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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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Отговорното и пестеливо използване на изчерпващите се суровини 
има все по-голямо значение в цял свят, а управлението на енергията е 
една от приоритетните области за разработване и популяризиране на 
международните и европейски стандарти.
Нито една организация не може да контролира цените на енергията, 
но може да подобри енергийното управление и да докаже отговорната 
си политика чрез прилагането на стандартите.
Представяме международния стандарт ISO 50001:2011 „Системи за 
енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”, който 
според експерти би могъл да има положително въздействие върху 
около 60% от използването на енергия в света.
Стандартът БДС EN 15900 „Услуги за енергийна ефективност. Опре-
деления и изисквания” дава указания как доставчиците на енергийно 
ефективни услуги да извършват своята дейност, но и потребителите 
да знаят какво представляват тези услуги. 
Стандартите, които помагат за по-добро управление на енергията, са 
навсякъде около нас – както за икономичната крушка, така и за цялата 
сграда, затова и списание „БДС Компас” представя някои от тях. Да-
ваме и практични съвети как да управляваме енергията у дома...
В рубриката „На фокус” представяме скорошното домакинство на 
БИС на най-значимото събитие в европейската стандартизация – ге-
нералните асамблеи на CEN (Европейски комитет за стандартизация) 
и CENELEC (Европейски комитет за стандартизация в електротехни-
ческата област). В общата годишна среща на двете организации ще 
вземат участие представители на българския бизнес и заинтересо-
ваните от дейността по стандартизация на европейско и национал-
но ниво. Събитие от такъв ранг в областта на стандартизацията ще 
се проведе за първи път в България. Домакинството на БИС не само 
ще популяризира европейската стандартизация в България, но и ще 
покаже уникалната природа и културно-историческото богатство на 
страната ни.
В рубриката „Професия стандартизатор” инж. Лиляна Христова спо-
деля как стандартизацията дава по-широк поглед върху икономиката. 
В интервю инж. Благовеста Шинева споделя, че стандартите са като 
настолна книга за всеки един от служителите на ЦИЕС. 
В този брой разказваме как се обработват рекламациите, тъй като те 
са изключително ценен показател за всяка организация, за да се пре-
цени степента на удовлетвореност на клиентите. И тук на помощ идва 
стандартът БДС ISO 10002 „Управление на качеството. Удовлетворе-
ност на клиента. Указания за обработването на рекламации в органи-
зациите”. 
Ако изхвърляме на сметища износените автомобилни гуми, то голяма 
част от природата ще се превърне в грозна гледка. Те не са биологич-
но разградими, тъй като времето, за което се разлагат, е неопределено 
– над 100 години. Европейската стандартизация се зае с разработване-
то на нови стандарти, които ще гарантират, че оползотворяването на 
излезлите от употреба гуми ще е надеждно, дълготрайно, икономично 
и екологично. 
А стандартите гарантират всяка човешка дейност да е не само пече-
ливша, но и с грижа за бъдещето и природата. 

редакционен коментар
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енергията

Отговорното и пестеливо използване на изчерпващите се 
суровини придобива все по-голямо значение в целия свят. 
Затова и на помощ идват стандартите. Управлението на 
енергията е една от приоритетните области за разработва-
не и популяризиране на международните стандарти.
Нито една организация не може да контролира цените 
на енергията, правителствената политика или световната 
икономика. Но тя може да подобри енергийното си упра-
вление и да докаже отговорната си политика в световен 
мащаб чрез прилагането на стандартите за управление на 
енергията.
Международната организация за стандартизация (ISO) в 
средата на 2011 г. публикува стандарта ISO 50001:2011 
„Системи за енергийно управление. изисквания с 
указания за прилагане” (Energy management system – 
Requirements with guidance for use).

Ползи
• Подпомага организациите за по-добро използване 
на съществуващите енергийни ресурси

• Осигурява рамка за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на веригата за доставки

• Позволява интеграция с други системи за управле-
ние, като например за околната среда, за здравето и 
безопасността.

ISO 50001:2011 определя изискванията за създаване, 
внедряване, поддържане и подобряване на система за уп-
равление на енергията, чиято цел е да се позволи на ор-
ганизацията да следва систематичен подход за постигане 
на непрекъснато подобряване на енергийните характерис-
тики, включително енергийна ефективност, използване на 
енергия и потреблението.
Стандартът определя изискванията, приложими към из-
ползването на енергията и нейното потребление, включи-
телно относно измерване, документиране и докладване, 
проектиране и практики за възлагане на обществени по-
ръчки за оборудване, системи, процеси, които допринасят 
за енергийните характеристики.
Стандартът се отнася за всички променливи, влияещи на 
енергийните характеристики, които могат да бъдат на-
блюдавани и повлияни от организацията. Той не опреде-
ля специфични критерии за изпълнение по отношение на 
енергията. Стандартът е предназначен да се прилага са-
мостоятелно, но може да бъде използван заедно с други 
системи за управление или интегрирано с тях.
ISO 50001:2011 е приложим за всяка организация, която 
желае да си осигури съответствие със заявената от нея 
енергийна политика и би искала да докаже това на други-
те. Такова съответствие се потвърждава или чрез самоо-
ценка и декларация за съответствие на собствена отговор-
ност, или чрез сертификация на системата за енергийно 
управление от външна организация.
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До началото на тази година действаше и европейски стан-
дарт за енергийно управление – ЕN 16001:2009 „Системи 
за енергийно управление. Изисквания с указания за прила-
гане”. Европейските организации за стандартизация обаче 
гласуваха да се въведе като европейски стандарт междуна-
родният ISO 50001:2011.
И двата стандарта за управление на енергията – междуна-
родният ISO 50001 и европейският EN 16001 – са въведе-
ни като български и са приложими за всяка организация, 
независимо от нейната големина и дейност. Като цяло ISO 
50001 е подобен на европейския стандарт EN 16001. В 
основата на европейския стандарт са националните стан-
дарти на Дания, Швеция, Ирландия и Испания, докато за 
основа на ISO 50001 са послужили американският и корей-
ският стандарт за управление на енергията.
акцентът в ISO 50001 е върху отговорността на висшето 
ръководство. То трябва да доказва готовност и способност 
за непрекъснато повишаване на ефективността на система-
та за управление на енергията чрез:

• определяне на енергийна политика,

• идентифициране на областта и границите, в кои-
то е внедрена и функционира системата за управление 
на енергията,

• определяне на необходимите критерии и методи, за 
да се гарантира, че функционирането на процесите и 
техния контрол остава ефикасен, дългосрочно плани-
ране, включващо анализ на енергийните процеси, по-
ставяне на енергийни цели и гарантиране на тяхното 
изпълнение, осведомяване на всички заинтересовани 
във и извън организацията за важността от управле-
нието на енергията.

