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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава  и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-523, факс: +359 2 8174-535
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Време е за коледни подаръци, а много често под елхата намираме про-
дукти за разкрасяване. Затова темата на този брой на списание „БДС 
Компас” са козметичните продукти. 
Разказваме ви за стандарти, които помагат на производителите на коз-
метични продукти да са сигурни, че те не съдържат вредни микроор-
ганизми и няма да навредят на потребителите. Например продуктите 
за изправяне на коса имат много високо pH, което практически предо-
твратява растежа на всички бактерии. Козметиката в малки опаковки, 
флаконите под налягане или единичните дози също са по-добре защи-
тени от микробно замърсяване. Показваме как се оценява антимик-
робната защита на продуктите.
Добрата производствена практика също е регламентирана с помощта 
на стандарти, които дават ценни указания за производство, контрол, 
съхранение и експедиране на козметични продукти.
Опаковката на козметичния продукт често звучи като на чужд език. 
Дори витамините се крият под сложни имена като ретинол, линолеова 
киселина, антиоксиданти. Затова и обясняваме какво казва опаковка-
та, за да не се превърне разкрасяването в загрозяване.
В рубриката „На фокус” представяме нов и много важен стандарт, 
който показва как се управляват устойчиви събития. Защото незави-
симо от ранга на събитието – местно тържество, световно изложение 
или олимпиада, то трябва да оставя след себе си положително наслед-
ство. И тук отново на помощ идват стандартите.
Информационни системи са заплашени от компютърни измами, шпи-
онаж, саботаж, изтичане на информация, земетресения, пожари, на-
воднения.... Телекомуникационните организации се нуждаят от си-
гурност на информацията, независимо от използваната технологията. 
Представяме стандарта, който осигурява специфични за телекомуни-
кационния сектор механизми за контрол и указания за управление на 
сигурността на информацията. 
Инж. Вержиния Грозданова разказва как стандартите правят наше-
то съществуване здравословно, безопасно и по-добро. Принципът за 
доброволно прилагане на стандартите в съвременното общество из-
исква по-широка култура, по-висока зрялост и правилен подход при 
решаване на проблемите, посочва експертът.
Стандартизаторът винаги търси точността, взаимната връзка и ло-
гиката, допълва инж. Любислава Боцова в рубриката за уникалната 
професия, която се среща само тук, в Българския институт за стан-
дартизация. 
Европейската стандартизация има нов регламент, който представяме 
на страниците на списанието. Фокусираме се върху това как евро-
пейската стандартизация подпомага и поощрява активното участие 
на малките и средните предприятия (МСП), на потребителските, 
екологичните и обществените организации. Българският институт за 
стандартизация винаги е подкрепял тези важни за обществото ни ор-
ганизации и ще продължи да ги насърчава да участват в дейността по 
стандартизация. 
Веселата Коледа е невъзможна без стандартите. Хубавите подаръци 
също. А „БДС Компас” ще ви открива още тайнства от необятния свят 
на стандартизацията...

редакционен коментар
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микробите

Козметични продукти
Всеки производител на козметични продукти трябва да е 
сигурен, че те не съдържат вредни микроорганизми или 
ако те се появят по време на употреба, няма да навредят.
Трябва да се направи оценяване на микробиологичния 
риск, като видът и честотата на изследване зависят от про-
дукта.
Целта на БдС EN ISO 29621 Козметични продукти. 
микробиология. указания за оценяване на риска и 
идентификация на продукти с нисък микробиологичен 
риск е да подпомогне производителите и контролните ор-
гани да определят тези крайни продукти, които са с нисък 
риск за микробно замърсяване по време на производство-
то и употребата им. Трябва да бъдат преценени съставът, 
производствените условия, опаковането и комбинацията 
от тези фактори, за да се определи дали продуктът ще е 
предмет на публикуваните международни стандарти за 
микробиология при козметични продукти или други съот-
ветни методи. 

Състав
Продукти с определени физико-химични характеристики 
не позволяват размножаване на нежеланите микроорга-
низми. Необходимо е да се вземат под внимание следните 
фактори:

•  водна активност – водата е един от най-важните 
елементи, които контролират скоростта на растеж на 
организма. Стандартът дава примери за минималните 
нива на водна активност, необходими за растежа на из-
брани микроорганизми.

•  pH на продукта – честа практика в хранителната 
индустрия за защита от бактерии е използването на ки-
село pH, като същите тези принципи са приложими и 
при козметичните продукти. Киселите условия около 
pH 5,0 благоприятстват размножаването на плесените 
и дрождите, но не подпомагат бактериалния растеж. 
С понижаване на pH под 3,0 условията за растеж на 
дрождите стават неблагоприятни. Алкалното pH също 
може да създаде неблагоприятна среда и при някои про-
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дукти може да се използва като част от системата кон-
серванти. Течните сапуни с алкално pH (pH 9,0 до pH 
10,0) представляват неблагоприятна среда за растежа 
на някои микроорганизми. Продуктите за изправяне на 
коса, заради тяхното високо pH (около 12,0), предотвра-
тяват растежа практически на всички микроорганизми, 
които могат да замърсят козметичните продукти. При 
определени видове продукти, за които се знае, че са с 
екстремни стойности на pH – над pH 10,0 и под pH 3,0, 
не се изискват микробиологични изпитвания. 

•  съдържание  на  алкохол – микробният растеж се 
предотвратява във водни системи, които съдържат по-
вече от 20 % спрямо обема абсолютен етилов алкохол. 
Въпреки това по-ниските нива на алкохол (от 5 до 10%) 
могат да имат адитивна или синергична активност, ко-
гато се комбинират с други физико-химични фактори. 
Най-често използваните алифатни алкохоли в козме-
тичните препарати са етанол, n-пропанол и изопропа-
нол. Продуктите, които съдържат алкохол повече от 
20% спрямо обема, не изискват микробиологично из-
питване.

•  суровини,  които могат да  създадат неблагопри-
ятна  среда – използването на определени суровини 
създава неблагоприятна среда за микробите. Такива са 
силни окисляващи агенти, полярни органични разтво-
рители, окисляващи багрила,  алуминиев хлорхидрат и 
подобни соли, газове пропеленти и други.

