както във всяка област на живота, така 
и в областта, в която работя, е необходим 
ред. Този ред именно се определя от стан-
дартизацията. Документът който опреде-
ля този ред, стандартът, трябва да бъде от 
полза за всички заинтересовани страни – 
както производители, така и потребители. 
Смисълът на стандартизацията е да се про-
извеждат продукти с оптимално качество, 
което ще рече, че то трябва да е съобразено 
с производствените и икономическите въз-
можности на производството и разумните 
потребителски изисквания и финансови 
възможности на ползвателя. В условията 
на плановата икономика имаше случаи, в 
които се стигаше до абсурд. Така например 
се стандартизираха размери на облекла и 
някои ненужни подробности за продукти-
те, с което сериозно се ограничаваха твор-
ческите възможности на производителя. 
Освен строгите канони на производстве-
ната дисциплина съществуват категории 
като мода, вкус и др., които не се поддават 
на стандартизация. В условията на пазар-
на икономика, вследствие понижение на 
жизнения стандарт на населението, ние 
се сблъскахме с други печални явления – 
производството на стоки „менте”. Започна 
замяната на класическите основни проду-
кти като месо, мляко, натурални мазнини, 
какао и други, с евтини заместители като 
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нини и редица други, което доведе до поява на пазара на 
нискокачествени с лоши вкусови и даже вредни за здраве-
то продукти. В областта, в която работя, масово навлязоха 
изкуствените кожи, което до голяма степен компроментира 
потребителските показатели на продуктите от естествена 
кожа. Ето защо започна търсене на нови форми за контрол 
на качеството и защита на потребителя, след като в пър-
вите години на прехода се утвърди становището, че това 
е остарял подход, породен от тоталитаризма. Така напо-
следък бе създадена Българска агенция по безопасност на 
храните. Колкото и да е съвършен един закон, той е не-
приложим, ако не съществува система, която да следи за 
неговото спазване. Щом съществуват стандарти, е необхо-
дима система, която да следи тяхното спазване, ако и да са 
доброволни.

– По дефиниция стандартите са добро-
волни. Но може ли без тях?
– Доброволността на стандартите е един от водещите 
принципи на пазарната икономика и демокрацията. Това е 
както свободното движение на хора, стоки и капитали през 
границите. Обаче това не означава, че процесите могат да 
текат произволно. В доброволността също има ред. Полз-
ването на топлата вода е също доброволен процес, но ние 
не можем да си представим съвременната цивилизация 
без това. Да вземем компютрите. Тяхното познаване и из-
ползване са съвсем доброволни, но може ли да съществува 
съвременният свят и бит без тях. В доброволността има 
необходимост. Доброволността крие в себе си и известни 
изисквания. Продуктите трябва да са безопасни, а това на-
лага много изисквания, които трябва да се спазват, което 
вече е задължение. Ако искаме да има хаос във всичко, то 
може да минем и без стандарти.