Енергийната политика е важен елемент от системата за 
управление на енергията. Тя трябва:

• да отчита всички съществени фактори за използ-
ване на енергията,

• да бъде подходяща за естеството и мащаба на из-
ползваната енергия, 

• да бъде съвместима с политиките на другите сис-
теми за управление.

Енергийните цели и енергийните показатели са съ-
ществен елемент от системата за управление на енергията 
на организацията. Те трябва да бъдат съвместими с нейна-
та енергийна политика и да съдържат ангажимент за подо-
бряване на енергийната ефективност и за спазване на при-
ложимите изисквания на нормативните актове и на други 
изисквания, които организацията е приела да следва. 
ISO 50001 осигурява на организациите управленски стра-
тегии за повишаване на енергийната ефективност, намаля-
ване на разходите и подобряване на околната среда. Неза-
висимо че първоначално стандартът е замислен да служи 
на индустрията, той е приложим за всяка организация, 
която желае да управлява ефикасно и ефективно своето 
потребление на енергия. 
Стандартът не поставя изисквания за вида на енергията, 
нито критерии за енергийно поведение.
Експерти изчисляват, че ISO 50001 би могъл да има поло-
жително въздействие върху около 60% от използването на 
енергия в света. (БДС Компас)
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Услугите за енергийна ефективност са тези, които 
включват изпълнението на дейности, водещи до спестяване 
на енергия, материална изгода или блага, получени 
от комбинация на доставката на енергия с енергийно 
ефективна технология. Включват и действия, които може 
да обхващат експлоатацията, поддръжката и управлението, 
необходими за предоставяне на услугата.
Стандартът БДС EN 15900 „Услуги за енергийна 
ефективност. Определения и изисквания” съдържа 
определения на най-често използваните термини и 
определя минималните изисквания към услугата за 
енергийна ефективност.
Стандартът дава указания как доставчиците на енергийно 
ефективни услуги да извършват своята дейност, но и 
потребителите да знаят какво представляват тези услуги. 

Стандартът определя общи изисквания 
относно услугите, свързани с 
енергийната ефективност: 

• Да водят до повишаване на енергийната ефектив-
ност, но и да изпълняват и други договорени критерии 
като ниво на комфорт, консумация на суровини, произ-
водителност и др.

• Необходими са доказателства като база данни за 
енергийното потребление

• Да включват енергиен одит

• Необходими са подходящи мерки за контрол и про-
верка.

Стандартът препоръчва подробно 
описание на дейностите и процедурите: 

• Да се определи базова линия 

• Да се опишат договорените мерки

• Да се очертае очакваното повишение на енергийна-
та ефективност

• Да се състави декларация за предоставяне или лип-
са на договорена гаранция за повишение на енергийна-
та ефективност 

• Да се предложат или договорят други критерии по 
изпълнението

• Да се определят и разпределят отговорностите 
между всички страни

• Да се създаде подходящ метод за доказване и про-
верка на постигнатите резултати

• Да се определи срок за изпълнение на заложените 
дейности.

Стандартът посочва необходимите дейности, за да се 
повиши енергийната ефективност. Те включват намаляване 
на потреблението на енергия, ефективно управление на 
процесите и оптимизация на работата. Необходимо е ново 
оборудване или ремонт на съществуващото, както и по-
добра поддръжка, за да се постигне икономия на енергия. 
Трябва да се въведе система за енергийно управление.
Доставчикът на енергийни услуги трябва да може да 
докаже, че енергийната ефективност се е повишила. 
Необходими са измерими параметри, влияещи върху 
консумацията на енергия, както и подходящи методи 
за изчисление и оценка, които ще покажат реалното 
повишение на енергийната ефективност. 
Задължителен е и план за измерване и доказване на 
очакваното повишаване на енергийната ефективност. 
Клиентът трябва да получава доклади през интервали от 
време, които са предварително договорени. (БДС Компас)
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Стандарти, които управляват 
енергията

Стандартите, които помагат за по-добро управление на 
енергията, са навсякъде около нас – както, отнасящи се за 
икономичната крушка, така и за цялата сграда. 
Термините, свързани с управлението на енергия-
та, се съдържат в стандартизационния документ  
СД CEN/CLC/TR 16103:2010. управление на енергия-
та и енергийна ефективност. Терминологичен речник. 
Друг документ СД CLC/TS 61970-2:2010 интерфейс на 
приложни програми на системи за управление на енер-
гия (EMS-API). Част 2: речник осигурява термините за 
серията от стандарти EN 61970.
БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгра-
ди. Методи за изразяване на енергийните характерис-
тики и за енергийна сертификация на сгради определя 
индикатори за изразяване на енергийните характеристики 
на цялата сграда, включително отопление, вентилация, 
климатизация, подаване на топла вода и осветление.
БДС EN 15603:2009:2009 Енергийни характеристики 
на сгради. общо енергопотребление и определяне на 
енергийни нива описва услугите в областта на енергети-
ката, които трябва да се вземат предвид при определяне 
на нивата на енергийните характеристики на новопроек-
тирани и съществуващи сгради. Приложим е както за от-
делна част от сградата, така и за цялата, а също и за ня-
колко сгради. Целта му е да се установят общи принципи 
за изчисляване на факторите на първоначалната енергия и 
коефициентите на въглеродни емисии, определя се метод 
за оценяване на измереното енергийно ниво на основата на 
доставената или изнесена енергия.

БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на 
сгради. изчисляване на потребната енергия за отопле-
ние и охлаждане на пространство е в обхвата на Дирек-
тива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на 
сгради и е част от серията стандарти, насочени към уед-
наквяване на методологията за изчисление. Определят се 
методи, по които се определя годишното потребление на 
енергия, необходима за отопление и охлаждане на жилищ-
ни и нежилищни сгради или на част от тях.
БДС EN 15193:2009  Енергийна ефективност на сгради. 
Енергийни изисквания за осветление определя методо-
логия за изчисляване и оценяване на количеството енер-
гия, използвана за осветление в закрити помещения. Той 
може да се използва както за съществуващи сгради, така 
и при проектирането на нови или реновирането на стари. 
Даден е и метод за изчисляване на използваната в момента 
енергия, за да се определи общата енергия на сградата.
БДС EN 50285:2003 Енергийна ефективност на елек-
трически лампи за битова употреба. Методи за из-
мерване определя условията за изпитване и методите за 
измерване на светлинния поток, мощността и жизнения 
цикъл на лампата. 
БДС EN 15240:2007 вентилация на сгради. Енергийна 
ефективност на сгради. ръководство за контрол на сис-
теми за климатизиране описва общата методика за про-
верка на климатични системи в сградите за охлаждане на 
помещенията и отопление от гледна точка на консумация-
та на енергия.
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не. Част 2-1: рационално използване на енергията. 
общи положения. Отнася се за изискванията и метода за 
изпитване относно рационалното използване на енергията 
на битови газови уреди за готвене и обхваща само изпит-
ванията на типа. В него се определят разходът на газ за 
поддържане на установен режим на фурната, работни ха-
рактеристики, както и условията и съдовете за изпитвания.

БДС ЕN 50304:2009 Електрически печки за готвене, 
котлони, фурни и скари за битово използване. Методи 
за измерване на работните характеристики 
Той се отнася за методите за измерване на работните ха-
рактеристики на електрически печки за готвене, котлони, 
фурни и скари за битово използване. Това могат да бъдат 
уреди за вграждане или уреди, поставяни на пода или на 
работна повърхност. 

Този стандарт не се прилага за микровълнови фурни  
(EN 60705) и за преносими уреди за готвене и печене  
(EN 61817). 
БДС EN 61400-21:2008 вятърни турбини. Част 21: из-
мервания и оценяване на енергийните показатели за 
качество на вятърни турбини, присъединени към енер-
гийната система. Включва величините, които са опреде-
лящи за характеризиране на качеството на енергията на 
мрежата, свързана с вятърна турбина; процедури за коли-
чествено изразяване на характеристики и процедурите за 
оценяване на съответствието с изискванията за качество на 
енергията, включително оценка на качеството на енергия-
та, очаквана в зависимост от типа вятърна турбина. (БДС 
Компас)

БДС EN 30-2-2:2001 Битови газови уреди за готвене. 
Част 2-1: рационално използване на енергията. уре-
ди с принудителна конвекция на фурната и/или грила 
Определят се изискванията и методите за изпитване за ра-
ционално използване на уредите, които използват горими 
газове. Отнася се само за изпитване на типа. Дадени са 
също коефициентът на полезно действие и разходът на газ 
за поддържане на установен режим на работа.
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БиС ще бъде домакин на  
най-значимото събитие в европейската 

стандартизация

Българският институт за стандартизация (БИС) ще бъде 
домакин на най-значимото събитие в европейската стан-
дартизация – генералните асамблеи на CEN (Европейски 
комитет за стандартизация) и CENELEC (Европейски ко-
митет за стандартизация в електротехническата област), 
както и на най-високия европейски форум по стандарти-
зация. В общата годишна среща на двете организации ще 
вземат участие представители на българския бизнес и за-
интересованите от дейността по стандартизация на евро-
пейско и национално ниво. 
С присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 г. 
българският национален орган за стандартизация зае свое-
то място като пълноправен член на европейските органи-
зации по стандартизация и по този начин достойно защи-
тава националните интереси.
Най-престижният форум по стандартизация на Стария 
континент тази година ще се проведе в курорта Албена от  
5 до 7 юни. Събитие от такъв ранг в областта на стандарти-
зацията ще се проведе за първи път в България. Домакин-
ството на БИС не само ще популяризира европейската стан-
дартизация в България, но и ще покаже уникалната природа 
и културно-историческото богатство на страната ни.
Годишната среща на европейските организации по стан-
дартизация CEN и CENELEC се организира всяка година 
за пълноправните членове, афилираните и асоциираните 
членове и партньорите на двете организации, които ра-
ботят в подкрепа на бизнеса в Европа, за насърчаване на 
свободната търговия и конкурентоспособността на пред-
приятията от ЕС на международните пазари. В тази важна 
инициатива участват и представители на Европейската ко-
мисия и Европейския парламент.
Повече от 200 представители на европейските стандарти-
зационни организации и представители на техническите 
комитети на БИС ще присъстват на най-високия европей-
ски стандартизационен форум. В Албена ще се проведат 
и заседанията на административните съвети на CEN и 
CENELEC. 

Участието на българския бизнес в тази авторитетна про-
ява има голяма добавена стойност за повишаване конку-
рентоспособността на българската икономика. Затова БИС 
планира съпътстващи събития, които ще се проведат в 
Албена по проект „Усъвършенстване на системата за стан-
дартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007–
2013”. Целта е българският бизнес да бъде информиран за 
възможностите, които дава участието в дейността по стан-
дартизация, тенденциите в развитието на европейските 
икономики и иновациите.
Представители на българските предприятия ще имат въз-
можност да дискутират важни въпроси с водещи експер-
ти от националните органи за стандартизация в Европа, 
включително добрите практики, ползата от стандартите и 
тяхната роля за повишаване на конкурентоспособността 
на фирмите. 
Българският бизнес ще се запознае с най-новите европей-
ски стандарти и изисквания по време на двата еднодневни 
дискусионни форума. В рамките на единия са предвиде-
ни срещи и обсъждания с представители на националните 
членове на европейската организация за стандартизация 
CEN, а на другия – с представители на CENELEC. Лекто-
рите ще са доказани и авторитетни специалисти в дейност-
та по стандартизация от национален орган за стандартиза-
ция – член на CEN и CENELEC. 
На тридневно изложение около 30 български фирми, ак-
тивни участници в дейността по стандартизация,  ще имат 
възможност да представят дейността си и да споделят своя 
опит от прилагането на стандартите. 
Форумът в Албена ще популяризира ролята на стандартите 
за успех на Общия европейски пазар и ще докаже важното 
място на БИС в българската икономика и в европейската 
стандартизация. Същевременно България ще покаже пред 
стотици гости красивата си природа, уникалното си кул-
турно-историческо богатство и възможностите за туризъм. 
(БДС Компас)
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инж. лиляна Христова, директор 
на дирекция „Стандартизация”: 