Производствени условия
Съществува оптимален температурен обхват за микроб-
ния растеж, подобно на интервала за стойностите на pH. 
Ниските температури позволяват бавен растеж, а пови-
шаването на температурите може да ускори растежа. При 
увеличаване на температурата над оптималната растежът 
се потиска и микроорганизмите умират. При 65 ºC за 10 
минути умират повечето вегетативни бактериални клетки, 
затова не се изисква изпитване на микробното съдържание 
на продукти, които се пълнят при температура над 65 ºC. 

Опаковане
Някои опаковащи материали представляват физична защи-
та от замърсяване при употреба, като например дозатор с 
помпа, опаковки за единични дози. Козметиката в малки 
опаковки, флаконите под налягане или единичните дози 
също са по-добре защитени от микробно замърсяване.

Комбинирани фактори
Комбинацията от изброените фактори също може да създа-
де неблагоприятна за микробите среда. Освобождаването 
от изпитване трябва да се базира на подходящо основание, 
като решението е отговорност на производителя.
Козметика, която отговаря на всички характеристики по-
отделно, или в комбинации, се смята за продукт с нисък 
микробиологичен риск. 

Примери на продукти с нисък риск

Физико-химичен фактор Граници пример

pH ≤ 3,0 Ексфолианти за кожа (гликолова киселина)

pH ≥ 10,0 Продукти за изправяне на коса

Етанол или друг алкохол ≥ 20 % Лак за коса, парфюми

Температура на пълнене ≥ 65,0°С
Балсам за устни, червила, кремообразни ружове

Водна активност (aw) ≤ 0,75а

Разтворими продукти Лак за нокти

Окисляващи продукти Бои за коса

Алуминиев хлорхидрат ≥ 25 % Антиперспиранти
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защита
Антимикробната защита на козметичен продукт е способ-
ността му да преодолее микробното замърсяване, което 
може да е потенциален риск за потребителя. Цялостната 
антимикробна защита включва консервиране на рецепту-
рата, специфичния процес на производството и защитната 
опаковка.
БдС EN ISO 11930 Козметични продукти. микробиоло-
гия. оценяване на антимикробната защита на козме-
тичен продукт се прилага при цялостното оценяване на 
антимикробната защита на даден козметичен продукт.
Антимикробната защита може да се осигури по няколко 
начина:

• чрез химично консервиране

• чрез присъщите характеристики на рецептурата

• чрез дизайна на опаковката

• в процеса на производство.

Този стандарт обхваща:
• изпитване за ефикасност на консервирането

• процедура за оценяване на цялостната антими-
кробна защита на козметичен продукт, който не е с 
нисък риск въз основа на оценяването на риска.

Стандартът предоставя процедура за тълкуване на данни-
те, получени от изпитването за ефикасност на консервира-
нето или от оценяването на микробиологичния риск, или 
и от двете.
Изпитването за ефикасност на консервирането е предназ-
начено главно за водоразтворимите и водосмесващите се 
козметични продукти. Оценяването на консервирането на 
козметичната рецептура се основава на замърсяване с ка-
либрирани инокулуми (приготвени от съответните щамове 
микроорганизми). Броят на преживелите микроорганизми 
се определя на определени интервали от време в продъл-
жение на 28 дни. За всяко време и за всеки щам се изчис-
лява редукцията в стойностите, изразени в десетичен лога-
ритъм, и се сравнява с минималните стойности, записани 
като изискване в критериите за оценка А или B, описани в 
приложение B на този стандарт.
Стандартът подробно показва какви са необходимите ма-
териали, апаратура, реагенти и хранителни среди. Когато в 
рецептурата се използва вода, тя трябва да е дестилирана 
или пречистена вода.
Изпитването трябва да се извърши чрез използване на 
следните щамове като тест-микроорганизми: Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida 
albicans, Aspergillus brasiliensis. Стандартът посочва екви-
валентните щамове, позволени да се използват от различ-
ни колекции като тази на Института „Пастьор”, междуна-
родни организации и различни национални центрове. 

Стандартът посочва как се доказва ефикасността на неу-
трализатора, как се правят различните изчисления, как се 
тълкуват резултатите и съдържа заключение за ефикас-
ността на неутрализатора.
протоколът от изпитването трябва да съдържа:

• позоваване на самия стандарт

• идентификация на лабораторията, в която се про-
вежда изпитването

• идентификация на козметичния продукт или рецеп-
турата: наименование, номер на партидата или дата 
на производството, организацията, отговорна за пус-
кането му на пазара и ако е известен – и производите-
ля, дата на приемане в лабораторията и условия на 
съхранение

• използвания метод за изброяване

• условията, при които се извършват  
експериментите

• резултатите от изпитване

• заключения.

Отговорност на производителя е да осигури информа-
ция, за да покаже, че безопасността е била доказана по 
удовлетворителен начин и нивото на риск е приемливо.  
(БДС Компас)
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за добрата производствена практика
БдС EN ISO 22716 Козметични продукти. добра произ-
водствена практика. указания относно добрата произ-
водствена практика дава ценни насоки за производство, 
контрол, съхранение и експедиране на козметични проду-
кти.
Внедряването на добра производствена практика е отго-
ворност на висшето ръководство, но е задължителна анга-
жираността на целия персонал, който трябва да има под-
ходящо образование, квалификация и умения. Стандартът 
посочва колко е важно обучението на персонала и какви 
курсове да се провеждат. 
Помещенията трябва да са разположени, проектирани, 
конструирани и използвани така, че да осигуряват защи-
та на продукта, ефикасно почистване и поддръжка, както 
и минимален риск от смесване на продукти, суровини и 
опаковъчни материали. Определят се отделни зони за съх-
ранение, производство, контрол на качеството, спомага-
телни дейности, хигиена, които отговарят на определени 
изисквания. За предпочитане е посетители или необучен 
персонал да не се допускат в зоните за производство, кон-
трол и съхранение.
Производствените съоръжения са проектирани да пре-
дотвратяват замърсяване на продукта. Контейнерите с на-
сипен продукт са защитени от прах и влага. Трябва да е 
осигурен достъп за поддръжка и почистване във вътреш-
ността, около и под съоръженията. Необходимо е лабора-
торните и производствените измервателни уреди редовно 
се калибрират.

Суровините и опаковъчните материали трябва да отгова-
рят на определени критерии за приемане, съответстващи 
на качеството на крайните продукти. Необходимо е усло-
вията за съхранение да са подходящи за всяка суровина и 
опаковъчен материал.
Периодично се извършва инвентаризация, за да се осигу-
ри надеждността на складовите наличности. Необходима 
е система за повторно оценяване на материалите, за опре-
деляне на тяхната пригодност за употреба след определен 
период на съхранение. 

