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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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Темата на този брой на списание „БДС Компас” е безопасността на 
машините, тъй като стремежът на Европейския съюз е да се намали 
огромната социална цена, плащана за злополуки. А машините са една 
от най-важните промишлени опори в икономиката на всяка страна.
Представяме Машинната директива (Директива 2006/42/ЕС), която 
определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и 
опазване на здравето, допълнени от серия по-специфични изисквания 
за някои категории машини. 
Документът показва какво трябва да направи производителят, преди 
да пусне на пазара или в експлоатация дадена машина. 
Много са техническите комитети в БИС, работещи в обхвата на  
Машинната директива.
Представяме и европейските хармонизирани стандарти в областта 
на Директива 2006/42/ЕС. Те се разработват с консенсус и отразяват 
икономическите и социалните интереси на всички държави-членки 
на Европейския съюз за защита на потребителите, безопасност на 
работещите, насърчават социалната отговорност, играят важна роля 
за здравето и живота ни, за опазване на околната среда. В този брой 
съветите са насочени към това как да познаем безопасната машина. 
В рубриката „Системи за управление” представяме изискванията от-
носно сигурността на информацията – БДС ISO IEC 27001. Стандар-
тът е приложим за всички видове организации без значение от вида, 
големината и дейността им. 
Фокусът ни в този брой са малките и средните предприятия, тъй като 
те са гръбнакът на икономиката. Доказаха го и презентациите на из-
тъкнати експерти от Европа в областта на стандартизацията на авто-
ритетните форуми, провели се в началото на юни в курорта Албена. 
Неслучайно Българският институт за стандартизация се е фокусирал 
върху повишаване на информираността на малките и средните пред-
приятия с реализирането на проекта „Усъвършенстване на системата 
за стандартизация в България”. 
Затова и нашата организация участва и в друг европейски проект за 
създаването на виртуална образователна програма за мебелния бранш.
„Стандартизацията не поставя догми, тя позволява да си „сверяваш 
часовника” с достигнатото ниво на технологиите”, споделя експертът 
инж. Мария Мазгарева в рубриката ни „Професия стандартизатор”. 
Инж. ст.н.с. Васил Костурков пък ни казва, че без стандарти ще има 
анархия в икономиката.
А „БДС Компас” продължава да е вашият пътеводител в необятния 
свят на стандартизацията, създаващ ред навсякъде около нас.

Редакционен коментар
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съществените изисквания за 
безопасност

Машините са една от най-важните промишлени опори в 
икономиката на Европейския съюз. Стремежът е да се на-
мали огромната социална цена, плащана за злополуки при 
работа с машини, чрез интегрирането на принципите на 
безопасност при проектиране и изработването им, както и 
чрез правилното им монтиране и поддръжка.
Директива 2006/42/ео относно машините на Европей-
ския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. определя 
единствено съществените изисквания от общ характер за 
безопасност и опазване на здравето, допълнени от серия 
по-специфични изисквания за някои категории машини. 
Производителите носят пълната отговорност за удостове-
ряване на съответствието на техните машини с разпоред-
бите на директивата. За някои видове машини, притежава-
щи по-високо ниво на потенциални рискове, е желателно 
въвеждането на по-строга процедура по сертифициране.
Производителят или неговият упълномощен представител 
трябва да следи да бъде извършена оценка на рисковете 
относно машината, която възнамерява да пусне на пазара. 
За тази цел той трябва да определи кои са съществените 
изисквания за безопасност и за опазване на здравето, които 
се прилагат към машината.
Директивата се прилага по отношение на:

• машини;

• заменяемо оборудване;

• защитни елементи;

• товарозахващащи приспособления;

• вериги, въжета и ремъци;

• демонтируеми устройства за механично предаване 
на движение;

• частично окомплектовани машини.

От приложното поле на директивата се изключват защит-
ните елементи, предназначени да бъдат използвани като 
резервни части за замяна на идентични елементи и пре-
доставяни от производителя на оригиналната машина, 
оръжия, превозни средства, електродомакински уреди за 
домашна употреба, електродвигатели и други.
Държавите-членки на ЕС вземат всички необходими мер-
ки, така че машините да могат да бъдат пускани на пазара 
и в експлоатация, само ако отговарят на отнасящите се до 
тях разпоредби на директивата и не увреждат здравето и 
безопасността.

Пускане на пазара и пускане в 
експлоатация
Преди да пусне на пазара или в експлоатация машина, 
производителят или неговият упълномощен представител 
трябва да:

• следи тя да отговаря на съответните съществени 
изисквания за безопасност и опазване на здравето,

• следи да бъде налично техническото досие,

• предостави на разположение необходимата инфор-
мация като например инструкцията за експлоатация,

• прилага необходимите процедури по оценяване на 
съответствието,

• изготви декларацията на ЕС за съответствие,

• постави маркировката „СЕ“.
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Презумпция за съответствие и 
хармонизирани стандарти
Машините, притежаващи маркировка „ЕО“ и придружава-
ни от декларацията за съответствие, отговарят на дирек-
тивата.
Счита се, че машина, произведена съгласно даден хармо-
низиран стандарт, съответства на съществените изисква-
ния за безопасност и опазване на здравето, влизащи в об-
хвата на този хармонизиран стандарт.
Машината трябва да бъде проектирана и изработена, като 
се вземат предвид резултатите от оценяването на рискове-
те.
Задълженията, предвидени от съществените изисквания 
за безопасност и опазване на здравето, се прилагат само 
когато съответната опасност съществува за разглежданата 
машина, когато тя се използва при условията, предвидени 
от производителя или неговия упълномощен представи-
тел, но също така и при предвидими извънредни ситуации. 
Посочените в специално приложение съществени изисква-
ния за безопасност и опазване на здравето са задължител-
ни. То включва няколко части, като първата има общ об-
хват и се прилага към всички видове машини. Други части 
обхващат някои по-специални видове опасности. По време 
на проектирането на дадена машина трябва да бъдат взети 
под внимание изискванията на общата част и изисквания-
та на една или няколко от останалите части на приложени-
ето в зависимост от резултатите от оценката на рисковете.

Декларация за съответствие
Тази декларация се отнася за машините в състоянието, в 
което те са били пуснати на пазара, и изключва добавените 
елементи и/или операциите, извършени впоследствие от 
крайния потребител.