Стандартизацията дава по-широк 
поглед върху икономиката 

Работата по стандартизация изглежда суховата и не мно-
го интересна, но само на пръв поглед. Когато навлезеш в 
същността, разбираш, че това е високо отговорна дейност, 
изискваща умения да се работи в екип, възможности да ко-
муникираш и да постигаш съгласие между представители 
на различни заинтересовани от стандартизацията страни.
Завърших Машинно-електротехническия институт в Со-
фия, специалност „Машини и апарати за химическа и хра-
нителна промишленост”, която така и не успях да прак-
тикувам. След дипломирането си, по системата на онова 
време, бях разпределена в българо-унгарското дружество 
„Интрансмаш” – една от водещите ин-
женерингови организации за проекти-
ране, производство, изпитване, мон-
таж и пускане в действие на системи 
за вътрешно-заводски транспорт. Там 
работих в продължение на 25 години 
като проектант, научен сътрудник 
в отдел „Пневмотранспорт”, а впо-
следствие и като главен специалист 
в отдел „Технически и нормокон-
трол”. Работата на проектант ми 
носеше много удовлетворение, за-
щото това, което се проектира на 
хартия, може да се види въплътено 
като действаща система, която от-
говаря на изискванията на възло-
жителя на проекта. 
Използването на стандарти в рабо-
тата на проектантите и особено на 
конструкторите беше абсолютно 
необходимо, като заради естест-
вото на дейността се използваха и много 
чужди стандарти – стандарти на DIN, на 
FEM (Европейска федерация на произво-
дителите на съоръжения за обработване, 
повдигане и складиране на материали). В 
дружеството имаше специален отдел „Ти-
пизация, унификация и стандартизация”. В 
създаването на много от българските стан-
дарти в областта на подемните съоръжения, 
въжени линии, лентов транспорт участваха 
негови специалисти. 

Когато през 2001 г. постъпих в дирекция „Стандартиза-
ция” на тогавашната Държавна агенция по стандартизация 
и метрология (ДАСМ), от ползвател на стандарти аз тряб-
ваше да стана организатор на дейността по създаване на 
стандарти. Тъй като започнах работа като секретар на тех-
нически комитет 27 „Кари” и технически комитет 31 „Кра-
нове и телфери”, трябваше да положа много усилия, за да 
се запозная с нормативните актове, свързани със стандар-
тите, и с използваната терминология в тази област, за която 
нямах необходимите експертни познания. Но работата по 
стандартизация е колективно дело и аз бях подкрепена от 
висококвалифицирани експерти, участващи в работата на 
тези технически комитети, които ми помогнаха да получа 
необходимата професионална подготовка. 
Работата по стандартизация позволява по-широк поглед 
върху дейностите в съответния отрасъл на икономиката. 
Всички участници в процеса по стандартизация трябва 
да са убедени в необходимостта от разработване на даден 
стандарт и ползата от прилагането му, за тях е важно както 
наличието на стандарти, така и тяхното съдържание. Зато-

ва техническите комитети – работните органи на БИС в 
лицето на техническите секретари, полагат усилия за 

включване на възможно най-голям брой заинтересо-
вани, за да се защитят българските национални ин-

тереси, като се влияе на съдържанието на стан-
дартите при тяхното разработване и гласуване.

С пълноправното членство на България 
в Европейския съюз и на БИС в CEN/

CENELEC ролята на стандартизацията 
нараства, тъй като тя е обвързана както 

с европейското, така и с национал-
ното законодателство. В областта 
на стандартизацията, свързана с 
подемните машини, за които от-
говарям, почти всички европей-
ски стандарти са хармонизирани 
към Директивата на ЕС за маши-

ни (2006/42). Ролята на хар-
монизираните стандарти е 
съществена, защото те от-
варят вратата към европей-
ския пазар пред производи-
теля, който ги прилага. 
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инж. Благовеста Шинева: Стандартите 
са като настолна книга за всеки един от 

служителите ни

Интервю

Инж. Благовеста Шинева 
е управител на Център за 
изпитване и европейска сер-
тификация (ЦИЕС) от съз-
даването му. Инженер е по 
автоматизация. Има след-
дипломна специализация по 
метрология, както и допъл-
нителни квалификации в об-
ластта на сертификация на 
продукти и системи за уп-
равление. Председател е на 
форума на нотифицирани-
те органи в България. Член 
е на Управителния съвет 
на Българския институт за 
стандартизация. 

Инж. Шинева, откога 
се занимавате със  
сертификация?
Тази година ЦИЕС празнува юбилей – 10 
години от създаването си. Десет години, 
през които ние устойчиво се стараем  да 
променим отношението на български-
те производители към нелекия процес по 
оценяване и удостоверяване  на  съответ-
ствието на  техническите продукти – или 
по-накратко  казано – сертификацията на 
продукта. Заедно с тях вървим по трудния, 
но правилния път за изпълнение на съ-
ществените изисквания.
Опитваме се да бъдем максимално полезни, 
като обръщаме индивидуално внимание 
на всеки клиент с разяснения и тълкуване 
на стандарти, директиви и други норма-
тивни документи, запазвайки, разбира се, 
важните за нашата дейност изисквания за 
независимост, безпристрастност и отсъст-
вие на конфликт на интереси. Стартирах-
ме дейността си през 2003 г. като Лице за 
оценяване на съответствието на строител-
ни продукти със собствена изпитвателна 
лаборатория. Получихме разрешение от 
МРРБ. През 2004 г. получихме разрешение 
и от ДАМТН за сертификация на машини, 
през 2006 – за Нисковолтовата директива, 
а година след това и за машини, които ра-
ботят на открито, по отношение на шума, 
излъчван от тях. Изградихме от кота нула 
и втората изпитвателна лаборатория за из-
питване на машини, съоръжения и устрой-
ства. С присъединяването на България към 
ЕС ЦИЕС доказа своята компетентност 
като нотифициран орган пред Европейска-
та комисия за 4-те европейски директиви. 

Като член на уС на БиС и като потребител работя за приобщаването на бизнеса към осъзнаване на ползата от 
стандартите за националния бизнес просперитет