Качеството на водата се проверява 
винаги.
Всяка фирма трябва да създаде, разработи, внедри и под-
държа своя собствена система за документация, която е 
подходяща за неговата организационна структура и за вида 
на продуктите. Документите трябва да включват процеду-
ри, инструкции, спецификации, протоколи, доклади, мето-
ди и записи, подходящи за дейностите, обхванати от тези 
указания.
Производствените операции се осъществяват съгласно 
документацията, включително подходящи съоръжения, 
рецептура за продукта, списък на всички суровини, под-
робни описания за всеки етап, като влагане на суровини, 
температури, скорости, вземане на проби, почистване и 
дезинфекция. 
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номер. Всички суровини се измерват или претеглят в съ-
ответствие с рецептурата. По всяко време трябва да може 
да се идентифицират основното съоръжение, съдовете със 
суровини и тези с насипни продукти.
Необходимо е контролът на процеса на производство и съ-
ответните критерии за приемане да бъдат определени. 
Стандартът посочва, че трябва да се вземат подходящи 
мерки по отношение на събирането, превоза, съхранение-
то и изхвърлянето на отпадъци.
Преди пускане на пазара всички крайни продукти се кон-
тролират в съответствие с установените методи за изпит-
ване и те трябва да отговарят на критериите за приемане. 
Освобождаването на продуктите трябва да се извършва от 
упълномощения персонал, отговорен за качеството.
Крайните продукти се съхраняват в определени зони при 
подходящи условия и за съответен период от време. 
идентификацията на опаковките с крайни продукти 
съдържа:

• наименование или код за идентификация;

• номер на партидата;

• условия за съхранение, ако е от съществено значе-
ние за качеството;

• количество.

Лабораторията за контрол на качеството трябва да използ-
ва всички необходими методи за изпитване, за да се по-
твърди, че продуктът отговаря на критериите за приемане. 

Всички резултати се преглеждат и се взима решение за 
одобряване, отхвърляне или изчакване.
Пробите от краен продукт се съхраняват в първичната им 
опаковка за определено време при подходящи условия на 
съхранение. Пробите от суровини може да се съхраняват 
съгласно фирмената практика или изискванията на норма-
тивните актове.
Решенията за унищожаване или преработване на продукт, 
който не отговаря на изискванията, се одобряват от персо-
нала, отговорен за качеството. 
Когато се вземе решение за изтегляне на продукт, се пред-
приемат подходящи мерки за осъществяване на изтег-
лянето в съответствие с тези указания и се предприемат 
коригиращи действия. Изтеглянето се координира от упъл-
номощен персонал.
Компетентните органи трябва да са уведомени за изтегле-
ни продукти, които може да повлияят върху безопасността 
на потребителите.
Специално определен компетентен персонал извършва въ-
трешни одити по независим и изчерпателен начин, редов-
но или при необходимост. Всички направени наблюдения 
се оценяват и докладват на ръководството. 
Всички рекламации трябва да се събират от упълномощен 
персонал. Изследването и проследяването им включват 
мерки за предотвратяване повтарянето на дефекта и про-
верка на други партиди. Рекламациите трябва да се пре-
глеждат периодично, за да се провери за тенденции или 
повтарящи се дефекти. (БДС Компас)
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Как се управляват устойчиви  
събития

Независимо от ранга на едно събитие – местно тържество, 
световно изложение или олимпиада, то трябва да оставя 
след себе си положително наследство. Стандартът БдС 
ISO 20121:2012 Системи за управление на устойчиви 
събития. изисквания с указания за прилагане подпома-
га организаторите на всякакъв вид събития (спортни, кул-
турни, стопански, обществено-политически) да постигнат 
устойчивото развитие. Стандартът е подходящ за органи-
затори, мениджъри, изложители, доставчици на стоки и 
услуги, и всички останали, необходими за провеждане на 
едно събитие. Този стандарт осигурява рамка за иденти-
фициране, премахване или намаляване на потенциалните 
социални, икономически и екологични негативни влияния 
от събитията и дава възможност за създаване на повече по-
ложителни резултати.
Стандартът заимства подхода на системите за управление, 
приложим е за организации с всякакви дейности и големи-
на, навсякъде по света.
Организацията трябва да установи заинтересованите стра-
ни, свързани със системата за управление на устойчиви 
събития, както и техните изисквания. 
Висшето ръководство трябва да демонстрира лидерство и 
ангажимент по отношение на системата за управление на 
устойчиви събития. 

То трябва да определи подходяща за организацията поли-
тика за устойчиво развитие, която включва ангажимент за 
непрекъснато подобряване на системата. Висшето ръко-
водство гарантира, че отговорностите и правомощията за 
съответните роли са разпределени и огласени в организа-
цията. 
Стандартът посочва, че идентифицирането на теми 
трябва да обхваща следните аспекти:

• околна среда – използване и опазване на ресурсите, 
избор на материали, намаляване на емисиите, опазва-
не на природата и биоразнообразието, 

• социални – трудови норми, здраве и безопасност 
при работа, граждански свободи, социална справедли-
вост, местна общност, естествени права, културни 
въпроси, достъпност, равенство, културно наслед-
ство и религиозна чувствителност,

• икономика – възвръщаемост на инвестициите, 
местна икономика, капацитет на пазара, стойност 
за акционерите, иновации, пряк и косвен икономи-
чески ефект, присъствие на пазара, икономически 
показатели, риск, лоялна търговия и разпределение на 
печалбата. 
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с устойчивите събития, организацията трябва да опре-
дели: 

• какво ще бъде свършено 

• какви ресурси ще се изискват 

• кой ще е отговорен

• кога ще бъде свършено планираното

• как ще се оценяват резултатите. 