– Лично за Вас какво са стандартите?
– За мен лично стандартите са съдба. Първоначално 
ползвах стандартите в контролната си работа, а понякога 
участвах в тяхното създаване или съгласуване. През 1992 
участвах в създаването на ТК 11 „Кожи, кожени и обувни 
изделия”, впоследствие работих по хармонизирането на 
европейските стандарти в нашата промишленост, понасто-
ящем се занимавам с превод на стандарти. Чрез стандар-
тите разбрах интелектуалността и организацията на про-
изводствения процес и необходимостта и възможността да 
се произвеждат продукти с високо качество. Стандартите 
са двигател на световната икономика, изискване на съвре-
менната цивилизация. Върху тях се строи съвременната 
организация на производството. При плановата икономи-
ка стандартизацията бе основа, върху която се градеше 
производството. Постепенно се зараждаше разбирането, 
че без подходяща организация на производство и труд не 
може да има нормален качествен процес. И така през 60-
те, 70-те години на миналия век в „страните на строящия 
се социализъм” се зараждаха организационни методи за 
управление на производството като саратовската система, 
комплексна система за управление на качеството, а в САЩ 
системата „нула дефекти” и др. Вече в края на 80-те годи-
ни на миналия век с тези въпроси се ангажира вече Меж-
дународната организация за стандартизация (ISO) и днес 
ние не можем да си представим съвременната икономика 
без стандартите за системи за управление на качеството от 
серията ISO 9001, системи за управление на околната сре-
да – ISO 14000, системите за управление на качеството на 
храните и контрол на критичните точки (НАССР), системи 
за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 
18001 и много други.
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Стандартът ISO 19011:2011 „Указания за одит на систе-
ми за управление” предоставя насоки за одит на всички 
видове системи за управление и показва как може да се 
направи интегриран одит на две или повече системи за уп-
равление, прилагани от дадена организация. Стандартът 
съдържа указания за всякакъв вид организации и се кон-
центрира върху одитите от първа и втора страна.
Стандартът не посочва изисквания, а дава указания по 
управлението на програмата за одит, по планирането и из-
вършването на одит на системата за управление, както и 
за компетентността и оценяването на одитори и екипи от 
одитори. 
Добавен е нов принцип – опазване на професионалната 
тайна. 
Доверието в процеса на одит и способността му да постига 
целите зависят от компетентността на лицата, участващи в 
планирането и извършването на одит. Компетентността би 
трябвало да бъде оценявана чрез процес, който разглежда 
индивидуалното поведение и способността да се прилагат 
знанията и уменията, получени чрез образование, трудов 
опит, обучение на одитори и одиторски опит. Стандартът 
посочва, че този процес следва да взема под внимание 
нуждите на програмата за одит и нейните цели. 
Някои от описаните знания и умения са общи за одито-
ри на системи за управление във всички области, други са 
специфични за одитори на системи за управление в отдел-
ни области. Не е необходимо всеки отделен одитор в екипа 
да има една и съща компетентност, но цялостната компе-
тентност на екипа за одит би трябвало да бъде достатъчна 
за постигане на целите на одита.

Общите знания и умения на одиторите 
на системи за управление включват:

• принципи, процедури и методи за одит, включи-
телно рискове, свързани с извършването на одит,

• системи за управление и основните документи,

• обстоятелства в организацията, общи понятия за 
дейността на организацията и нейното управление, 
процеси и терминология,

• изисквания на приложимите нормативни актове и 
договорни изисквания.

Специфични за дадената област знания 
и умения на одиторите включват:

• правни изисквания за областта и сектора за кон-
кретната система,

За компетентността на одиторите

• изисквания и принципи на специфичните системи 
за управление,

• основа на знанието в съответната област и 
прилагане на специфични технически методи, начини, 
процеси,

• управление на риска за съответната област – 
принципи, методи и начини.

Общите знания и умения на 
ръководителя на екипа за одит 
включват основно:

• балансиране на предимствата и недостатъците 
на отделните членове на екипа, 

• развитие на хармонични отношения между члено-
вете на екипа по време на работа,

• управление на неопределеността при достигане 
целите на одита,

• представлява екипа за одит при контакти с клиен-
та и одитирания,

• подготовка на доклад от одит.

Как се определя компетентността на 
одитора
стандартът препоръчва да се вземат предвид:

• големината, естеството и сложността на орга-
низацията, която ще бъде одитирана;

• областите на системите за управление, които са 
обект на одит;

• целите и обхвата на програмата за одит;

• други изисквания, например наложени от външни 
организации;

• сложността на системата за управление, която 
трябва да бъде одитирана и др. 

Стандартът описва и какво би трябвало да бъде и индиви-
дуалното поведение на одиторите. Освен професионали-
сти, те трябва да са етични, дипломатични, наблюдателни, 
безпристрастни, възприемчиви, готови за сътрудничество 
и т.н.
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чествени (като доказване на лични качества, знания или 
прилагане на уменията в обучението или на работното 
място) и количествени (като години професионален опит и 
образование, брой извършените одити, часове за обучение 
при одити).