Доколко са необходими 
стандартите във Вашата 
дейност?
Уверено мога да кажа, че стандартите за на-
шата дейност са настолната книга за всеки 
един от специалистите на ЦИЕС. Ние сме 
хората, които отговаряме на всички задава-
ни въпроси от производители, вносители и 
всички по веригата на един действащ пазар 
и трябва да даваме актуална и точна инфор-
мация. Разполагаме с огромна библиотека 
от стандарти, които надлежно сме си купи-
ли от БИС, както повелява Законът за нацио-
налната стандартизация. ЦИЕС е със статут 
на активен член в 25 технически комитета 
по стандартизация към БИС и участва в ра-
ботните групи при обсъждане на стандарти, 
които са в процес на приемане. 
Стандартите са предназначени не само за 
ограни като ЦИЕС, но и за производителите, 
хората от бизнеса, които трябва да проекти-
рат и произвеждат така продуктите си, че да 
отговарят на изискванията на продуктови-
те стандарти. Наблюденията ми са, че това 
не е масова практика и смятам, че ЦИЕС 
стъпка по стъпка променя тази тенденция и 
все повече производители, а вече и другите 
икономически оператори си купуват, четат 
стандартите и ги прилагат. И те (нашите 
клиенти), и ние споделяме отговорностите 
си при пускането на един продукт на пазара 
и сме заинтересовани потребителите да ку-
пуват безопасни стоки.
А нали всички ние, нашите семейства, на-
шите приятели, нашите работодатели сме 
потребители?
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доброволни. Но може ли без тях?
Да, стандартите са доброволни, но прилагането им води до 
презумпция за съответствие и е най-краткият и евтин път 
за производителя, за да изпълни съществените изисквания 
за безопасност и да постави задължителната маркировка 
СЕ. А маркировката СЕ е ключовият индикатор за съответ-
ствието на даден технически продукт със законодателство-
то на Европейския съюз и позволява свободното движение 
на продукта в рамките на европейския пазар.
За да удостовери съответствие, да постави маркировка СЕ 
и да пусне на пазара на общността своя продукт, отговор-
ният производител трябва да премине през 6-те задължи-
телни стъпки:

• СТЪПКА ПЪРВА – идентифициране на 
директивата(ите) и хармонизираните стандарти, 
приложими за продукта;
• СТЪПКА ВТОРА – удостоверяване на специфичните 
изисквания за продукта;

Пълното съответствие на даден продукт с хармонизирани-
те стандарти предполага, че той съответства на съществе-
ните изисквания.

• СТЪПКА ТРЕТА – определяне на необходимостта 
от независима оценка на съответствието от ноти-
фициран орган.

Пак стандартите са с водеща роля. 
• СТЪПКА ЧЕТВЪРТА – изпитване на продукта и про-
верка на неговото съответствие.

Тук без стандартите за методи за изпитване „мисията е 
почти невъзможна”.

• СТЪПКА ПЕТА – изготвяне и съхраняване на необхо-
димата техническа документация.

На всеки етап от изготвянето до изпълнението на изисква-
нията цитираните съответни стандарти са неоспоримото 
доказателство. 

• СТЪПКА ШЕСТА – нанасяне на маркировката СЕ 
върху продукта и Декларация за ЕО съответствие.

Задължително заедно с цитираната директива/директиви 
се декларират и изпълнените изисквания на продуктовия 
стандарт или стандарти.
Мисля, че като че ли няма нужда от реклама, изводът на 
всеки мислещ е, че без стандартите пътят към свободния 
пазар би бил много по-труден, много по-скъп и много  
по-дълъг. Друго би било и доверието на потребителя към 
неговия продукт.
За всичките икономически оператори стандартите са пъ-
теводителят и широко отворената врата към европейския 
пазар. Няма да се уморя да го казвам и да го доказвам на 
нашите клиенти. Не се уморява и моят екип от експерти. 
И знаете ли, има полза. Българският производител е малко 
недоверчив, но е умен и разбира, че доверие се гради труд-
но на пазара и много бързо се губи. Ето такива са клиен-
тите на ЦИЕС и се радвам, че стават все повече и повече.

Разбира ли се от всички терминът 
„оценяване съответствието”?
Знаете ли, затова стигнахме до идеята да създадем към 
ЦИЕС бизнес школа за производители. Почти всеки ме-
сец организираме семинари. Темите, които предлагаме, 
са изключително в полза на българските производители.
Разискваме как да прилагат директивите и регламентите, 
как да прилагат приложимите стандарти, как да бъдат все 
по-конкурентоспособни. Стараем се да каним най-компе-
тентните лектори в съответните области.  Радвам се, че все 
по-малко са случаите, когато клиент идва при нас с „тай-
ната” идея, че ние ще „поставим” маркировка СЕ или ще 
си „купи” сертификат. Ние вървим по най-дългия, но си-
гурен път за нашия клиент. Понякога ни струва скъпо, но 
се стараем да е „евтино” за него. Повярвайте, винаги той, 
КЛИЕНТЪТ, е специален за нас.
Извършваме един дълъг процес на опознаване: от първия 
разговор след отправеното запитване, през разглеждане на 
техническата документация на продукта, на приложими-
те стандарти, през лабораторни изпитвания или одит на 
системата за производствен контрол (когато е приложи-
мо), и когато са изпълнени всички приложими изисквания, 
естествено той получава и крайния документ за съответ-
ствие и сам, разбира се, поставя маркировката за съответ-
ствие СЕ. 

Разкажете повече за ЦИЕС?
Нека започна с малко цифри – 10 години история, 7 раз-
работени отдела, 2 лаборатории, 4 акредитации, 5 ноти-
фикации пред Европейската комисия и 45 млади експерти 
щатен персонал, които са в основата на всеки един доку-
мент, процедура, наръчник и е-мейл в полза на негово ве-
личество клиента. Както обичам да казвам, постарахме се 
нашите клиенти да не губят време и пари, а от „едно гише” 
да им предложим 9 комплексни услуги, необходими за тех-
ния бизнес:

• Изпитвания на строителни продукти; изпитване на 
строителни продукти за реакция на огън
• Изпитване на машини, ел. съоръжения и устройства
• Сертификация на машини, ел. съоръжения и строи-
телни продукти
• Сертификация на системи за управление –  
EN ISO 9001, EN ISO 14001 и OHSAS 18001
• Енергийна ефективност на сгради и промишлени 
системи
• Технически надзор на съоръжения с повишена опас-
ност
• Орган за контрол от вид А 
• Бизнес школа и център за професионално обучение.

Мога да разкажа още много за младия и компетентен екип 
на ЦИЕС, за изключително ефективните обучения в Шве-
ция, Чехия и Германия, за клиентите, които ни се доверя-
ват всеки ден и идват и ни търсят отново и отново. 
Благодаря им за доверието! 
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Как се обработват рекламациите

Рекламациите са изключително ценен показател за всяка 
организация, за да прецени каква е удоволетвореността 
на клиентите й. И тук на помощ идва стандартът БДС ISO 
10002:2010 управление на качеството. удовлетвореност 
на клиента. указания за обработването на рекламации 
в организациите. Той може да бъде използван от организа-
ции с различна големина и независимо от тяхната дейност. 
Не се прилага при спорове, които трябва да се решават из-
вън организацията, или са свързани с трудовата заетост.