Организацията трябва да определи и осигури необходими-
те ресурси за създаване, внедряване, поддръжка и непре-
къснато подобряване на системата за управление на устой-
чиви събития. Ресурсите трябва да включват персонал, 
компетентност, обучение, инфраструктура, технологии и 
финанси. 
Организацията трябва да определи необходимостта от въ-
трешен и външен обмен на информация – какво, кога, на 
кого и как ще се съобщава. 
Необходимо е да се контролира планираното и да се пра-
ви преглед на последствията от неочаквани промени, да се 
предприемат действия за смекчаване на нежелани ефекти. 
Организацията трябва да създаде приложимост на всяка 
една от целите, целевите стойности и плановете за всеки 
един от доставчиците. Трябва да включи достатъчна и ак-
туална информация в тръжна или друга документация, за 
да даде възможност на доставчиците си да докажат своите 
възможности. При изискване на оферти или еквивалентни 
документи организацията трябва да извършва оценки, ба-
зирани на способността на доставчика да отговаря или да 
допринася за целите, целевите стойности, ефективността 
на разходите и качеството. 

Организацията трябва да създаде свой подход за оценява-
не на настоящото и целевото изпълнение спрямо заявените 
мисия и ценности и ръководните принципи за устойчиво 
развитие, отнасящи се до управлението на събития. Орга-
низацията трябва да определи: 

• какво е необходимо да бъде наблюдавано и измер-
вано

• методите за наблюдение, измерване, анализ и 
оценка, където е приложимо, за да се гарантират 
валидни резултати

• кога трябва да бъдат извършени наблюдението и 
измерването

• кога трябва да бъдат анализирани и оценени резул-
татите от наблюдението и измерването. 

През планирани интервали от време трябва да се извърш-
ват както вътрешни одити, така и преглед на системата от 
висшето ръководство. Организацията трябва непрекъснато 
да подобрява уместността, адекватността или ефикасност-
та на системата за управление на устойчиви събития. 
След като веднъж системата за управление е приложена, 
има няколко начина за деклариране на съответствие: 

• чрез декларация за съответствие с този междуна-
роден стандарт;

• чрез одит от втора страна, например от един от 
доставчиците или заинтересована страна и деклари-
ране на съответствие;

• чрез сертификация от трета страна, например 
чрез заплащане на орган за сертификация за извърш-
ване на одит и сертифициране на системата.  
(БДС Компас)
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инж. Любислава Боцова, главен експерт в сектор 
„Химия, храни, текстил и свободно време”:

Стандартизаторът винаги търси 
точността, взаимната връзка и логиката

Принадлежа към поколението, свързано с развитието и 
внедряването в практиката на постиженията на така наре-
чената „голяма химия”. Запленена от прочетени различни 
материали по темата и най-вече очарована от учителката 
ми по химия, реших да реализирам мечтата си. И така, за-
върших техникума по индустриална химия „Проф. Асен 
Златаров” в София, а след това и Висшия химикотехноло-
гичен институт (сега Химикотехнологичен и металурги-
чен университет) в София, специалност „Технология на 
органичния синтез”.
През 1974 г., току-що дипломирала се и по силата на 
действащата тогава схема на разпределение, попаднах във 
Видин, където се намираше един от най-големите химиче-
ски комбинати в България. Започнах работа като технолог 
в Завода за пневматични гуми „ВИДА”. На практика това 
тежко промишлено производство с непрекъснат процес на 
работа значително се различаваше от изучаваното по вре-
ме на обучението ми и се налагаше непрекъснато да чета 
и да осмислям новите знания през призмата на реалните 
условия в завода. През този период имах съвсем ограни-
чен досег със стандартите (по това време – български дър-
жавни стандарти и отраслови нормали, които по силата 
на действащото законодателство бяха със задължителен 
характер) и това основно бяха стандарти, свързани с влага-
ните суровини и материали, както и стандарти за изпитва-
не на вече произведените пневматични гуми.
Когато през 1981 г. се върнах в София и започнах работа 
в Центъра по стандартизация на химическата промишле-
ност, не предполагах, че с това предопределям изцяло по-
нататъшното си професионално развитие. Като начало се 
наложи да посетя всички заводи за производство и прера-
ботка на пластмаси и да се запозная с технологичния про-
цес и съответните приложими стандарти. Вече ми беше 

ясно, че стандартизаторът е специалист, който трябва да 
има много широки и задълбочени познания не само в една 
основна област, а и в редица граничещи с нея области. 
Беше трудно, но в същото време и много интересно. Ако 
кажа, че всекидневно трябваше да преодолявам предизви-
кателствата пред професията, ще прозвучи като клише. Но 
наистина беше така, защото приемането на всеки стандарт 
от Съвета по стандартизация изискваше сериозна подго-
товка в защита на една или друга стойност на съответния 
показател и обосновано предложение за промяна. През 
този период много се обогатих и научих много от профе-
сионалните ми контакти както с представители на висшите 
учебни заведения, така и с технолози от заводи и развойни 
бази.
Така продължих да навлизам в тайните на професията, 
като през 1989 г. завърших 18-месечна следдипломна ква-
лификация по стандартизация и през същата година постъ-
пих на работа в отдел „Химия” на Комитета по качество. 
Тогава се наложи освен технологията на пластмасите да 
се запозная и с основите на производството на минерални 
торове и неорганични вещества. Все още стандартите бяха 
задължителни и от това произтичаха редица проблеми в 
ежедневната работа на специалистите – стандартизатори. 
Времената бяха динамични, наименованието на органи-
зацията, в която работех, се сменяше многократно, но аз 
винаги си оставах стандартизатор. 
Затова и сега, толкова години след първия ми професио-
нален контакт с дейността по стандартизация, аз не забра-
вям, че стандартизаторът трябва да търси точността, вза-
имната връзка и логиката. Не само във всекидневната си 
работа при подготовката на различни документи, но и във 
всичко наоколо.
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Стандартите правят нашето  
съществуване по-добро

Интервю

Д-р инж. Вержиния Грозданова 
е завършила ВХТИ – гр.София 
през 1980 г. Започва работа 
като научен сътрудник в Базата 
за технологично развитие към 
Стопанско обединение „Пирин“. 
През 1990 г. постъпва на работа 
в Несмашинженеринг ЕООД от-
ново като научен сътрудник, а 
на следващата година защитава 
докторска дисертация. От 1993 
г. досега работи като ръково-
дител на изпитвателна лабора-
тория за кожи и продукти от 
кожи към същата фирма, която 
впоследствие е акредитирана 
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025 
за изпитване на този тип проду-
кти. От 1995 г. е експерт в БИС/
ТК 11 „Кожи, кожени изделия“, 
а повече от 10 години е председа-
тел на БИС/ТК 50 „Лични пред-
пазни средства“. Участвала е в 
превода и техническата редак-
ция на много стандарти от об-
ластта на действие на двата 
комитета.