Оценяването би трябвало да се 
извършва, като се използват два 
или повече от методите, посочени в 
таблицата: 
Метод за  
оценяване Цели Примери

Преглед на 
записи

Да се провери предварителната подготовка на 
одитора

Анализ на записите от образование, обучение, 
трудов стаж,  професионален опит и опит от 
извършване на одит

Обратна 
информация

Осигуряване на информация за това как се 
възприема работата на одитора

Анкети, въпросници, лични препоръки, 
рекламации, оценки на работата и прегледи, 
извършвани от колеги

Интервю

Да се оценят индивидуалното поведение 
и уменията за общуване, да се провери 
информацията и да се проверят знанията, както и 
да се получи допълнителна информация

Индивидуални разговори

Наблюдение
Да се оценят индивидуалното поведение и 
способността за прилагане на знанията и 
уменията

Ролеви игри, одити в присъствието на 
проверяващи, изпълнение на дейността по 
време на работа

Тест Да се оценят индивидуалното поведение, знанията 
и уменията и тяхното прилагане

Устни и писмени изпити, психометрични 
тестове

Преглед след 
завършване на 
одита

Да се получи информация за работата на одитора 
по време на извършването на одит, да се определят 
предимствата и недостатъците

Преглед на доклада от одита, разговори 
с ръководителя на екипа за одит и ако 
е подходящо, обратна информация от 
одитирания

Стандартът препоръчва да се използват комбинирани ме-
тоди, за да се осигури обективен, последователен, безпри-
страстен и надежден резултат.
Необходимо е лицето, което управлява програмата за одит, 
да установи подходящи механизми за непрекъснато оце-
няване на дейността на одиторите и на ръководителите на 
екипи. 
ISO 19011:2011 определя компетентността като „способ-
ност за прилагане на знания и умения за получаване на оч-
аквани резултати”. Компетентността вече не се основава 
само на квалификации за завършено образование, опит, 
обучение за одитор, опит в извършването на одити. 
Документите с информация, съдържащи професионална 
тайна или с информация, представляваща фирмена соб-
ственост, би трябвало да бъдат съхранявани по подходящ 
начин през цялото време от членовете на екипа за одит.
Информационните приложения към стандарта дават указа-
ния и нагледни примери за знанията и уменията на одито-
рите, специфични за съответната област, и за планирането 
и провеждането на одити. (БДС Компас)
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Помощ! Обслужват ни…

Дълго чакане на опашка, липса на ясен отговор, намръщен 
служител... Това често се случва в центровете за обслуж-
ване и връзка с клиенти. За да сме доволни и ние като по-
требители, но и служителите зад гишето или на телефона, 
помага стандартът 
БДс EN 15838 „Центрове за обслужване и връзка с 
клиенти. изисквания за предоставяне на услуги”. Той 
се прилага както за вътрешнофирмени центрове за об-
служване и връзка с клиенти, така и за „изнесени” външни 
центрове. Клиентът може да бъде както физическо лице, 
така и корпоративен краен потребител.
Центърът трябва да е внедрил стабилни системи за сигур-
ност за защита на данните на клиентите, за да бъде в съот-
ветствие със законодателството и най-добрите практики за 
поверителност на информацията.
Рекламациите са много разпространен показател за ниска 
удовлетвореност на клиента, но липсата им пък не озна-
чава обратното. Центърът трябва да създаде ефективен и 
действащ процес за обработване на рекламации, за да се 
повишат удовлетвореността на клиента и качеството на 
предоставяните продукти и услуги. За да се осигури това, 
центърът трябва да бъде отворен за рекламации и да пре-
доставя на клиентите точна информация къде и как да по-
дадат рекламация или жалба във всеки един случай, когато 
не са удовлетворени. Необходимо е да се оцени валидност-
та на рекламацията, евентуалното й въздействие и най-
подходящото лице, което да я разреши. Центърът трябва 
да предостави на клиента информация за това как ще се 
процедира с разрешаването на рекламацията и да се оце-
ни неговата реакция. Когато е направено всичко възможно, 
клиентът трябва да бъде уведомен и да се регистрира ре-
зултатът. Ако предложеното решение все още не удовлет-
ворява клиента, то следва да се обясни и да се предложат 
алтернативни действия.