Принципи
прозрачност – информацията за начина и мястото за 
подаване на рекламация трябва да бъде добре разгла-
сена сред клиентите, персонала и другите заинтересо-
вани страни.

Достъпност – процесът за обработване на рекламации 
трябва да бъде леснодостъпен за всички. 
реагиране – получаването на всяка рекламация трябва 
да бъде потвърдено незабавно до подателя й. Бързината 
на обработването й зависи от нейната спешност. Неза-
бавно трябва да бъдат разглеждани проблеми, свързани 
със здравето и безопасността. 
обективност – всяка рекламация трябва да бъде раз-
глеждана справедливо, обективно и безпристрастно.
разходи – подателят не трябва да заплаща за процеса за 
обработване на рекламации.
опазване на професионалната тайна – информация-
та, свързана с личността на подателя, трябва да бъде на 
разположение само когато това е необходимо, и не тряб-
ва да бъде разпространявана без изричното му съгласие.

подход, насочен към клиента – необходимо е да се на-
сърчава получаването на обратна информация от клиен-
та, включително рекламации.
отговорност – организацията трябва ясно да доказва от-
говорностите и пълномощията за своите действия и ре-
шения, отнасящи се до обработването на рекламациите.
непрекъснато подобряване – непрекъснатото подо-
бряване на процеса за обработване на рекламации и на 
качеството на продуктите и услугите трябва да бъде по-
стоянна цел на организацията.

Висшето ръководство трябва ясно да определи политика-
та по обработването на рекламации, която трябва да бъде 
достъпна и да се познава от целия персонал. 

Трябва да се вземат предвид:
• всички изисквания на приложимите нормативни 
актове, създадени от законодателен орган или от 
друг овластен орган;
• финансовите, оперативните и организационните 
изисквания;
• входните данни от клиенти, от персонала и от 
други заинтересовани страни.

Висшето ръководство трябва да гарантира, че целите, 
свързани с обработването на рекламации, са създадени 
за подходящите функции и нива в организацията, както и 
да са измерими. Необходимо е осигуряването на всички 
ресурси като персонал, обучение, документация, процеду-
ри, поддържане на специалисти и съоръжения, материали, 
технически средства, програмни продукти, финанси.
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клиентите и подателите на рекламации, 
трябва:

• да бъде обучен за обработването на рекламации;

• да спазва всички изисквания, определени от орга-
низацията, за създаване на отчет от обработването 
на рекламации;

• да се отнася учтиво към клиентите и бързо да се 
отзовава на техните рекламации или да ги насочва 
към подходящото лице; 

• да притежава добри умения за общуване.

• да осъзнава своята роля, своите отговорности и 
пълномощия;

• да познава процедурите, които трябва да спазва, и 
информацията, която дава на подателите на рекла-
мации;

• да отчита рекламациите, които имат значително 
въздействие върху организацията.

Информацията, отнасяща се за процеса 
за обработване на рекламации, трябва 
да бъде лесно достъпна за клиентите. 
Това включва:

• мястото и начина, по който може да се направят;

• информацията, която трябва да бъде предоставе-
на от подателя;

• процеса за обработване;

• сроковете за различните етапи от процеса;

• възможностите за обжалване от страна на 
подателя;

• начина, по който подателят може да бъде инфор-
миран на какъв етап е неговата рекламация.

Всяка рекламация трябва да бъде регистрирана заедно с 
мотивите и да й бъде даден уникален код за идентификация 
при първоначалното й приемане. Тя трябва да бъде оценя-
вана по отношение на критерии като тежест, безопасност, 
сложност, въздействие и предвиждане на необходимостта 
и възможността за незабавно действие.
След извършване на подходящо проучване организация-
та трябва да предложи отговор, например разрешаване на 
проблема и предотвратяване на бъдещо появяване. 
Когато подателят приеме предлаганото решение или 
действие, това трябва да бъде изпълнено и да се водят за-
писи. Ако го отхвърли, трябва да бъде информиран за дру-
ги съществуващи форми на вътрешни и външни източници 
за решаване. 
Всички рекламации трябва да бъдат класифицирани и ана-
лизирани, за да се идентифицират еднократните, система-
тичните и повтарящите се проблеми. Редовно трябва да се 
предприемат действия за определяне нивото на удовлет-
вореност на подателите на рекламации, като това може да 
бъде извършвано с анкети на случаен принцип и чрез дру-
ги методи.
Организацията трябва периодично да извършва одити, за 
да се оценяват постиженията на процеса, свързан с обра-
ботването на рекламации. Одитът може да се провежда 
като част от одита на системата за управление на качество-
то в съответствие с ISO 19011. Висшето ръководство тряб-
ва редовно да извършва преглед на процеса за обработване 
на рекламации.
Стандартът е предназначен за организации с различна го-
лемина, но се признава, че много от малките предприятия 
разполагат с ограничени ресурси. Затова в приложение 
А са определени ключовите области, в които те могат да 
концентрират вниманието си за постигане на максимална 
ефикасност и ефективност от един опростен процес. 
(БДС Компас)
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Как да управляваме  
енергията у дома

Енергията не бива да се пилее. Освен че грозим природа-
та, плащаме и по-високи сметки. „БДС Компас” представя 
практични съвети как да управляваме енергията у дома:

• Санирайте дома си. Така ще е по-топло през сту-
дените дни и по-хладно в горещините. 

• Инвестирайте в качествена дограма, защото 20% 
от изстудяването или затоплянето излизат през 
недобре уплътнени прозорци. 

• Използвайте икономични крушки. Те пестят до 
80% от електроенергията при сравнително същото 
ниво на осветление. Гасете осветлението в празните 
помещения.

• Купете си разклонител с много гнезда и ключ за 
изключване. С натискането на едно копче ще можете 
да изключвате много електроуреди.

• Намалявайте термостатните вентили на ради-
аторите през нощта и когато не сте вкъщи. Това 
може да намали разходите за отопление с до 20%.

• Ако поддържате филтрите на климатиците си 
чисти, те ще работят по-тихо и ще използват с до 
7% по-малко електроенергия. 

• Инвестирайте в нови електроуреди, особено ако 
старите са на повече от 10 години. Обикновено те 
консумират 3 пъти повече енергия от най-новите 
модели. Когато купувате нов електроуред, обръщай-
те внимание на енергийните етикети. Според тях 
електроуредите са разделени на групи от А до G – от 
най-пестеливи до енергийни вампири.

• Включвайте бойлера на нощна тарифа. Това не 
пести електроенергия, но намалява сметката.