– Инж. Грозданова, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Започнах да се занимавам със стандар-
тизация след постъпването ми в „Несма-
шинженеринг“ ЕООД. Дружеството беше 
обединение на две бивши организации, 
между които е и Институтът по кожар-
ска, кожухарска, галантерийна и обувна 
промишленост. Институтът притежа-
ваше богата на апаратура лаборатория, 
която през 1992 бе акредитирана да из-
вършва държавни изпитвания, а по-къс-
но със създаване на Българската служба 
за акредитация и провеждане на успешна 
процедура лабораторията получи статут 
на акредитирана изпитвателна лабора-
тория. Бях назначена за ръководител на 
тази лаборатория. С основаването на ТК 
11 „Кожи, кожени изделия“ нашето дру-
жество стана активен член на техниче-
ския комитет и аз започнах да участвам в 
него като експерт. Участвах активно как-
то при въвеждане на стандарти с превод 
на български език, така и при редакция 
на стандарти. В началото преобладаваха 
международните стандарти и то главно 
за кожи. Впоследствие започнаха да се 
публикуват много европейски стандарти 
както за кожи, така и за обувки, и рабо-
тата по стандартизация в тази област се 
засили. 
С основаване на ТК 50 „Лични предпаз-
ни средства“ дружеството стана активен 
член и на този комитет. Личните предпаз-
ни средства обхващат разнородни по вид, 
предназначение и съставни материали 
продукти и по тази причина работата по 
стандартизация в тази област е трудоемка 
и изисква обширни познания. Стандар-
тите за лични предпазни средства са хар-
монизирани към Директива 89/686/ЕЕС 
и са свързани с европейското законода-
телство. Започнах работата си в ТК 50 
като експерт, а повече от 10 години съм 
негов председател. 

– Доколко са важни 
стандартите във вашата 
област?
– Стандартите дават съществени позна-
ния за качествените характеристики на 
продуктите, за начина на тяхното оценя-
ване и за безопасността на тези продукти. 
Кожите и продуктите от кожи се отнасят 
към стоките за широко потребление. Все-
ки от нас се е сблъсквал с неудобни обув-
ки. Немалко са и хората, получили алер-
гии от обувки, от облекла с неустановен 
произход или внесени от страна, в която 
не се контролира безопасността. Като 
ежедневни потребители на кожени изде-
лия хората все повече се питат кои обув-
ки са качествени. Произведени ли са на 
калъпи, които да направят обувката удоб-
на за българските стъпала и крака? Съ-
държат ли продуктите вредни вещества? 
Какви са основанията за рекламация на 
една обувка? На всички тези въпроси 
може да се намерят отговори в стандар-
тите, публикувани от европейските тех-
нически комитети по кожи и обувки и въ-
ведени като български стандарти в тази 
област. Познавам доста производители 
и търговци на кожи и продукти от кожи. 
Практиката показа, че през изминалите 
изключително трудни години за произ-
водителите на този вид продукти оцеляха 
тези, които въведоха системи за управле-
ние и успяха да приведат продукцията си 
в съответствие с изискванията на стан-
дартите за качество и безопасност. Тези 
фирми успяха да се наложат както на 
българския, така и на външния пазар. С 
голям интерес посрещнах публикуването 
на подробен стандарт за опасни вещества 
с потенциална възможност за наличие в 
обувки и съставни части от обувки. Обув-
ките са изградени от много различен по 
вид материали и считам, че всеки про-
изводител на обувки, който иска да бъде 
конкурентоспособен, трябва да се съо-
брази с този стандарт. 
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По отношение на личните предпазни средства европейско-
то и българското законодателство в тази област наложиха 
на фирмите вносители и потребителите на тези средства 
добре да познават и да се съобразяват с хармонизираните 
стандарти, за да може при предвидимите условия на из-
ползване, личните предпазни средства да предпазват от 
различни рискове и да осигуряват защитата, за която са 
предназначени.

значим дефект или ще издържи по-дълъг експлоатационен 
период. В този случай трябва да проверим съответствието 
на материалите и готовия продукт с качествените характе-
ристики. Има много производители на обувки, но обувки, 
които са удобни, качествени и безопасни не могат да бъдат 
изработени, без да се познават стандартите, които ги ха-
рактеризират. Съответствието със стандартите за качество 
и безопасност на входящите суровини може да спести на 
производителите на обувки впоследствие много излишни 
разходи.
Когато обувките са произведени, за да защитават от опре-
делени рискове, като топлина, пламък, подхлъзване и др., 
те изпълняват функциите на лични предпазни средства. В 
този случай те попадат в обхвата на Директива 89/686/ЕЕС 
„Лични предпазни средства“ и съответствието със стан-
дартите е средство за доказване изпълнението на същест-
вените изисквания на посочената директива.
Независимо с каква цел произвеждаме даден продукт, за да 
бъдем конкурентоспособни и да спазваме изискванията на 
европейското и българското законодателство, трябва да се 
обръщаме към стандартите.

– Лично за Вас, какво са стандартите?
– Работата със стандарти е съпътствала целия ми трудов 
стаж. Започнах трудовия си стаж в лаборатория към екс-
периментална база, където се произвеждаха модни дамски 
обувки. Всички материали минаваха задължително през 
входящ контрол. От всяка партида готов продукт се взе-
маха произволни артикули за оценка на съответствието на 
завършената обувка.

В момента като ръководител на акредитирана лабора-
тория за изпитване на кожени изделия се занимавам из-
ключително с оценяване на съответствието. Работата ми 
като експерт в техническите комитети по стандартизация, 
съвместно с опитни специалисти от БИС в областта на 
стандартизацията, обогати в голяма степен познанията ми 
както по специалността, така и в нови области. И накрая 
ако трябва да обобщя с едно изречение – стандартите са 
средство за подобряване качеството на продуктите и услу-
гите, които ползваме, за осигуряване на критерии, които да 
направят нашето съществуване здравословно, безопасно и 
по-добро.