Необходимо е да има ясни процедури и отговорност за за-
щита на поверителността на данните, които сътрудниците 
трябва да познават.
Под неприемливи контакти се разбират повиквания по те-
лефон или факс, които не отговарят на национално при-
етите времеви рамки, с изключение на случаите, в които 
клиентът е заявил различно време за контакт.

Центърът трябва да гарантира, че:
• контакт, нежелан от клиента, е прекратен. 
Когато контактът е нежелан, адресът, електронен 
или пощенски, и телефонният номер няма да бъдат 
използвани отново;

• съществуват адекватни процедури за намаляване 
на прекъснатите контакти от набиращото устрой-
ство;

• клиентът е информиран преди обаждането за 
вероятната стойност на обаждането до всеки слу-
жебен номер;

• клиентът на изчакване е информиран за факта, 
че съществува изчакване, както и за други допълни-
телни такси, освен обичайните такси за линиите в 
случаите, когато е приложимо. Времето за изчакване 
трябва да бъде безплатно за клиента;

• маркетинговите обаждания не са завоалирани 
като маркетингово проучване;

• целта на изходящото обаждане е представена в 
началото на контакта.

Стандартът изрично посочва, че центърът не трябва да из-
ползва търговски тактики за упражняване на натиск. (БДС 
Компас)
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стандарт за 
естетични услуги е 
на етап обществено 

допитване
Пазарът напоследък отчита бум на т.нар. „разкрасителни 
интервенции”, при които търсенето се определя от пациен-
та и финансовите му възможности. Единният европейски 
пазар позволява красота да се „купува” и в друга държава, 
но не дава гаранции за безопасност и качество. Често раз-
красяването зависи само от морала на този, който го пред-
лага, а стандартите са сигурен и надежден инструмент за 
защита на здравето.
Проектът на европейския стандарт EN 16372 „естетич-
ни хирургични услуги” е на етап обществено допитване. 
Целта му е да се осигурят общи изисквания и препоръки 
за предоставянето на безопасни и надеждни естетични хи-
рургични услуги, етични правила и общи принципи.

Ползи от бъдещия стандарт
• подобряване на естетичните хирургични услуги, кое-
то ще доведе до повишаване безопасността на паци-
ентите и избягване на риска от усложнения;

• поддържане на високо ниво на компетентност на 
лицата, предоставящи естетични хирургични услуги в 
цяла Европа;

• повишаване на удовлетвореността на пациента и 
намаляване на недоволството от предоставяне на ус-
луги.

Бъдещият стандарт ще даде препоръки за хирургични и 
нехирургични медицински услуги за промяна на външния 
вид преди, по време и след процедурата. От обхвата му са 
изключени стоматологични процедури, както и прищевки 
като татуировки и пиърсинг, които се правят в козметични, 
а не в медицински заведения.
Предложеният термин за „естетична хирургия” е: опера-
ции и всички други инвазивни медицински процедури, 
при които основната цел е промяна, възстановяване, нор-
мализиране или подобрение на външния вид.
Проектът показва какво трябва да е образованието, обу-
чението и компетентността на всеки, който извършва ес-
тетични медицински процедури. Практикуващият задъл-