Декларацията за съответствие трябва да съдържа 
следните елементи:

• търговско наименование и пълен адрес на произво-
дителя и при необходимост на неговия упълномощен 
представител;

• името и адреса на лицето, оправомощено да със-
тавя техническото досие, като то трябва да е уста-
новено в Общността;

• описание и идентификация на машината, включи-
телно нейното генерично наименование, функция, мо-
дел, тип, сериен номер и търговско наименование;

• декларация, уточняваща изрично, че машината 
отговаря на всички съответстващи изисквания на 
настоящата директива, и при необходимост подобна 
декларация, уточняваща, че машината съответства 
на други директиви и/или разпоредби. Тези позовавания 
трябва да съответстват на текстовете, публикувани 
в Официален вестник на Европейския съюз;

• при необходимост име, адрес и идентификационен 
номер на нотифицирания орган, който е извършил из-
питване на типа и номера на сертификата;

• при необходимост име, адрес и идентификационен 
номер на нотифицирания орган, който е одобрил сис-
темата за цялостно осигуряване на качеството;

• при необходимост позоваване на използваните хар-
монизирани стандарти;

• при необходимост позоваване на останалите из-
ползвани стандарти и технически спецификации;

• място и дата на съставяне на декларацията;

• идентификация и подпис на лицето, оправомощено 
да съставя тази декларация от името на производи-
теля или на неговия упълномощен представител.

Декларацията за вграждане на частично окомплекто-
вани машини трябва да съдържа:

• търговско наименование и пълен адрес на произво-
дителя на частично окомплектованата машина и при 
необходимост на неговия упълномощен представител;

• името и адреса на лицето, оторизирано да съставя 
въпросното техническо досие; това лице трябва да е 
установено в Общността;

• описание и идентификация на частично окомплек-
тованата машина, включително нейното генерично 
наименование, функция, модел, тип, сериен номер и 
търговско наименование;

• декларация, с която се изброяват тези от същест-
вените изисквания на директивата, които са прило-
жени и удовлетворени, и се уточнява, че съответната 
техническа документация е съставена в съответ-
ствие, и при необходимост декларация, уточняваща, 
че частично окомплектованата машина съответства 
на други приложими директиви. Тези позовавания 
трябва да съответстват на текстовете, публикувани 
в Официален вестник на Европейския съюз;

• поемане на ангажимент за предаване след надлеж-
но мотивирана молба от националните органи на 
подходяща информация относно частично окомплек-
тованата машина. Този ангажимент включва подроб-
ностите по начина на предаване и не нарушава права-
та на интелектуална собственост на производителя 
на частично окомплектованата машина;

• деклариране, че частично окомплектованата ма-
шина не трябва да бъде пускана в експлоатация преди 
машината, в която ще трябва да бъде вградена, да 
бъде обявена като съответстваща на разпоредбите 
на директивата, когато това се налага;

• място и дата на съставяне на декларацията;

• идентификация и подпис на лицето, оправомощено 
да съставя тази декларация от името на производи-
теля или на неговия упълномощен представител.
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работни групи на БИС, работещи в 
обхвата на Машинната директива:

 » ТК 1 Пожаро- и взривозащита 

 » ТК 6 Битови електрически уреди

 » ТК 14 Пътни превозни средства и двигатели с 
вътрешно горене

 » ТК 23 Трактори и техника за земеделието и го-
рите 

 » ТК 31 Кранове и телфери 

 » ТК 38 Въртящи се електрически машини 

 » ТК 43 Хладилна и криогенна техника 

 » ТК 44 Текстил и облекло 

 » ТК 52 Безопасност на машини и съоръжения 

 » ТК 59 Ергономия

 » ТК 66 Асансьори и специална подемно-транс-
портна техника 

 » ТК 70 Железопътен транспорт 

 » ТК 72 Електрически апарати за ниско напреже-
ние

 » ТК 76 Каучук 

 » ТК 82 Акустика. Шум и вибрации 

 » ТК 96 Врати, прозорци, капаци, строителен об-
ков и окачени фасади 

 » ТК 100 Техника и съоръжения за строителство 
и поддържане (включително зимно) на пътища

Експертни работни групи:
 » ЕРГ 3 Машини и оборудване за хранително-вку-

совата промишленост и търговски обекти

 » ЕРГ 14 Кари

(БДС Компас)
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Хармонизираните стандарти по 
машинната директива

Хармонизиран стандарт е европейски стандарт (EN), раз-
работен по мандат на Европейската комисия и Европей-
ската асоциация за свободна търговия (EFTA), който е в 
подкрепа на съществените изисквания на директивите от 
Нов подход.
За да станат хармонизирани стандарти, е необходимо дър-
жавите-членки на Европейския съюз (ЕС) да преведат 
заглавията на стандартите на своя национален език, да 
ги изпратят чрез административните центрове на CEN/
CENELEC на Европейската комисия и секретариата на 
EFTA за публикуване на заглавията в Официалния вест-
ник (Official Journal) на Европейския съюз. С този акт ев-
ропейските стандарти, разработени по мандат, стават хар-
монизирани. От датата им на публикуване те могат да се 
прилагат за доказване на съответствието на продуктите с 
директивите. 
полза от европейските хармонизирани стандарти в  
областта на Директива 2006/42/ес:

• Изработват се с консенсус и отразяват иконо-
мическите и социалните интереси на всички дър-
жави-членки за осигуряване на условия за защита 
на потребителите, безопасност на работещите, 

насърчават социалната отговорност, играят  
важна роля за здравето и живота ни, за опазване 
на околната среда.

• Подпомагат изпълнението на съществените 
изисквания за безопасност към машините, което 
осигурява достъпа на българските стоки до общия 
европейски пазар.

• Улесняват производителите в процесите на 
анализ и оценяване на рисковете.

• Определят изисквания при проектирането и 
конструкцията на машините.

• Определят методи за изпитване и проверка.

• Улесняват процеса на уточняване на изисква-
ния/критерии за оценка.

• Определят изискванията при поставяне на мар-
кировка и информация, която съпътства продукта.

• Подпомагат процеса на оценяване на съответ-
ствието.
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директива „Машини” са няколко вида:
• вид А – основни стандарти за безопасност, раз-
глеждащи основните понятия, принципите за про-
ектиране/разработване и общите аспекти за всички 
видове машини;

• вид В – специализирани стандарти за безопасност, 
разглеждащи един или повече аспекти на безопасност-
та или един или повече видове защитни приспособле-
ния, които могат да бъдат използвани за широка гама 
машини;

• вид B1 – за конкретни аспекти на безопасността 
(например безопасни разстояния, температура на по-
върхности, шум);

• вид B2 – за защитни приспособления (например ор-
гани за управление с две ръце, блокиращи устройства, 
устройства, чувствителни на натиск, защитни пре-
гради);

• вид С – стандарти за безопасност на машини, раз-
глеждащи подробни изисквания за безопасност на кон-
кретна машина или на група машини.