– Това, че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Принципът за доброволно прилагане на стандартите в 
съвременното общество изисква една по-широка култу-
ра, по-висока зрялост и правилен подход при решаване на 
проблемите. Например, ако сме производители на обувки 
за широко потребление, трябва най-напред да се съобра-
зим със стандарта за българските калъпи, който е разрабо-
тен въз основа на множество измервания на българските 
стъпала. Когато използваме вносни калъпи, както често се 
случва, отново трябва да се обърнем към този стандарт, 
за да проверим доколко тези калъпи са близки до средно-
статистическото българско стъпало. В процеса на произ-
водство на обувки и други кожени изделия, както и при 
използваните за тяхното изработване материали, участват 
много химични продукти. В днешно време, когато много от 
хората са чувствителни към различни химични вещества, 
трябва отново да се обърнем към стандартите, които дават 
критериите за безопасност. Разбира се не без значение е 
дали тази обувка ще се носи 10 дни и ще покаже някакъв 
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е за сигурността на информацията в 
телекомуникациите

Информационни системи са заплашени от компютърни из-
мами, шпионаж, саботаж, изтичане на информация, земе-
тресения, пожари, наводнения... Телекомуникационните 
организации се нуждаят от сигурност на информацията, 
независимо от използваната технологията. 
БдС ISO/IEC 27011 осигурява общ набор от цели, осно-
вани на ISO/IEC 27002, със специфични за телекомуни-
кационния сектор механизми за контрол и с указания за 
управление на сигурността на информацията. 
Стандартът посочва, че има три основни източника на 
изисквания за сигурност:

• получени от оценяването на риска за телекомуни-
кационния оператор

• от нормативни актове, договори и изисквания

• специфичен набор от принципи, цели и бизнес изи-
сквания за обработка на информацията, които теле-
комуникационният оператор е разработил.

Трябва да се определят всички изисквания за сигурност, 
преди да се даде достъп на клиентите. Споразуменията с 
трети страни, свързани с достъп, обработване, разпростра-
нение или управление на информация, отговарят на всич-
ки приложими изисквания за сигурност.

Всички активи са ясно идентифицирани и описани
• информация: на абоната, на клиента, оперативна, 
изследователска или архивирана, за маршрутизиране, 
за черни списъци, за регистрирани услуги, за повреди, 
за конфигурацията, комуникационни данни, осчетово-
дяващата система за клиентски сметки, закономер-
ности за клиентски повиквания, географско местопо-
ложение на клиентите, статистическа информация 
за трафика, договори и споразумения, системна доку-
ментация, наръчници на потребителя, материали за 
практически обучения, процедури за работа или под-
дръжка, планове за непрекъснатост на бизнеса, план 
за извънредни случаи с мерки за връщане към предишно 
състояние, записи от одит;

• софтуерни активи: софтуер за комуникационен 
контрол, за управление на дейността, за управление 
на информацията за абонатите, за обработка на 
сметките, приложен софтуер, системен софтуер, ин-
струменти и средства за разработка;

• хардуерни активи: централи, кабели, крайни ус-
тройства, компютри, преносими носители и други ус-
тройства;
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• услуги: фиксирана телефонна услуга, мобилна, оп-
тична абонатна линия/ADSL, по наета линия/мрежа 
от данни, за интернет свързаност, за центрове за 
данни, кабелна телевизия, услуга по доставка на съдър-
жание, ASP услуга и клиентски услуги, включително по 
обработка на сметки и центрове за услуги;

• система за комунални услуги за обслужване на съ-
оръжения и поддръжка: сграда, електрическо оборуд-
ване, съоръжения за климатизиране, пожарогасител-
ни средства;

• хора: персонал за клиентски услуги, телекомуника-
ционни инженери, персонал за ИТ поддръжка и за дос-
тавчици на услуги на трети страни;

• нематериални активи: контрол в организацията, 
ноу-хау, репутация на организацията.

Стандартът посочва, че информацията трябва да бъде 
класифицирана според нейната ценност, изискванията на 
приложимите нормативни актове, чувствителност и кри-
тичност.

Отговорностите се определят в длъжностни характерис-
тики преди наемане на служителите. Всички кандидати за 
работа, партньори и потребители се проверяват. Те трябва 
да подпишат споразумение за своите роли и отговорности 
по отношение на сигурността. Необходимо е да се пред-
видят по-подробни последващи проверки за длъжности, 
даващи достъп до системи, критични за предоставянето на 
услуги.
Средствата за обработка на чувствителна или критична 
информация трябва да бъдат разположени в сигурни зони, 
физически защитени от неразрешен достъп, повреда или 

намеса. Телекомуникационните оперативни центрове 
се оборудват със системи за разкриване на нарушения. 
Средствата за услуги, като тези за пренасяне, централите 
и телекомуникационната инфраструктура са физически 
разделени и разположени отделно. Оперативните зали и 
контролните центрове са защитени с механизми за контрол 
на влизането. На гишетата за обслужване информацията е 
защитена от неоторизиран достъп или разглеждане.
Трябва да бъдат създадени документирани процедури за 
системните дейности, свързани със средствата за обработ-
ка и предаване на информация, като процедури за включва-
не и изключване на компютъра, съхраняване на информа-
цията, поддържане на устройствата, работа с носителите, 
управление на компютърни зали и управление на работата 
с електронна поща и безопасност.
Стандартът посочва, че изменения в операционните систе-
ми се правят, когато има причина за това. Усъвършенства-
ните системи с последни версии на операционната систе-
ма или приложение, невинаги са в интерес на бизнеса, тъй 
като това може да въведе по-голяма уязвимост и неустой-
чивост, отколкото настоящата версия. 
Необходимо е да се вземат предпазни мерки за предотвра-
тяване и откриване на въвеждането на злонамерен и нера-
зрешен мобилен софтуер.
Трябва да се внедрят процедури, контролиращи инста-
лирането на софтуер върху операционните системи. За-
купеният софтуер се обслужва на ниво, поддържано от 
доставчика. На доставчиците се предоставя физически и 
логически достъп само за целите на поддръжката и с одо-
брение на ръководството. Компютърният софтуер може да 
разчита на програми и модули на външни доставчици, кои-
то трябва да бъдат наблюдавани и контролирани.
Правилата за контрол на достъпа и правата на всеки потре-
бител или група потребители са ясно определени в поли-
тиката за достъп. 