• Поставете хладилника по-далеч от печката и про-
зореца. С всеки един градус над 20 °С потреблението 
му нараства с около 6%.

• Не използвайте електрическата печка за всичко, 
ако имате тостер, електрическа кана или тенджера 
под налягане. Малките електроуреди имат по-малка 
мощност и затова консумират по-малко електрое-
нергия. 

• Пускайте пералнята на по-ниски температури, 
когато е възможно. Изчислено е, че 85 % от електро-
енергията при пускане на пералнята отива за загря-
ване на водата. (БДС Компас)
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материали, получени от излезли от 
употреба гуми

Ако изхвърляме на сметища износените автомобилни 
гуми, то голяма част от природата ще се превърне в грозна 
гледка. Употребяваните гуми заемат голямо пространство 
и е трудно да бъдат направени компактни, да бъдат събра-
ни и премахнати. Те и не са биологично разградими, тъй 
като времето, за което се разлагат, е неопределено – над 
100 години. 
Самите гуми и ингредиентите им нямат опасни свойства, 
но ако не се управляват и оползотворяват правилно, може 
да представляват определен риск за общественото здраве 
и околната среда. 
Гумите са потребителски стоки, които са необходими и 
важни за икономиката на всяка страна. Генерирането на 
отпадъци е неизбежно, затова е важно въвеждането на 
добри системи за управление, за да се сведе до минимум 
производството на отпадъци, но също така и да се увеличи 
повторното използване и рециклирането и възстановяване 
на материала на употребените гуми. 
В края на жизнения си цикъл гумите могат да бъдат тран-
сформирани чрез физични или химични процеси в нов 
продукт или суровини, които да се използват като изходен 
материал за приложения, различни от първоначалното им 
предназначение. 

Все повече нараства използването на материали, произ-
ведени от гуми, като гумени гранули или прах. На пазара 
съществува голям потенциал за използване на такива вто-
рични суровини. 
Използва се широк спектър от приложения на използвани-
те автомобилни гуми, между които синтетични покрития, 
детски площадки и покрития за спортни площадки, мо-
дифициране на асфалтови и битумни смеси, транспортни 
ленти, автомобилни постелки, обувки, килими, керемиди, 
подови настилки, активен въглен, термопластични еласто-
мери. 
Сега съществуват различни системи за управление на от-
падъците от използвани гуми. 
В някои държави е въведена система, основаваща се на от-
говорността на производителя. Законът определя правната 
рамка и възлага на производителите или вносителите отго-
ворността за организиране и оползотворяване на излезли-
те от употреба автомобилни гуми. Създава се национална 
компания или асоциация и производителите допринасят за 
един взаимен фонд, който да покрива разходите по събира-
нето и обезвреждане на гуми. Тенденцията е да се придаде 
по-голяма тежест на тази система на събиране.
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Друга система се основава на продуктовата такса. При нея 
за всеки килограм продадена гума се дължи продуктова 
такса, определена от националното законодателство и съ-
бирана от държавен орган. Държавата поема отговорност 
за организирането на система за събиране и оползотворя-
ване на гумите, която се прилага, например, чрез възлагане 
на тази дейност чрез търг на специализирани фирми. 
При системата, основаваща се на свободния пазар, зако-
нодателството определя условията относно целите, които 
трябва да се постигнат, но не уточнява кой е отговорен за 
този процес. По този начин всички участници по веригата 
са свободни да се наемат в съответствие с пазарните усло-
вия, съгласно действащото законодателство.
Директивата относно депонирането на отпадъци (1991/31/
EC) забрани депонирането на излезли от употреба гуми 
от юли 2006, както цели, така и нарязани, с изключение 
на гумите за велосипеди и гумите с външен диаметър над 
140 см. В Европейския съюз сега съществуват различни 
системи за събиране и за оползотворяване на излезли от 
употреба гуми. 

Заинтересованите страни, които могат 
да участват в работата на новия 
технически комитет, са:

• Крайни потребители на извлечените материали от 
излезли от употреба гуми; 

• Органи на изпълнителната власт, които регулират 
дейността на отпадъците по отношение на дефини-
ране на отговорностите, условията на одобряване; 

• Оператори за събиране, транспортиране, прера-
ботване и оползотворяване на употребявани автомо-
билни гуми;

• Производители и вносители на гуми.

Една от основните задачи на пленарната среща на техни-
ческия комитет беше обсъждането и приемането на бизнес 
план на CEN/TC 366. Бяха дискутирани получените по ко-
респондентски път забележки и коментари върху предва-
рително разпространения проект за бизнес план. 

Европейската стандартизация се зае с разработването на 
нови стандарти, които ще гарантират, че оползотворява-
нето на излезлите от употреба гуми ще е надеждно, дъл-
готрайно, икономично и екологично. Новите стандарти 
ще допринесат за значително увеличаване на качеството 
на продуктите, получени от употребени гуми, ще се наме-
рят нови приложения, нови технологии и ще съдействат за 
опазване на околната среда.
И тъй като подходящото управление на излезли от употре-
ба гуми има голямо влияние върху икономиката и околната 
среда, в края на януари 2012 г. в италианския град Милано 
се проведе първата пленарна среща на CEN/TC 366 „Ма-
териали, получени от излезли от употреба гуми”, на която 
присъстваха делегации от 10 страни-членки на CEN, как-
то и представители на Европейска асоциация на произво-
дители на гуми и каучукови продукти (ETRMA). Участие 
взеха и български експерти – Христина Георгиева, главен 
експерт в сектор „Химия, текстил и храни” в Българския 
институт за стандартизация и Кирил Здравков, изпълните-
лен директор на „Екогуми” АД. 
Обхватът на новия комитет ще бъде стандартизация на ма-
териали, получени от излезли от употреба гуми (например 
дребни парченца, стружки, гранули, прахове, стомана, тек-
стил). 