Примери за стандарти от различните 
видове

Вид А: 
БДс EN ISO 12100:2011 Безопасност на машините. Общи 
принципи за проектиране/разработване. Оценяване на ри-
ска и намаляване на риска (ISO 12100:2010)

Вид В:
БДс EN ISO 13857:2008 Безопасност на машините. Без-
опасни разстояния срещу достигане на опасни места с 
горните и долните крайници (ISO 13857:2008) – заменя и 
отменя БДС EN 294:2002 и EN 811:1996 
БДс EN 60204-1:2006 Безопасност на машини. Електро-
обзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 
60204-1:2006, с промени) и БДС EN 60204-1:2006/A1:2009
БДс EN ISO 13732-1:2009 Ергономия на топлинната 
околна среда. Методи за оценяване на човешките реакции 
при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности 
(ISO 13732-1:2006)
БДс EN 614-1:2006+A1:2009 Безопасност на машините. 
Ергономични принципи на проектиране. Част 1: Термино-
логия и основни принципи
БДс EN 894-1:1997+A1:2009 Безопасност на машините. 
Ергономични изисквания за проектирането на индика-
торни устройства и органи за управление. Част 1: Общи 
принципи за взаимодействие на човека с индикаторни ус-
тройства и органи за управление
БДс EN 894-2:1997+A1:2009 Безопасност на машините. 
Ергономични изисквания за проектирането на индикатор-
ни устройства и органи за управление. Част 2: Индикатор-
ни устройства
БДс EN 626-1:1994+A1:2008 Безопасност на машините. 
Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, от-
деляни от машини. Част 1: Принципи и изисквания за про-
изводители на машини 
БДс EN 1093-11:2001+A1:2008 Безопасност на машини-
те. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с 
въздуха. Част 11: Индекс на пречистване 
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БДс EN 953:1997+A1:2009 Безопасност на машините. За-
щитни прегради. Общи изисквания за проектиране/разра-
ботване и изработване на неподвижни и подвижни защит-
ни прегради
БДс EN 1088:1995+A2:2008 Безопасност на машините. 
Блокиращи устройства, свързани със защитни прегради. 
Основни положения за проектиране/разработване и избор 
БДс EN ISO 4413:2011 Хидравлични задвижвания. Общи 
правила и изисквания за безопасност на системи и техните 
съставни части (ISO 4413:2010)
БДс EN ISO 4414:2011 Пневматични задвижвания. Общи 
правила и изисквания за безопасност на системи и техните 
съставни части (ISO 4414:2010)
БДс EN ISO 13849-1:2008 Безопасност на машините. Час-
ти от системите за управление, свързани с безопасността. 
Част 1: Общи принципи за проектиране/разработване (ISO 
13849-1:2006)
БДс EN 574:1996+A1:2008 Безопасност на машините. 
Устройства за управление с две ръце. Функционални ас- 
пекти. Принципи за проектиране/разработване 
БДс EN ISO 13850:2009 Безопасност на машините. Ава-
рийно спиране. Принципи за проектиране/разработване 
(ISO 13850:2006)
БДс EN ISO 7731:2009 Ергономия. Сигнали за опасност 
за обществени и работни зони. Звукови сигнали за опас-
ност (ISO 7731:2003)
БДс EN 842:1996+A1:2009 Безопасност на машините. 
Визуални сигнали за опасност. Общи изисквания, проек-
тиране и изпитване
БДс EN 981:1996+A1:2009 Безопасност на машините. 
Система от звукови и визуални сигнали за опасност и ин-
формационни сигнали 
БДс EN 547-1:1996+A1:2009 Безопасност на машини. 
Размери на корпуса на машината. Част 1: Основи за опре-
деляне размерите за достъпа на работните места до всички 
части на машината 
БДс EN 547-2:1996+A1:2009 Безопасност на машините. 
Размери на човешкото тяло. Част 2: Принципи за опреде-
ляне на размерите, необходими за отвори за достъп
БДс EN 547-3:1996+A1:2009 Безопасност на машините. 
Размери на човешкото тяло. Част 3: Антропометрични 
данни 
БДс EN 1127-1:2011 Експлозивни атмосфери. Предотвра-
тяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основ-
ни понятия и методология 
БДс EN ISO 4871:2009 Акустика. Деклариране и провер-
ка на стойностите на излъчен шум от машини и съоръже-
ния (ISO 4871:1996) 
БДс EN ISO 12001:2009 Акустика. Излъчване на шум от 
машини и съоръжения. Правила за разработване и предста-
вяне на стандарти за измерване на шума (ISO 12001:1996) 

БДс EN ISO 11200:2009 Акустика. Излъчване на шум от 
машини и съоръжения. Ръководство за използване на ос-
новни стандарти за определяне на излъчените нива на зву-
ково налягане на работното място и на други определени 
положения (ISO 11200:1995, вкл. Cor 1:1997) 

Вид С:
БДс EN 12629-1:2000+A1:2010 Машини за производство 
на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. 
Безопасност. Част 1: Общи изисквания 
БДс EN 13524:2003+A1:2009 Машини за поддържане на 
пътища. Изисквания за безопасност 
БДс EN 15436-2:2008 Техника за поддръжка на пътища. 
Част 2: Оценяване на технически характеристики 
БДс EN 474-1:2006+A1:2009 Машини за земни работи. 
Безопасност. Част 1: Общи изисквания 
БДс EN 474-6:2006+A1:2009 Машини за земни работи. 
Безопасност. Част 6: Изисквания към дъмпери 
БДс EN 500-1:2006+A1:2010 Подвижни машини за строи-
телство на пътища. Безопасност. Част 1: Общи изисквания 
БДс EN 500-2:2006+A1:2009 Подвижни машини за стро-
ителство на пътища. Безопасност. Част 2: Конкретни изи-
сквания към пътни фрезови машини 
БДс EN 500-4:2011 Подвижни машини за строителство 
на пътища. Безопасност. Част 4: Конкретни изисквания за 
машини за уплътняване 
Информацията е предоставена от Светлана Гюрджило-
ва, ръководител-сектор „Машиностроене и транспорт”
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средните предприятия

Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на 
икономиката. Прилагането на стандартите допринася за 
повишаване на тяхната конкурентоспособност в рамките 
на общия европейски пазар. Доказаха го и презентациите 
на изтъкнати европейски експерти в областта на стандар-
тизацията по време на форумите, организирани от БИС за 
представителите на българския бизнес в рамките на го-
дишните асамблеи на CEN и CENELEC, провели се в на-
чалото на юни тази година в курорта Албена.
Неслучайно Българският институт за стандартизация се 
е фокусирал върху повишаване на информираността на 
малките и средни предприятия с реализирането на проекта 
„Усъвършенстване на системата за стандартизация в Бъл-
гария”, финансиран по оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.
Проектът стартира с мащабно проучване в областта на 
стандартизацията и Българският институт за стандартиза-
ция има пълна картина за потребностите на предприятията 
и бизнеса в България по отношение на дейността по стан-
дартизация и услугите, предоставяни от организацията.
Проведеното изследване показа, че фирмите с над 50 чове-
ка в по-голяма степен смятат, че прилагането на стандарти 
е изключително важно за тяхната дейност – на това мнение 
са 65,1%, докато сред по-малките фирми това твърдение 
споделят 45,9%. По-големите фирми показват и по-добри 
познания, като 62% заявяват, че познават добре стандарти-
те, които се прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред 
фирмите с под 50 човека.
Изискванията за качество също са по-добре познати на по-
големите фирми – 82,9%, а от по-малките фирми 73% зая-
вяват, че ги познават добре.
Не така стоят нещата в по-богатите държави от Европей-
ския съюз – показаха лектори в презентациите си на дис-
кусионните форуми в Албена. 
Д-р Бернард Тийс, председател на борда на директорите 
на DKE (Немската електротехническа комисия), представи 
как бизнесът, специално малките и средните предприятия, 

се включват в стандартизационния процес в Германия. Ав-
торитетната организация има 290 комитети и подкомитети, 
над 450 работни групи и над 750 заседателни дни годишно. 
Получава подкрепа от 3500 почетни членове в Германия, 
1250 германски експерти в IEC и 550 в CENELEC. В IEC 
има 34 секретари и 36 председатели на технически коми-
тети и работни групи, а в CENELEC – 24 секретари и 17 
председатели.
Прави впечатление, че сред участниците в процеса по 
стандартизация има еднакъв интерес както на големите 
компании (40%), така и на малките и средни предприятия 
(39 %).
МСП имат свободен достъп до техническите комитети и 
работните групи и участват без никакви такси, изпращат 
делегати в работата на националните комитети.

Председателят на борда на директорите на DKE  
Бернард Тийс пред участниците в семинара в Албена
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Има специални он-лайн услуги за МСП, за да им се по-
могне в тълкуването на европейски стандарти, портал за 
проекти на стандарти на DIN (Немски институт за стан-
дартизация) и VDE (Немска асоциация за електрически, 
електронни и информационни технологии), контакти за 
бизнес между малките и средни фирми.
DKE участва в Комисията за малките и средните предпри-
ятия, която организира срещи, за да се улесни достъпът им 
до стандарти и участието в дейността по стандартизация 
на МСП.
Австрия е страната на малките и средните предприятия, 
тъй като около 99% от фирмите са с по-малко от 250 слу-
жители. Австрия също залага на малките и средни пред-
приятия, стана ясно от представянето на Елизабет Блаха, 
заместник-изпълнителен директор на Австрийския инсти-
тут за стандартизация. Според статистиката по брутния 
вътрешен продукт на глава от населението в Европейския 
съюз през 2011 г. Австрия е на трето място след Люксем-
бург и Холандия. А на опашката с равни показатели са Ру-
мъния и България. 
Елизабет Блаха посочи „културата на стандартизацията” 
като един от най-важните външни фактори за успех на 
всеки бизнес, наред с икономическата и географска рамка. 
Важен е и моделът на финансиране на организация като 
Австрийския институт за стандартизация, който залага не 
на членство, а на продажбата на стандарти. 86% от финан-

сирането идват от продажбите на стандарти и услуги, 14% 
са от държавата и Стопанската камара. 
За сравнение, проучването, което БИС направи, посочва, 
че около една трета от представителите на по-малките 
фирми не са наясно откъде да купуват стандартите, които 
прилагат.
Целта е малкият и среден бизнес в Австрия да има безпре-
пятствен достъп до стандартизацията, без задължително 
членство. Освен това се финансират участия на делегати в 
европейските организации по стандартизация от Стопан-
ската камара и от научни организации.
Българският институт за стандартизация също има 
интернет портал за малките и средните предприя-
тия, който да ги улесни в прилагането на стандартите:  
www.bds-bg.org/pages/?text_id=98
Изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата 
за стандартизация в България” дава шанс за по-пълно ин-
тегриране на МСП в България в европейските и между-
народни бизнес мрежи. Бизнесът вече е по-добре инфор-
миран относно прилагането и ползите от стандартите, има 
възможност да получава повече услуги от БИС с високо 
качество, което ще повиши готовността му за прилагане 
на европейските стандарти. Със собствени усилия БИС 
се стреми да направи по-конкурентоспособни малките и 
средни предприятия, за разлика от Германия и Австрия, 
където държавата дава силна подкрепа в прилагането на 
европейските стандарти. (БДС Компас)

Елизабет Блаха (втората отдясно) представи австрийския модел



БДС Компас, брой 4/201212

П
РО

Ф
ЕС

И
Я

 С
ТА

Н
Д

А
РТ

И
ЗА

ТО
Р инж. мария мазгарева, 

ръководител на сектор 
„стандарти в електротехниката, 

електрониката и 
далекосъобщенията”: 

стандартизацията позволява да 
си „сверяваш часовника” 

Аз съм щастлив човек, защото обичам професията, която 
ме е избрала и упражнявам над 30 години!
Запознах се със стандартите на 14 години като ученичка в 
техникум по електроника, а после като студентка в специ-
алност „Електрически машини и апарати” във ВМЕИ, Со-
фия (сега Технически университет). Преподавателите ни 
въвеждаха в областта на стандартизацията, която по това 
време беше със задължителен характер: прилагахме стан-
дарти при изработване на чертежи, на проекти, в часовете 
по лабораторни упражнения и по практика. Тогава мате-
рията на стандартите ми се виждаше много суха, приемах 
я като даденост, задължителна за прилагане и лишена от 
творческо мислене. По тази причина си мечтаех да работя 
нещо, което да ме среща колкото може по-малко със стан-
дарти.
Но съдбата ми беше начертала друго. Когато станах инже-
нер, по желание постъпих в Завод за електрически маши-
ни, за да усвоя на практика това, което съм учила. Попад-
нах в много добър колектив с доказани професионалисти. 
Бях назначена в Отдела за технически контрол (ОТК) в 
изпитвателна станция за електрически двигатели и генера-
тори с най-голяма мощност, като изпълнявах и длъжността 
метролог на завода. Двамата мои началници – на отдела и 
на изпитвателната станция – бяха най-добрите ми учите-
ли, с които бързо прохождах в професията инженер, и за 
които винаги ще си спомням с благодарност. Заедно с ко-
легите аз изпитвах машините, т.е. проверявах дали техните 
характеристики се вписват в изискванията на стандарта, 
в допустимите гранични стойности. Когато се случеше 
някой показател да излезе от определените граници, ние 
обсъждахме с конструкторите (също мои добри учители 
в професията) следващата стъпка за подобрение. Като ме-
тролог на завода мое задължение беше да водя на отчет 
целия метрологичен парк, да го представям за периодични 
планови проверки, да го давам на ремонт при установя-
ване на грешки и т.н., т.е. аз изпълнявах предписанията в 
стандартите за съответните измервателни уреди.