Събитията, свързани със сигурността на информацията, 
трябва да бъдат докладвани възможно най-бързо. Необхо-
димо е лице за контакт, което е обучено за оценяване, реа-
гиране и извличане на поуки от инцидентите със сигурнос-
тта на информацията, и работи в сътрудничество с екипа 
за реакция при инциденти. Когато е необходимо, телекому-
никационните организации докладват за инцидентите на 
засегнатите клиенти чрез директни електронни съобщения 
или на интернет страницата си.
Телекомуникационните организации трябва да опреде-
лят подходящ период за запазване на данни (например 
отчетност, сметки, обработка на оплакванията и защита 
от злоупотреба и законов достъп от страна на органите).  
(БДС Компас)
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козметичния продукт

Опаковката на козметичния продукт често звучи като на 
чужд език. Дори витамините се крият под сложни имена 
като ретинол, линолеова киселина, антиоксиданти.
Съставките обаче трябва да са изброени в низходящ ред 
според количеството. Първо се описват тези в концен-
трации, по-големи от един процент. В отделни случаи се 
допуска да не се обявяват някои съставки, за да се запази 
търговската тайна, но само когато те не могат да доведат 
до увреждане на здравето.
Опаковката трябва да се прочете внимателно, тъй като каз-
ва какво съдържа козметичният продукт и как се използ-
ва. Когато пише „Не съдържа спирт”, значи няма етилов 
спирт, но може да съдържа други алкохоли. „Хипоалерги-
чен” означава, че има много малка вероятност да се при-
чини алергия, въпреки че според специалистите това няма 
научна основа, защото всеки продукт може да причини 
алергия. „Натурален” е продукт с растителен или живо-
тински произход. 
Ако пише „Без жестокост”, производителите декларират, 
че при производството на продукта не са пострадали жи-
вотни. 

На опаковката задължително трябва да са написани наиме-
нованието и адресът на производителя или на вносителя, 
ако продуктите са внос. 
Необходима е също нетна маса или обем, с изключение 
на козметика под 5 грама, безплатни мостри и опаковки за 
еднократна употреба. За продукти, продавани в обща опа-
ковка, се поставя само техният брой.
На опаковката трябва да е посочен минимален срок на 
трайност, до който продуктът, съхраняван при подходящи 
условия, продължава да изпълнява своята функция и не е 
опасен за здравето. При необходимост тази информация се 
допълва с условията, които трябва да бъдат изпълнени, за 
да се гарантира посоченият минимален срок на трайност. 
При минимален срок, по-дълъг от 30 месеца, маркировка-
та за трайност не е задължителна. 
Описват се и условията за употреба и всякакви предупреж-
дения. 
На опаковката трябва да е написан и номер на партидата 
или указание за идентифициране на продукта.
И, разбира се, цената. А и при козметиката обикнове-
но важи правилото „Скъпото винаги излиза по-евтино”.  
(БДС Компас)
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новият регламент за европейската 
стандартизация подкрепя малките 

предприятия
Европейската стандартизация трябва да подпомага и по-
ощрява активното участие на малките и средните предпри-
ятия (МСП), на потребителски, екологични и обществени 
организации. Това е един от мотивите в Регламента относно 
европейската стандартизация, приет тази есен. Регламент  
№ 1025/2012 на ЕС посочва, че трябва да се подобри пред-
ставителството и участието на МСП както в национални-
те, така и в европейските технически комитети и да се уле-
сни ефективният им достъп до стандартите. Според член 5 
европейските организации за стандартизация насърчават и 
улесняват подходящо представителство и ефективно учас-
тие на всички съответни заинтересовани страни, включи-
телно МСП, организации на потребители и представля-
ващите екологични и социални интереси. Това става чрез 
европейските организации на заинтересованите страни, 
които получават финансиране от ЕС в съответствие с на-
стоящия регламент, на равнище разработване на политики 
и на следните етапи от разработването на европейските 
стандарти или на европейските стандартизационни доку-
менти:

• предлагане и приемане на нови работни задачи

• техническо обсъждане на предложенията

• представяне на коментари по проектите

• преработване на съществуващите европейски стан-
дарти или европейски стандартизационни документи 

• разпространяване на информация относно приети-
те европейски стандарти или европейски стандарти-
зационни документи и повишаване на осведомеността 
за тях. 

Достъпът на МСП до стандарти е регламентиран в член 6:
Според него националните органи за стандартизация е не-
обходимо да насърчават и улесняват достъпа на МСП до 
стандартите и до процесите, свързани с тяхното разрабо-
тване, за да се постигне по-високо ниво на участие в сис-
темата по стандартизация, например чрез: 

• определяне в годишните си работни програми на 
проектите за стандартизация, които са от особен 
интерес за МСП 

• осигуряване на достъп до дейности по стандарти-
зация, без да се задължават МСП да станат членове 
на национален орган за стандартизация 

• осигуряване на свободен достъп до проекти на стан-
дарти

• публикуване на своята интернет страница на без-
платни резюмета на стандарти 

• прилагане на специални тарифи за предоставянето 
на стандарти или предоставянето на пакети стан-
дарти на намалена цена. 