жително е лекар и отговаря на изискваната на национално 
ниво компетентност. След основното обучение се препо-
ръчва най-малко една година специализация в областта на 
естетичната медицина.
Проектът посочва каква трябва да е комуникацията с па-
циента. Задължително е всички служители да спазват кон-
фиденциалност и да защитават неприкосновеността на 
личния живот в съответствие със законовите изисквания. 
Пациентите не бива да се примамват с финансови стимули. 
Те трябва да получат ясна устна и писмена информация за 
процедурата, последиците, ограниченията и усложненията 
от нея. Необходимо е да имат възможност добре да обмис-
лят решението си, преди да решат да продължат.
Лекарят трябва да даде безпристрастен и обективен съвет 
по време на консултацията, която се заплаща. Предвари-
телната консултация включва оценки на общото здраво-
словно състояние и на психичното здраве на пациента, ис-
кане за съответни кръвни и други изследвания, проучване 
на конкретните естетични притеснения, оценка на очаква-
нията на пациента, обсъждане със съответни медицински 
специалисти. Състоянието на пациента трябва да бъде 
оценено съгласно класификацията на АОА (Американска 
общност на анестезиолозите).
Съгласието на пациента се определя като постоянен про-
цес от първия контакт до деня на процедурата. Посочва се 
и какъв е необходимия период за размисъл в зависимост от 
процедурата и възрастта.
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Проектът разделя процедурите на три 
категории

• Първа категория – кабинетни (разумно предприети 
с или без анестезия, включително ботулинови токсини, 
филъри, неаблативни лазерни лечения).

• Втора категория – междинни/минимално инвазивни 
(разумно предприети под местна анестезия в клиника-
та, включително блефаропластика, брахиопластика, 
липосукция на лице).

• Трета категория – големи хирургични (предприети 
под местна или обща анестезия в болница или клиника, 
включително повечето естетични хирургични проце-
дури на лицето, клепачите, носа, както и за оформяне 
на контури на гърдите и тялото).

Естетични процедури при пациенти под 18 години трябва 
да се правят по изключение и да са свързани оценка на 
рисковете от медицинска гледна точка и с ползите, като е 
задължително писменото съгласие и на двамата родители.

Проектът посочва пълни и подробни изисквания за обек-
тите и условията в тях, персонал, документация, помеще-
ния, хигиена, материали, устройства, интрументи, медика-
менти.
Практикуващият трябва да информира пациентите за 
всички предвидими финансови последици, свързани с по-
нататъшни необходими процедури, както и ако се получат 
усложнения. 

Стандартът определя каква е необходимата документация 
и как трябва да се съхранява.
Посочва се, че рекламата трябва да се избягва. Но ако се 
популяризират услугите, необходимо е да се подхожда за-
конно, благоприлично, честно и социално отговорно. При-
ложение към проекта показва етичен кодекс за маркетинг 
и реклама на естетичните услуги. 
Според проекта на стандарта пътуването на дълги раз-
стояния, известно като „медицински туризъм”, рядко е в 
най-добрия интерес на пациента. Но ако се предприеме, 
подробно е описано какво трябва да се направи.
Пациентите трябва да са информирани, че този, който ще 
извърши процедурата, има застраховка за професионал-
на отговорност, призната като подходяща и адекватна за 
практиката в дадената страна. Практикуващият не трябва 
да действа извън своята област на специализация и застра-
хователно покритие. 
Хонорарите трябва да бъдат прозрачни, а дългосрочните 
финансови последици да са изяснени. Необходимо е фи-
нансово споразумение при усложнения, а отстъпки и бо-
нуси не бива да се използват.
Всички практики, предлагащи естетични услуги, трябва да 
имат ясна процедура за подаване на оплаквания и обработ-
ката им. 
Практикуващите и клиниките трябва да бъдат регистрира-
ни към съответните регулаторни органи в страната, в която 
работят, и тези данни трябва да са общодостъпни.
Проектът на EN 16372 „Естетични хирургични услуги” е 
на етап обществено допитване и всички заинтересовани 
могат да изпращат своите коментари до 03 април 2012 г. 
на електронна поща: kamelia.milanova@bds-bg.org.
(БДС Компас)
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Български експерти ще участват в 
разработването на европейски стандарт за 
центрове за красота
Български експерти взеха участие във второто пленарно 
заседание на новосъздадения европейски комитет в об-
ластта на услугите за красота (CEN/TC 409 “Beauty Salon 
Services”), което се проведе на 12-13 януари 2012 г. в Па-
риж. На заседанието се определи окончателният обхват на 
стандарта, техническото съдържание и етапите за подго-
товка на проекта. Експертите от работна група към БИС 
(БИС/ЕРГ 13 „Услуги за красота”) са определени да участ-
ват в разработването на първи работен проект на стандарта 
в частта обекти за красота и условията в тях – хигиенни 
изисквания и изисквания за безопасност и сигурност.
Центровете за красота в Европейския съюз са близо 216 
хиляди, като в тях работят около 540 хиляди служители. 
Целта е разработването на стандарт, който да определя из-
исквания и препоръки за цялостно управление и осигуря-
ване на качество на пълния набор от услуги, предлагани от 
професионални центрове за красота. Основни аспекти на 
стандарта ще бъдат осигуряване на качествени, безопасни 
и ефикасни козметични процедури, установяване на добри 
етични и професионални практики, информация и обслуж-
ване на клиенти, поддръжка на оборудването, хигиена и 
стерилизация на материалите, съхраняване на химикали и 
опасни материали. Стандартът няма да бъде предназначен 
за целите на сертификацията.