След 4 години опит в завода постъпих в Института за 
електроенергийна техника, в отдела по стандартизация, 
като извършвах нормоконтрол. Това означава, че се прави 
проверка на конструкторската документация на отделни 
типове продукти и се следи за спазването на стандартите 
по отношение на оразмеряване, допуски на размери, гра-
павост на повърхнини, използвани материали, комплект-
ност на документацията. Стандартите от тази група бяха 
събрани в сборник с наименование „Единна система за 
конструкторска документация (ЕСКД)” и се използваха 
от конструктори, технолози, изпитватели. Вече започвах 
да променям отношението си към стандартите. Разбрах, 
че за да си добър инженер, те са необходимост, без коя-
то не може да постигнеш целите си. Спазвайки стандарта, 
ние гарантираме ниво, което може да удовлетвори нас като 
производители, а също и потребителите.
На седмата година от трудовия ми стаж съдбата се наме-
си отново: получих неочаквано предложение да се явя на 
интервю за работа в Научноизследователския институт по 
стандартизация. Търсеше се специалист по ЕСКД в об-
ластта на електротехниката. И съвсем естествено с опита, 
който вече бях добила, спечелих конкурса и постъпих на 
работа в институцията по стандартизация, та до ден-дне-
шен, вече 25 години. През тези години институтът претър-
пя много трансформации, но винаги с основен предмет на 
дейност – СТАНДАРТИЗАЦИЯ. 
Освен с ЕСКД известно време се занимавах със стандарти-
те в областите на пожарната безопасност и охрана на труда. 
Премествайки се в електронаправлението, аз приех да водя 
области по моята специалност – основно електрически 
уредби в сгради, апарати за ниско напрежение, електроме-
ри, електротранспорт и други. Работих по изпълняване на 
процедурите за създаване на технически комитети по стан-
дартизация. Да мотивираш заинтересованите организации 
да се обединят, за да участват в процеса по стандартиза-
ция, да се запознават още в началото с новите постижения 
в конкретната област и да могат да ги прилагат в своето 
предприятие, да влияят на процеса на стандартизиране 
също е много сложен и трудоемък процес. С общи усилия 
на колегите от направлението ”Стандарти в електротехни-
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ката, електрониката, енергетиката, далекосъобщенията и 
информационните технологии” за 4-5 години, от 1992 г., 
успяхме да създадем 14 технически комитета по стандар-
тизация в областта на електротехниката, които обхващат 
по-голяма част от съответстващите в европейската органи-
зация по стандартизация в областта на електротехниката 
(CENELEC), и функционират до момента. Бях секретар на 
два технически комитета: ТК 49 „Електрически уредби в 
сгради” и ТК 72 „Апарати за ниско напрежение”.
Работех под ръководството на г-жа Ирина Бойкова, дъл-
гогодишен опитен стандартизатор, от която попивах тън-
костите на професията. Необходими са много качества 
за нашата професия: отговорност, прецизност, организи-
раност, дисциплина, инициативност, умения за работа в 
екип, познаване на нормативната база, уважение към тру-
да и личните качества на хората, с които работиш, умение 
да изслушваш и да се съобразяваш с мнението на други 
експерти, умения да анализираш и да предлагаш решения, 
умения да предаваш собствения опит на новопостъпили 
колеги и много други неща.
Когато стандартите бяха обявени за незадължителни, мно-
го хора решиха, че се слага край на стандартизацията и 
не се налага вече да се съобразяват с „досадните” стан-
дарти. Минаха няколко години в лутане, докато се наложи 
следното мислене: стандартизацията не поставя догми, 
тя позволява да си „сверяваш часовника” с достигнатото 
ниво на технологиите, на чието бурно развитие сме свиде-
тели. Тя дава увереност за конкурентоспособност, за удов-
летворяване на очакванията на потребителите, на това, че 
твоите изисквания като потребител са изпълнени, че някой 
се грижи за твоята безопасност, за безопасността на дома, 
в който живееш, и на имуществото, което притежаваш, 
за чистотата на въздуха, който дишаш, и на водата, която 
пиеш, и т.н. 
Десет години от моя трудов стаж в БИС преминаха в отдел 
„Проверка на стандарти”. Благодарение на образованието 
си можех да извършвам проверка на стандартите от цяла-
та електротехническа област. В работата си се придържах 
към използването на възприетата терминология в съот-
ветните конкретни области, към точно интерпретиране на 
техническия смисъл, към уеднаквяване на подобни тексто-
ве, доколкото е възможно, за еднозначност на текстовете за 
избягване на различни тълкувания и други. Много тежка 
и отговорна работа, но тя ми даде много нови познания, 
както и увереност, че съм полезна за повишаване на ка-
чеството на стандартите, които са минали през погледа ми. 
Налагало се е да се консултирам с експертите от различни 
ТК за конкретните области, но винаги съм го правила със 
съзнанието, че ще науча нещо ново, което ще ми помогне 
по-ясно да видя проблема. В този смисъл мога да кажа, че 
съм имала късмета да общувам с много опитни и знаещи 
хора, на които се възхищавам и уважавам.
Със своите колеги от отдела съм участвала в изработва-
нето на основни документи за работа по стандартизация. 
Тогава най-силно се прояви творческият характер на про-
фесията – спорихме, доказвахме тезите си, убеждавахме 
се и в крайна сметка постигахме добри резултати, защото 
всеки от нас имаше дългогодишен опит, бяхме мислещи, 

знаещи и можещи хора. Този период най-силно се отра-
зи на самочувствието ми на стандартизатор. Аз имах вече 
широк поглед над цялата стандартизация, а не само в кон-
кретна област. Вече бях убедена, че това е моето поприще 
и стандартизацията не е суха материя. 
С пълноправното членство на България в Европейския 
съюз и с приемането на БИС като национален орган по 
стандартизация на България в европейските организации 
по стандартизация CEN/CENELEC стандартизацията се 
издигна на по-високо ниво като посредник за спазване на 
европейското и националното законодателство. Промени-
ха се много неща в работата ни и съм доволна, че съм ак-
тивен участник в този процес. Получаваме информация за 
нови проекти на европейски стандарти, която предоставя-
ме на нашите членове, за да бъдат запознати българските 
експерти с новостите и да могат да се включат в работата 
на европейската стандартизация, за да споделят своя добър 
опит. 
Едновременно станах ръководител на сектор „Стандарти 
в електротехниката, електрониката и далекосъобщенията”. 
Продължавам да съм секретар на БИС/ТК 49 и БИС/ТК 72 
и съм специалист по ЕСКД в областта на електротехника-
та. Винаги се старая коректно да изпълнявам задължения-
та си, старая се да има добър микроклимат в сектора, за да 
работим заедно в екип.
В професията СТАНДАРТИЗАТОР има рутина, но има 
и творчество. Тя предлага широко поле за натрупване на 
нови знания и възможности за развитие. Затова е подходя-
ща за млади хора, желаещи да постигнат професионално 
израстване и изява на способностите.
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стандарти ще има анархия в икономиката