Новият технически комитет ще се 
състои от 4 работни групи (РГ), 
които ще разработват стандарти в 
основните направления от областта на 
дейност на CEN/TC 366, а именно:

• РГ 1 „Ратифициране на CEN/TS 14243”

• РГ 2 „Физични характеристики”

• РГ 3 „Охарактеризиране на състава”

• РГ 4 „Общи свойства на излезлите от употреба 
гуми”

Беше определен и съставът на работните групи относно 
страните членки, от които ще участват експерти в бъдеща-
та работа при разработване на стандарти. 
Съгласно Правилата за работа на CEN на срещата бяха 
дискутирани въпросите относно т. нар. „свързани” техни-
чески комитети на CEN и ISO и независими организации, 
чиято дейност има отношение към работата на CEN/TC 
366 – съответно CEN/TC 217, ISO/TC 45, CEN/TC 343 и 
ETRMA. Бяха определени членове на CEN/TC 366, които 
да са отговорни за осъществяване на сътрудничество с по-
сочените технически комитети и организации. Обсъдиха 
се и въпроси относно разширяването на сътрудничество-
то и с други европейски технически комитети, например: 
CEN/TC 136, CEN/TC 227 и CEN/TC 336. (БДС Компас)
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Eвропейски дискусионен форум за 
образованието в стандартизацията
Eвропейски дискусионен форум на тема „Стратегическа 
важност на образованието в областта на стандартизацията 
– диалог с академичната общност и индустрията” ще се 
проведе в Брюксел на 29 юни 2012 г.
През 2010 г. европейските организации за стандартизация 
(CEN, CENELEC и ETSI) създадоха съвместна работна 
група „Европейско образование и обучение в областта на 
стандартизацията” със задача да се проучат най-добрите 
практики в Европа, прилагани към образованието и обуче-
нието в областта на стандартизацията, включително и да 
инициират поредица от дейности за подпомагане при въ-
веждането и популяризирането на стандартизацията като 
учебна дисциплина или програма в националните образо-
вателни системи на страните-членки на ЕС.
Съвместната работна група е готова да представи на ака-
демичната общност и на индустрията в Европа резултата 
от този близо двугодишен труд и заедно да начертаят бъде-
щи действия в посока усъвършенстване на образованието 
и обучението в областта на европейската стандартизация. 
Краен срок за регистрация за участие във форума: 30 ап-
рил 2012 г. За контакти: Камелия Миланова, експерт 
„Международно сътрудничество”, e-mail: kamelia.
milanova@bds-bg.org

Нов комитет на CEN „Оценка на здравния риск 
при употреба на химични вещества”
Българският институт за стандартизация (БИС) информи-
ра за създаването на проектен комитет на CEN (CEN/PC 
416), който се ангажира с разработването на европейски 
стандарт „Оценка на здравния риск при работа с химика-
ли”. По предложение на Австрийския институт за стан-
дартизация (ASI) националните членове на Европейския 
комитет за стандартизация (CEN) потвърдиха с Резолюция 
на Техническия съвет на CEN (BT 33/2011) необходимост-
та от започване на стандартизационна дейност в областта 
на оценяването и управлението на рисковете, свързани с 
употребата на химични вещества. Стандартът ще опреде-
ля и минимални изисквания към програмите за обучение 
на оценители на здравния риск, свързан с употребата на 
химични вещества. 

Необходимостта от подобен стандарт е продиктувана от 
прилагането на Европейския регламент „Регистрация, 
оценяване, разрешаване и ограничаване на химичните ве-
щества (REACH)”, който изисква да се извършва подроб-
но оценяване относно безопасността на всички химични 
вещества, произведени, внесени или използвани в рамки-
те на Европейския съюз (те са около 143 000). Липсата на 
официално одобрени стандарти относно компетентността 
на тези, които ще извършват това оценяване, както и нали-
чието на програми за обучение на подходящи специалисти 
в областта, налага създаването на европейския стандарт.
Целта на новосъздадения комитет е предоставянето на 
набор от изисквания както към квалификацията и про-
фесионалния опит на одиторите, извършващи оценяване 
на риска и оценяване на опасните свойства на химичните 
вещества, така и към програмите за обучение на одитори. 
Това от своя страна ще осигури високо ниво на защита на 
човешкото здраве и околната среда при употреба на хими-
кали и наличие на достатъчно добре обучени експерти в 
областта на оценяването на здравния риск.
Потенциално заинтересовани страни от разработването 
на стандарта са законодателни органи в областта на здра-
веопазването, представители на химическата индустрия, 
представители на академичната общност (БАН, универ-
ситети), учени, работещи в областта на оценяването на 
здравния риск, като токсиколози, епидемиолози и др.

Нова електронна услуга на ISO за по-бърз 
достъп до стандарти 
Международната организация за стандартизация (ISO) 
разработи нова електронна платформа, която предоставя 
по-бърз, опростен и подобрен начин за достъп и ползване 
на информация за стандарти и други издания. 
Чрез новата платформа, предназначена за свободен дос-
тъп, може да се направи справка за термини и определе-
ния, съдържащи се в международните стандарти, да се по-
лучи информация за конкретен термин в един или повече 
стандарти. Платформата съдържа информация за термини 
и определения, които са част от цялостния фонд от стан-
дарти на ISO. 
Електронната платформа предоставя възможност за бър-
зо търсене и преглед на повече от 4000 графични симво-
ла, съдържащи се в международните стандарти. Лесен за 
ползване интерфейс позволява визуално изобразяване на 
символи и тяхната поръчка в различни формати като AI, 
EPS, DWG или PNG. Платформата ще се актуализира пе-
риодично, за да отразява информацията и за най-новите 
публикувани стандарти на ISO. Предвижда се да съдържа 
и международни стандарти във формат XML. Очаква се в 
края на април 2012 г. платформата да предоставя обща ин-
формация за стандарти на ISO, съдържаща се в ключови 
елементи като съдържание, въведение, област на приложе-
ние и библиография, отново във формат XML.
Това ще даде възможност на клиентите и потребителите 
на стандарти да получават подробна информация за стан-
дартите, които ги интересуват, преди да ги поръчат. (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.



Международният стандарт ISO 26000 – 
вече на български език

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език международния стандарт за социалната от-
говорност – БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална отговорност”. Стандартът е разработен с участието на експерти 
от над 90 страни и 40 международни или регионални организации и разглежда принципите на социалната отговорност 
и дава указания за нейното прилагане на практика в организациите.
Все повече организации по целия свят и свързаните с тях заинтересовани страни все по-ясно осъзнават необходимостта 
от социално отговорно поведение и произтичащите от това ползи. Целта на социалната отговорност е да съдейства за 
устойчивото развитие.

Акцентът в стандарта е поставен на следните седем основни теми, свързани със 
социалната отговорност:

•  Управление на организацията

•  Човешки права

•  Трудови практики и взаимоотношения

•  Околна среда

•  Лоялни практики на организацията

•  Въпроси, свързани с потребителите

•  Приобщаване на общността и нейното развитие

БДС ISO 26000:2012 „указания за социална отговорност” може да бъде закупен на  
цена 180 лв. с ДДС.