Нов технически комитет на ISO за управление 
на сгради
Нов комитет на ISO – ISO/TC 267 (Facilities management) 
започва работа в областта на управлението на сгради. 
Обхватът на техническия комитет ще бъде планиране и 
разработване на международни стандарти на основата на 
съществуващите европейски стандарти в тази област. Ра-
ботната програма ще включва описание на основните дей-
ности и определяне на точна терминология, класифици-
ране на услугите, разработване на указания за сключване 
на ефективни споразумения за стопанисване, поддръжка и 
профилактика на сгради и съоръжения по време на жизне-
ния им цикъл. При проявен интерес БИС може да придо-
бие определен вид членство в комитета.

ISO/COPOLCO предлага разработване на 
стандарт за услугите при крайно потребление 
на енергия
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Комитета на ISO за развитие 
на политика, насочена към потребителите (COPOLCO), за 
започване на стандартизационна дейност и разработване 
на стандарт със заглавие „Указания за оценяване и подо-
бряване на услугите в областта на крайното потребление 
на енергия”. Предложението е за разработване на стандарт, 
предоставящ конкретни указания за работа на доставчици-
те на енергийни услуги с цел подобряване на ефикасност-
та и ефективността на услугите, предоставяни на домакин-
ствата. При подготовката на стандарта ще се вземат под 
внимание вече разработените международни стандарти, 
свързани с осигуряването на удовлетвореност на потреби-
теля/клиента (ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003). Стандар-
тът ще цели подобряване на качеството на обслужването 
на потребителите на енергийни услуги. Техническите изи-
сквания няма да бъдат обект на този стандарт. При одобря-
ване на предложението от националните органи по стан-
дартизация, членове на ISO, те могат да заявяват своето 
желание за активно участие в разработването на стандарта 
или като наблюдатели. Крайният срок за представяне на 
коментари е 05.03.2012 г.

Нов комитет на CEN за услуги в областта на 
остеопатията
Нов работен орган на Европейския комитет за стандар-
тизация (CEN) – CEN/PC 414, започва дейност по разра-
ботването на европейски стандарти в областта на остео-
патичното лечение. Остеопатията се съсредоточава върху 
коригирането на проблемите на мускулно-скелетната сис-
тема и структура с цел подобряване цялостното функцио-
ниране на организма.
В Европейския съюз липсват унифицирани стандарти за 
образование, обучение и практикуване на остеопатията, 
а в някои страни членки се прилагат различни практики. 
Целта на новосъздадения комитет е разработване на общи 
стандарти, в които да се определят изискванията и нивото 
на предоставяне на остеопатичните услуги преди, по вре-
ме и след остеопатичната интервенция.