Интервю

Васил Костурков е завършил 
Машинно-електротехническия 
институт в София (сега Техни-
чески университет) със специ-
алност „Технология на маши-
ностроенето и металорежещи 
машини”. С повече от 30 години 
стаж в областта на изпитвания 
на металорежещи и дървообра-
ботващи машини. Консултант е 
в областта на системи за упра-
вление на качеството, безопас-
ност на машини, прилагане на 
директиви от Нов подход. Член 
на Техническия съвет за оценява-
не на съответствието към БИС 
Понастоящем е председател на 
БИС/ТК 52 „Безопасност на ма-
шини и съоръжения”. Има над 
100 публикации в областта на 
безопасност на машините.

– Инж. Костурков, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Стандарти използвам още от първите 
дни при постъпване на работа след за-
вършване на МЕИ. С разработване на 
стандарти се занимавам от далечната 
1978 г. във връзка със сътрудничеството 
в Съвета за икономическа взаимопомощ 
(СИВ). В областта на въвеждане на евро-
пейските стандарти в България от 1998 г. 
– във връзка с въвеждането с превод на 
български език на EN 292 „Безопасност 
на машините. Основни положения. Общи 
принципи за проектиране/разработване. 
Част 1 и 2”

– Доколко са важни 
стандартите във вашата 
област?
– Стандартите са много важни и полезни, 
тъй като дават инструмент в ръцете на 
производителите на машини и подобни 
съоръжения за създаване и производство 
на продукти, изпълняващи изискванията 
на европейското техническо законодател-
ство и по този начин достъп до пазара.

– По дефиниция 
стандартите са доброволни. 
Това означава ли, че може и 
без тях?
– Без всичко може!!! Само без храна, 
вода и дрехи не може! Може и без стан-
дарти, но това е равносилно на анархия в 
индустрията и икономиката. Стандартите 
създават ред. Спазването на стандарти е 
някаква гаранция за качество и съпри-
частност към определени проблеми на 
обществото. Редица стандарти са инстру-
менти, прилагането на които гарантира 
постигането на определените изисква-
ния към съответните продукти. Разбира 
се, вероятно, изискванията могат да се 
постигнат и по друг начин, но указаното 
в стандартите е доказал се в практиката 
подход, който осигурява постигането на 
желания резултат при оптимални разхо-
ди. Също така, декларацията на произво-
дителя, че е приложил определени стан-
дарти, е форма на гаранция за клиента, че 
продуктът съответства на някакви опре-
делени изисквания.

– Лично за Вас какво са 
стандартите?
– Правила, спазването на които помага 
на производителите да постигнат изис-
кванията към продуктите, поставяни от 
потребителите и обществото, при опти-
мални разходи и форма на гаранция за 
клиентите, че съответните продукти съ-
ответстват на техните очаквания.
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изискванията за сигурността на 
информацията

БДс ISO IEC 27001 информационни технологии. ме-
тоди за сигурност. системи за управление на сигур-
ността на информацията. изисквания е приложим за 
всички видове организации, без значение от вида, големи-
ната и дейността им. Той определя изискванията за съз-
даване, внедряване, функциониране, наблюдение, преглед, 
поддържане и подобряване на документирана система за 
управление на сигурността на информацията (СУСИ). Оп-
ределя също изискванията за внедряване на механизми за 
контрол по сигурността, пригодени към потребностите на 
всяка организация или части от нея. 
Този международен стандарт може да бъде използван за 
оценяване на съответствието от вътрешни и външни за-
интересовани страни. Съобразен е с ISO 9001:2000 и ISO 
14001:2004. Когато организацията има вече работеща 
система за управление според ISO 9001 или ISO 14001, в 
повечето случаи е за предпочитане да се изпълнят изис-
кванията на този международен стандарт в рамките на съ-
ществуващата система за управление. 
БДС ISO IEC 27001 приема модела „планиране-изпъл-
нение-проверка-действие, ПИПД” (Plan-Do-Check-Act, 
PDCA), който се използва за всички процеси в рамките на 
СУСИ. 

Създаване
Организацията трябва да:

• определи обхвата и границите на СУСИ по отно-
шение на характеристиките на дейността, организа-
цията, нейното местоположение, активи и техноло-
гии и ако има изключения от обхвата, да ги посочи и 
обоснове;

• определи политиката, свързана със СУСИ, чрез ха-
рактеристиките на дейността, организацията, ней-
ното местоположение, активи и технология;

• определи подхода за преценяване на риска на орга-
низацията;

• идентифицира, анализира и оцени рисковете;

• идентифицира и да оцени възможности за въз-
действие върху риска;

• избере цели по контрола и механизми за контрол за 
въздействието върху риска;

• получи одобрението на ръководството за предло-
жените остатъчни рискове; 

• бъде упълномощена от ръководството за внедрява-
не и функциониране на СУСИ; 

• разработи декларация за приложимост. 

Внедряване и функциониране 
Организацията трябва да: 

• разработи и внедри план за въздействие върху ри-
ска, който идентифицира подходящите управленски 
действия, ресурси, отговорности и приоритети за 
управлението на рисковете, свързани със сигурността 
на информацията;

• внедри механизмите за контрол, да определи как да 
се измерва ефикасността им и да посочи как да се из-
ползват тези измервания за оценяване ефикасността 
за получаване на сравними и възпроизводими резулта-
ти;

• изпълни програми за обучение и повишаване на ос-
ъзнатостта;

• управлява функционирането и ресурсите на СУСИ;

• внедри процедури и други механизми за контрол, 
даващи възможност за засичане и бърза реакция при 
пробиви и инциденти, свързани със сигурността.