Необходимо е националните органи за стандартизация да 
извършват обмен на най-добри практики, целящи повиша-
ване на участието на МСП в дейностите по стандартизация 
и увеличаване и улесняване прилагането на стандартите от 
МСП. Националните органи за стандартизация трябва да 
изпращат годишни доклади на европейските организации 
за стандартизация за своите дейности за подобряване на 
условията за МСП за използване на стандартите и за учас-
тие в процеса на разработване на стандартите. Необходи-
мо е те да публикуват тези доклади на своите интернет 
страници. 
В мотивите за новия регламент се посочва, че действащата 
правна уредба не отговаря на развитието на европейската 
стандартизация през последните десетилетия. Настоящата 
правна рамка трябва да бъде опростена и осъвременена, за 
да се отразят последните новости и бъдещите предизвика-
телства. Това е свързано с усиленото разработване на стан-
дарти в сферата на услугите и развитието на стандартиза-
ционни документи, различни от официалните стандарти. 
На практика невинаги е възможно ясно да се разграничат 
стандартите за продукти от стандартите за услуги. Голям 
брой стандарти за продукти включват компонент „услуги“, 
докато стандартите за услуги също често частично се от-
насят до продукти. Заради това правната рамка се разши-
рява, като в нея се включат и стандартите за услуги. 
Регламентът акцентира и върху „ИКТ техническа специ-
фикация“ – техническа спецификация в областта на ин-
формационните и комуникационните технологии, които 
са съществена част от новите реалности. Националните 
органи за стандартизация трябва да улеснят достъпа до 
информация относно своите дейности чрез информацион-
ни и комуникационни технологии (ИКТ). Например чрез 
онлайн консултации за представяне на коментари по про-
екти на стандарти и организиране на виртуални срещи на 
техническите комитети.
Новият регламент показва каква трябва да бъде прозрач-
ността по отношение на стандартите и работните програ-
ми на органите за стандартизация, сътрудничеството със 
заинтересованите страни, с научно-изследователските 
звена, как се финансира европейската стандартизация, а 
също и какви трябва да са официалните възражения сре-
щу хармонизираните стандарти, както и други промени, 
необходими на европейската стандартизация да бъде в 
крак с новите реалности и бъдещите предизвикателства. 
(БДС Компас)
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Генералната асамблея на ISO с фокус върху 
иновациите и устойчивото развитие
Акцентът на Генералната асамблея на ISO, провела се от 
19 до 21 септември в Сан Диего, САЩ, бе „Иновации, 
устойчиво развитие и стандарти”. Бяха представени теми 
като „Икономиката на устойчивото развитие – една глед-
на точка на малките и средните предприятия”, „ISO 50001 
– търговската гледна точка”, „Стандарти и иновации чрез 
публично-частно партньорство”, „Стандарти и иновации” 
и други. 
Домакин на събитието бе Американският институт за на-
ционална стандартизация (ANSI). Представители на БИС 
бяха председателят на Управителния съвет Ивелин Буров и 
изпълнителният директор инж. Ирен Дабижева.
Тази година международната награда на ISO за креатив-
ност и иновативност при разработването на стандарти 
„Lawrence D. Eicher Leadership” бе връчена на техниче-
ския комитет на ISO за енергийно управление ISO/TC 242 
Energy management, разработил международния стандарт 
ISO 50001 Системи за управление на енергията. Изисква-
ния с указания за прилагане.

Обществено допитване за проект на стандарт 
за услуги в соларни студия

Технически комитет на CEN (TC 412) разработва проект 
на европейски стандарт, който определя изисквания за 
предоставяне на професионални услуги в соларни сту-
дия за придобиване на изкуствен тен. Проектостандартът  

prEN 16489 „Професионални соларни услуги за придоби-
ване на изкуствен тен” ще бъде в три части.
Проект на първата част „Изисквания за обучението на 
персонала” е на етап обществено допитване с краен срок 
за предоставяне на национални коментари и гласуване  
до 27.02.2013 г.
Безопасното използване на солариумите зависи от това как 
е предоставена самата услуга. От съществено значение е 
начинът, по който потенциалните клиенти са информира-
ни за правилното използване на солариумите, като се взе-
мат под внимание индивидуалните особености на всеки 
клиент. Тази първа част на prEN 16489-1 има за цел да се 
подобри информираността, защитеността и безопасността 
на клиентите на солариуми, като се определят изисквани-
ята за обучение и придобиване на компетентност на кон-
султанти, специализирани в предоставянето на професио-
нални услуги в соларни студия. За повече информация: 
kamelia.milanova@bds-bg.org.

Проектен комитет за криминалистика 

Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет ISO/PC 272 „Криминалис-
тични изследвания” (Forensic sciences). Дванадесет страни 
са заявили намерение да участват активно, а десет страни 
– със статут на наблюдатели. При проявен интерес БИС 
може да придобие членство в комитета. За повече инфор-
мация: desislava.gulenova@bds-bg.org.

Предложение за стандарт за устойчивост при 
закупуване
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Франция (AFNOR) и Брази-
лия (ABNT) за създаване на проектен комитет, който да 
разработи стандарт в две части „Устойчивост при проце-
сите за закупуване”. При одобряване на предложението от 
националните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие в 
разработването на стандарта. Крайният срок за предста-
вяне на коментари е 26.01.2013 г. За повече информация: 
petar.lozev@bds-bg.org.
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Предложение за управление на 
антикорупционни мерки

Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Великобритания (BSI) за съз-
даване на проектен комитет, който да разработи стандарт 
„Система за управление на антикорупционните мерки. 
Изисквания”. При одобряване на предложението от на-
ционалните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие в 
разработването на стандарта. Крайният срок за предста-
вяне на коментари е 01.02.2013 г. За повече информация:  
petar.lozev@bds-bg.org и desislava.gulenova@bds-bg.org.

 
Научните изследвания и иновациите в бъдещ 
стандарт

Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Бразилия (ABNT) за създа-
ване на проектен комитет, който да разработи стандарт 
„Научни изследвания, разработки и иновации”. Стандар-
тът ще определя изисквания към система за управление в 
областта на научните изследвания, разработки и иновации, 
чрез които да се предоставят инструменти за създаване, 
въвеждане, поддържане и подобряване на ефикасни и по-
стоянни практики. При одобряване на предложението от 
националните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие в 
разработването на стандарта. Крайният срок за предста-
вяне на коментари е 07.02.2013 г. За повече информация: 
petar.lozev@bds-bg.org и desislava.gulenova@bds-bg.org.

Нови регламенти заменят медицинските 
директиви

Информация за проектите за регламенти на Европейска-
та комисия, които ще заменят медицинските директиви и 
свързаните с това срокове за хармонизиране на стандар-
тите, бе обсъдена на срещите на CEN/TC 239 „Животос-
пасяващи системи“ и CEN/TC 239/WG 1 „Медицински 
превозни средства и тяхното оборудване. Носилки и съ-
оръжения за обслужване на пациенти“, състояли се през 
октомври в Милано, Италия. По предложение на Франция, 
към което се присъединиха Германия и Великобритания, 
се настоя да се отложи хармонизирането на EN 1789:2007 
към Медицинската директива, за да има възможност за 
подготовка на производителите. За повече информация:  
maya.duganova@bds-bg.org. 

Нови работни теми за цистерни за опасни 
товари

Предложения за нови работни теми за цистерните за опас-
ни товари бяха приети на заседанието на на CEN/TC 296 
„Цистерни за превоз на опасни товари”, което се състоя 
през ноември в Париж. Това са: EN 15969-1/prA1 „Цис-
терни за превоз на опасни товари. Дигитален интерфейс 
за пренасяне на данни между цистерна за превоз и ста-
ционарни съоръжения. Част 1: Спецификация на прото-
кол - контрол, измерване и данни” и EN 14116/prA1 „Цис-
терни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за 
устройство за разпознаване на продукти за течни горива”.  
(БДС Компас)