Нов комитет на ISO в областта на 
биомиметиката
Международната организация за стандартизация (ISO) 
одобри предложението на националния орган за стандар-
тизация на Германия (DIN) за откриване на нова област на 
техническа дейност в областта на биомиметиката (от bios 
– живот, и mimesis – имитирам) – наука, която се занимава 
с адаптирането на съществуващи в природата форми в съ-
временни технологии за нуждите на човечеството. 
Обхват на предложения технически комитет ISO/TC 266 
„Биомиметика“ (Biomimetics) ще бъде стандартизира-
не на методите и подходите на биомиметиката, дефини-
ране и класифициране на биомиметиката, разработване 
на терминология в областта. При проявен интерес БИС 
може да придобие определен вид членство в комитета.  
(БДС Компас)



1. За да подобрите качеството на вашия 
продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при 
продажбата на даден продукт. Прилагането на стандарти 
подобрява качеството и увеличава продажбите на предла-
ганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите 
начини да задържите постоянните клиенти.

2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потре-
бителите, че вашият продукт отговаря на най-високите и 
разпространени изисквания за качество, безопасност и си-
гурност.

3. За да повишите 
конкурентоспособността си 
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че ва-
шият бизнес преследва отлично качество. Това може да ви 
даде голямо предимство пред конкурентите, които не при-
лагат стандарти, и дори може да привлечете техни клиенти.

4. За да затвърдите доверието във 
вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на 
клиентите към вашия продукт. Прилагането на определе-
ни стандарти, например свързани с опазването на околната 
среда, помага за доброто ви име в обществото.

5. За да намалите вероятността от 
грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна 
точка, която намалява риска от грешки и недоразумения. 
Така няма да губите време и пари за разработване на про-
дукти, които не отговарят на нужното качество и съответ-
ните изисквания. Освен загуба на пари, грешките вредят и 
на вашата репутация.

6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите 
за проучване и разработка и нуждата от създаване на вече 
съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт за сис-
тема за управление ще подобрите организацията на работа 
и ще направите бизнеса си много по-доходоносен.

Десет причини 
да използвате 
стандартите

7. За да бъдат вашите продукти 
конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че ва-
шите стоки и услуги са конкурентоспособни. Това е най-
ефективният начин да се увеличи максимално вашият по-
тенциален пазар и със сигурност е предимство при износа 
на продукти.

8. За съответствие със 
задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени 
да ги прилагате. Но вашата продукция няма да може да се 
продава на някои пазари, ако не отговаря на определени 
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стан-
дарти спестява време, усилия, разходи и дава увереност, че 
спазвате задълженията си.

9. За да улесните износа на вашите 
продукти 
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, оп-
ределени от Директивите на ЕС, за да могат да се продават 
на Общия европейски пазар. Такива продукти обикновено 
трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще 
можете да продавате стоките си в държави – членки на ЕС.

10. За да увеличите шансовете си за 
успех
Включването на стандартите като част от вашата марке-
тингова стратегия ще даде много по-голям шанс за успех 
на вашия продукт. Прилагането на стандарти увеличава 
шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.



ОНSAS 18002:2008 вече в превод на 
български

Българският институт за стандартизация подготви и издаде на български език OHSAS 18002:2008 
системи за управление на здравето и безопасността при работа. Указания за внедряване на 
OHSAS 18001:2007, който е част от поредицата документи за оценяване на здравето и безопасността 
при работа. OHSAS 18002 се позовава на специфичните изисквания на OHSAS 18001 и дава 
съответните указания за тяхното прилагане. Това издание отменя и заменя първото издание (OHSAS 
18002:2000).

OHSAS 18002:2008 е разработен, за да се отговори на потребностите на потребителите от стандарт 
за системи за управление на здравето и безопасността при работа, по който техните системи за 
управление могат да бъдат оценявани и сертифицирани, а също така да служи за ръководство по 
отношение на внедряването на подобен стандарт.

Преводът на OHSAS 18002:2008 се възпроизвежда с разрешение на OHSAS Project Group към 
Британския институт за стандартизация (BSI).

Изданието може да бъде закупено от Българския институт за стандартизация на цена 36 лв. с ДДс.