Наблюдение и преглед 
Организацията трябва да: 

• прилага процедури по наблюдение, преглед и други 
механизми за контрол;

• извършва редовни прегледи на ефикасността на 
СУСИ, като се вземат предвид резултатите от оди-
тите на сигурността, инциденти, резултати от из-
мервания на ефикасността, предложения и обратна 
информация от всички заинтересовани страни;

• измерва ефикасността на механизмите за контрол;

• извършва преглед на преценяването на риска на 
планирани интервали и преглед на нивата на остатъч-
ния и приемливия риск, като се вземат предвид настъ-
пилите промени в организацията, технологиите, цели-
те на дейностите и процесите, идентифицираните 
заплахи, ефикасността на внедрените механизми за 
контрол и промени в нормативната база, договорните 
задължения и социалния климат;

• провежда вътрешни одити на СУСИ на планирани 
интервали;

• извършва редовни прегледи от ръководството на 
СУСИ;

• обновява плановете по сигурността, като взема 
предвид резултатите от дейностите по наблюдение 
и преглед;

• води записи за действия, които могат да окажат 
влияние върху ефикасността или функционирането на 
СУСИ.
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Организацията трябва редовно да:

• прилага идентифицираните подобрения в СУСИ;

• предприема подходящи коригиращи и превантивни 
действия, да прилага натрупания собствен опит в си-
гурността и от този на други организации;

• съобщава за действията и подобренията на всички 
заинтересовани страни, като степента на разкрива-
ните детайли зависи от обстоятелствата.

Изисквания относно документацията
Документацията на СУСИ трябва да включва:

• документирани декларации за политиката и цели-
те по СУСИ;

• обхват на СУСИ;

• процедури и механизми за контрол с цел поддържа-
не на СУСИ;

• описание на методиката за преценяване на риска;

• доклад за преценяване на риска;

• план за въздействие върху риска;

• документирани процедури, необходими да се оси-
гури ефективното планиране, действие и контрол на 
процесите, свързани с информационната сигурност, и 
описание как да се измерва ефективността на механи-
змите за контрол;

• записи, изисквани от този международен стан-
дарт;

• декларация за приложимост.

Документите трябва да бъдат защитени и контролирани. 
Необходимо е да се създават и поддържат защитени и уп-
равлявани записи, за да се осигурят доказателства за съот-
ветствие с изискванията и за ефикасното функциониране 
на системата. 

Ръководството трябва да предостави доказателства за 
своята ангажираност при разработването, внедряването, 
функционирането, наблюдението, прегледа, поддържането 
и подобряването на СУСИ. Организацията трябва да оп-
редели и осигури и необходимите ресурси. Необходимо е 
да се гарантира, че всички служители са компетентни да 
извършват възложените им задачи.
Организацията трябва да извършва вътрешни одити през 
планирани интервали, а ръководството най-малко веднъж 
годишно трябва да прави преглед на СУСИ.
Изисква се организацията да предприеме действия за от-
страняване на причините за несъответствия с изисквания-
та на СУСИ, за да се предотврати възможното им повторе-
ние. Документираната процедура за коригиращи действия 
трябва да определя изисквания за:

• идентифициране на несъответствията;

• определяне на причините за несъответствия;

• оценяване на необходимостта от действия за пре-
дотвратяване на повторна поява на несъответствия;

• определяне и внедряване на необходимите кориги-
ращи действия;

• записване на резултатите от предприетите 
действия; 

• преглед на предприетите коригиращи действия.

Организацията трябва да определи действия за отстраня-
ване на причината за потенциални несъответствия с из-
искванията на СУСИ, за да се предотврати повторната им 
поява. 
В приложение А са описани целите по контрола и меха-
низмите за контрол, заимствани от ISO/IEC 17799:2005. 
Приложение В посочва принципите на организацията 
за икономическо развитие и този стандарт, а приложе-
ние С показва съответствието му с ISO 9001:2000 и ISO 
14001:2004. (БДС Компас)
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Как да познаем безопасната машина

Машината, която осигурява безопасната работа, носи мар-
кировката СЕ. Това е индикаторът за съответствие на ма-
шината със законодателството на ЕС. Той не е предназна-
чен за търговски цели, не представлява и знак за произход, 
тъй като не показва, че машината е произведена в европей-
ската общност. 
Маркировката СЕ е задължителна и трябва да се поставя 
преди пускането на машината на пазара. Когато машините 
са в обхвата на няколко директиви, всяка от които пред-
вижда поставяне на маркировка СЕ, се приема, че отгова-
рят на изискванията на всяка от тези директиви.
Маркировката СЕ се нанася само от производителя или 
от негов упълномощен представител. Така той поема от-
говорност за съответствието на машината с европейското 
законодателство. 
Знакът се нанася така, че да е видим, четлив и незаличим. 
Забраняват се други знаци или надписи, които могат да са 
подвеждащи относно формата и значението на маркиров-
ката СЕ. След нея може да има пиктограма или някакъв 
символ, който показва риск или употреба.

Могат да се използват и маркировки, които подобряват за-
щитата на потребителите, но само когато не могат да се 
объркат или да намалят видимостта на знака СЕ. 
Маркировката СЕ трябва да е видима от всички страни. 
Изискването е минималната й височина да бъде 5 mm, но 
когато машината е малка, големината на маркировката 
може да е по-малка, но пак трябва да е видима и четлива. 
Маркировката СЕ трябва да бъде поставена в непосред-
ствена близост до името на производителя или на неговия 
упълномощен представител чрез използване на същата 
технология. Когато е приложена процедура „Пълно оси-
гуряване на качеството”, непосредствено до маркировката 
трябва да бъде поставен идентификационният номер на 
нотифицирания орган.
Държавите-членки на ЕС следят за правилното прилага-
не на режима, уреждащ маркировката СЕ, и предприемат 
санкции в случай на неправилно използване.
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виртуална образователна програма за 
мебелния бранш

Европейската комисия фи-
нансира проект CZ/10/LLP-
LdV/TOI/134011 – VIRTUAL 
EDUCATIONAL PROGRAMME 
FOR FURNITURE BRANCH 
(ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛ-
НА ПРОГРАМА ЗА МЕБЕЛНИЯ 
БРАНШ) в рамките на програма 
„Леонардо да Винчи – учене през 
целия живот”. 
Координатор на проекта е Уни-
верситетът „Мендел” в чешкия 
град Бърно, партньор от българска 
страна е Българският институт за 
стандартизация. Останалите парт-
ньори по проекта са Институтът 
за изпитване на текстил, Клъсте-
рът на чешките производители 
на мебели в Бърно, Техническият 
университет в Зволен, Словакия, 
Технологичният институт Гала-
уей Мейо в Галауей, Ирландия и 
Институтът за дървообработващи 
технологии в Дрезден, Германия. 
Чрез проекта се цели да се повиши привлекателността на 
професионалното образование в сферата на мебелното 
производство и да се подобри разбирането на основните 
термини в него посредством създаването на интерактивен 
портал за мебелния бранш, предназначен за широк кръг 
потребители. След окончателния превод на тълковния реч-
ник за мебелния бранш на чешки, словашки, български, 
английски и немски език и осигуряване на интернет дос-
тъп до него за всички заинтересовани лица и целеви гру-
пи, предстои допълване на създадената база-данни със за-
главията, обекта и областта на приложение на актуалните 
европейски стандарти, свързани с мебелния бранш, както 
и на съответните точки със съществени изисквания, вклю-
чени в тези стандарти. Цялата информация по отношение 
нормативната база за мебелното производство трябва да е 
обвързана с националното законодателство на държавите 
партньори и това да бъде отразено в разширената база-дан-
ни на изброените по-горе пет езика. 

Mодулът за електронно обучение, 
който е замислен и реализиран под 
формата на мултифункционална 
къща, е създаден в Университе-
та „Мендел” в Бърно. В момента 
неговите автори изпитват разра-
ботения от тях продукт и обоб-
щават данните от публикувана 
в интернет анкета за мнения на 
потребители, за да се прецизира 
функционалността и да се увели-
чи ефективността на продукта. В 
тази връзка те са създали и виде-
оклип за представяне и популяри-
зиране на образователния модул и 
интерактивния портал за мебелния 
бранш пред по-широк кръг полз-
ватели. Обхождайки отделните 
помещения на мултифункционал-
ната къща, потребителят се запоз-
нава подробно с основните мебели 
и аксесоари, необходими за обза-
веждането на дома и на някои об-
ществени сгради.

Всички партньори, в това число и Българският институт 
за стандартизация, имат за задача да съдействат активно за 
по-мащабно разпространяване на информацията относно 
виртуалната образователна програма за мебелния бранш и 
на интерактивния портал, за да могат да достигнат до въз-
можно най-голям брой заинтересовани лица – учащи се, 
преподаватели, конструктори, дизайнери, производители, 
доставчици и търговци на мебелни изделия, както и потре-
бители. 
Допълнителна информация за проекта може да бъде наме-
рена на интернет адрес: www.bds-bg.org/pages/?text_id=120 
(БДС Компас)
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Нов международен стандарт за управление на 
устойчиви събития
Стандартът ISO 20121:2012 Event sustainability 
management systems – Requirements with guidance for 
use (системи за управление на устойчиви събития. из-
исквания с указания за прилагане), разработен в рам-
ките на проектния комитет ISO/PC 250, е вече факт. Той 
е създаден, за да подпомогне организаторите на всякакъв 
вид събития (спортни, културни, стопански, обществено-
политически) да интегрират устойчивото развитие в свои-
те дейности.
Повече от 30 страни, между които и България, участваха 
активно или като наблюдатели в работата на международ-
ния проектен комитет, като представяха национални ко-
ментари по различните работни проекти на стандарта.
Българският институт за стандартизация въведе стандарта 
като национален чрез потвърждаване. В най-скоро време 
се очаква и преводът му на български език.

Първа европейска конференция за 
образованието по стандартизация
Първият европейски диалог по въпросите на образование-
то по стандартизация, организиран съвместно от европей-
ските организации по стандартизация CEN, CENELEC и 
ETSI, се проведе в Брюксел на 29 юни 2012. Събитието 
привлече над 90 делегати, сред които представители на 
бизнеса и индустрията, на висшето образование, на прави-
телствата и Европейската комисия, както и на национални 
и европейски организации по стандартизация. Съществува 
широко съгласие сред бизнес лидери, професионалисти в 
сферата на образованието, правителствата и институциите 
на ЕС, че трябва да се направи повече, за да се повиши 
информираността и да се подобрят знанията относно стан-
дартите и стандартизацията, е основното заключение от 
конференцията. В конференцията взе участие и български 
представител – доц. Милка Вичева от Техническия уни-
верситет в София.

Предложение за разработване на стандарт за 
програми за съответствие
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Австрия за разработване 
на международен стандарт: „Програми за съответствие“ 
(Compliance programs). Обхват на предложената работна 
тема ще бъде предоставяне на принципи и указания за 
проектиране, разработване, въвеждане, поддържане и по-
добряване на ефективни програми за съответствие. Стан-
дартът ще може да се прилага за въвеждане на програма 
за съответствие за подпомагане на организацията в изпъл-
нението на законодателни и/или други доброволни или за-
дължителни ангажименти, които организацията е поела на 
доброволен принцип или са й вменени като отговорност. 

Предвижда се международният стандарт да се разработи 
на основата на националния стандарт на Австрия 3806-
2006. При одобряване на предложението от национални-
те органи по стандартизация, членове на ISO, те могат да 
заявяват своето желание за активно участие в разработва-
нето на стандарта. При проявен интерес от страна на за-
интересованите страни БИС може да подкрепи разработ-
ването му. Крайният срок за представяне на коментари е 
01.09.2012 г. за повече информация: kamelia.milanova@
bds-bg.org

Нов технически комитет за безопасността на 
пътния трафик
С решение на Техническият съвет на ISO проектният ко-
митет ISO/PC 241 „Road traffic safety management systems” 
(Системи за управление на безопасността на пътния тра-
фик) се разраства в технически комитет с дългосрочна ра-
ботна програма и с обхват стандартизация в областта на 
безопасността на пътния трафик, разработване на стандар-
ти с изисквания за системи за управление, изисквания за 
извършване на одит при сертификация от трета страна и 
въвеждане на стандартизационни документи, съдържащи 
указания за прилагане на тези изисквания. Секретариатът 
ще се поддържа от националния орган за стандартизация 
на Швеция (SIS). В рамките на 18 месеца членовете на 
комитета трябва да разработят работна програма и биз-
нес план. Двадесет и три страни са заявили намерение 
да участват активно в работата на комитета, а 16 страни 
са със статут на наблюдатели. При проявен интерес БИС 
може да придобие членство в комитета. за повече инфор-
мация: yordanka.naydenova@bds-bg.org

Нов технически комитет за машини за 
обработване на пластмаса и каучук
Международната организация за стандартизация (ISO) е 
в процес на създаване на нов технически комитет ISO/TC 
270 „Plastic and rubber machines” (Машини за обработване 
на пластмаса и каучук). Обхват на техническия комитет ще 
бъде стандартизация в областта на машини за подготовка 
и обработка на пластмаса и каучук. Работната програма 
на комитета ще включва разработването на подробни из-
исквания за безопасност, прилагани при проектирането и 
производството на конкретна машина или група от маши-
ни, използвани в каучуковата и пластмасовата индустрия. 
В рамките на 18 месеца членовете на комитета трябва да 
разработят работна програма и бизнес план на комитета. 
Шест страни – Франция, Германия, Швейцария, Япония, 
Малайзия и Армения, са заявили намерение да участват 
активно в работата на комитета, а четири страни (Испа-
ния, Великобритания, САщ и Тайланд) са със статут на 
наблюдатели. При проявен интерес БИС може да придобие 
членство в комитета. за повече информация: hristina.
georgieva@bds-bg.org    
(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.


