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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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Лятото е време за ремонти. Мнозина сменят дограмата, за да си оси-
гурят прохлада в горещините и топлина в студовете. 
Темата на този брой на списание „БДС Компас” са прозорците – 
очите на всеки дом. Представяме важни стандарти, които ни пазят 
от крадци... Малцина знаят, че има специални стандарти за устой-
чивост срещу взлом на врати, прозорци, окачени фасади, решетки 
и капаци. Всеки строителен продукт се класифицира според един 
от шестте класа на устойчивост срещу взлом. Документите правят 
разлика дали неопитен крадец ще се опита да влезе с малка отвертка 
или професионалист ще използва специална бормашина.
Стандартите пазят прозорците и от силен вятър и затова предста-
вяме стандарта БДС EN 12210 Прозорци и врати. Устойчивост на 
натоварване от вятър. Класификация. Механичната дълготрай-
ност пък е обект на БДС EN 12400 Прозорци и врати. Механична 
дълготрайност. Изисквания и класификация.
Щорите са не просто част от обзавеждането, което предпазва от 
слънце и вятър. Те могат да бъдат най-различни видове и за всич-
ки тях ни разказва стандартът БДС EN 12216 Капаци, външни и  
вътрешни щори. 
В рубриката „Опит” генералният секретар на сдружение „Български 
врати и прозорци” инж. Вирджиния Йонкова споделя, че стандарти-
те са важни за всяка една област.
Доказателство за това е и написаното от изпълнителния директор 
на БИС инж. Ирен Дабижева, която прави преглед по случай десе-
тата годишнина на БИС като неправителствена организация. „Бъл-
гарският институт за стандартизация измина дълъг път, за да се 
утвърди като модерна организация, работеща в пълно съответствие 
с международните принципи и заемайки достойно място в европей-
ските и международни организации за стандартизация”, споделя тя.
Когато местната власт в туристически район прилага стандартите, 
също заема достойно място на международния пазар и затова ви 
представяме опита на Гандия – малко градче във Валенсия, което 
служи за пример в туристическата индустрия.

редакционен коментар
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Поредица от стандарти ни предпазва от крадци. Те се отна-
сят за устойчивост срещу взлом на врати, прозорци, окаче-
ни фасади, решетки и капаци:

•  БДС EN 1627 Врати, прозорци, окачени фасади, 
решетки и капаци. Устойчивост срещу взлом. Изи-
сквания и класификация

•  БДС EN 1628 Врати, прозорци, окачени фасади, 
решетки и капаци. Устойчивост срещу  взлом. Ме-
тод за изпитване за определяне устойчивостта при 
статично натоварване

•  БДС EN 1629 Врати, прозорци, окачени фасади, 
решетки и капаци. Устойчивост срещу  взлом. Ме-
тод за изпитване за определяне устойчивостта при 
динамично натоварване

•  БДС EN 1630 Врати, прозорци, окачени фасади, 
решетки и капаци. Устойчивост срещу  взлом. Ме-
тод за изпитване за определяне на устойчивостта 
срещу опити за ръчно разбиване

БДС EN 1627 Врати, прозорци, окачени фасади, решет-
ки и капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и 
класификация е разработен след години дискусии с пред-
ставители на европейските държави как да се класифи-
цира устойчивостта срещу взлом. Взети са под внимание 
всички методи, използвани от крадците, и статистиката за 
престъпленията в различните държави. След серия от усъ-
вършенствани изпитвания стандартът определя различни-
те класове на устойчивост срещу взлом.
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Клас на
устойчивост

Очакван метод и опити за достъп

1

Случаен крадец се опитва да получи достъп с помощта на малки инструменти и физическо насилие, 
например ритане, натоварване с рамо, повдигане, раздиране. Крадецът обикновено се опитва да се 
възползва от възможностите, няма информация за нивото на устойчивост и се съобразява едновременно 
с времето и шума. Не знае какви ще са вероятните придобивки и поема ниско ниво на риск.

2

Случаен крадец се опитва да получи достъп с помощта на обичайни инструменти като отвертка, клещи, 
клинове, а в случай на решетки и открити панти – с малък трион. Крадецът обикновено се опитва да се 
възползва от възможностите и се съобразява с времето и шума. Поема малък риск и не знае какво ще 
открадне.

3

Крадец се опитва да получи достъп с помощта на кози крак, допълнителна отвертка и ръчни инструменти 
като малък чук, клинове за набиване и инструмент за пробиване. Крадецът има известни познания за 
вероятното ниво на устойчивост и се съобразява с времето и шума. Поема среден риск, предварително 
не знае какво ще открадне.

4 Опитен крадец използва тежък чук, брадва, длета и преносима, захранвана от батерия, бормашина. 
Очаква значителна придобивка, поема по-голям риск и не се притеснява от шума, който създава.

5
Опитен крадец използва електрически инструменти, например бормашини, прободен и саблен трион и 
ъглошлайф с диск с максимален диаметър 125 mm. Крадецът очаква значителна придобивка, поема по-
голям риск и не се притеснява от шума.

6
Опитен крадец използва брадвообразен чук, мощни електрически инструменти като бормашини, 
прободен и саблен трион и ъглошлайф с диск с максимален диаметър 125 mm. Крадецът очаква добра 
придобивка, не се притеснява от шума и е много добре организиран.

Разликата между всеки последователен клас е променлива, 
като най-важната е между класове 3 и 4. 

Стандартът разделя строителните 
продукти на четири групи:

•  Първа – има плътно и твърдо крило или отварящ 
се елемент и основното движение за отваряне е завър-
тане на елемента. Примери – шарнирно окачени или 
въртящи се прозорци и врати.

•  Втора – има плътно и твърдо крило или отварящ 
се елемент и основното движение за отваряне е плъз-
гане. Примери – плъзгащи се врати и прозорци.

•  Трета – има крило или отварящ се елемент, изра-
ботен от определен брой твърди елементи, свързани 
заедно, така че да могат да се движат един спрямо 
друг. Пример – ролетен капак.

•  Четвърта – продукт с един или повече отвори  
(с изключение на обозначителните табели), през кои-
то може да премине калибър за отвори В (25 mm). 
Пример – решетка.

Всеки строителен продукт се класифицира според един от 
шестте класа на устойчивост срещу взлом.
Стандартът определя изискванията, отнасящи се до ниво-
то на сигурност на остъкляването. Когато в даден продукт 
се използват няколко стъкла, например изолационни стък-
лопакети, тогава най-малко едно стъкло трябва да отговаря 
на определен клас на устойчивост.
Секретни ключалки, обков и брави отговарят на специални 
изисквания като статично и динамично натоварване.
Стандартът определя как се извършват изпитвания при 
ръчни опити за кражба с взлом с подробно описание на 
комплекти инструменти и време на устойчивост за всеки 
клас, с изключение на първи. 
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следното:
• позоваване на протокола за класифика-
ция (номер и дата);

• данни за заявителя;

• описание, наименование и размери на 
продукта;

• описание на атакуваната страна и вид 
задвижване; описание на остъкленията 
(дебелина) и класификация; описание на об-
кова;

• позоваване на инструкциите за мон-
таж;

• посочване на декларирания клас на 
устойчивост съгласно този стандарт.

Монтажът трябва да се извършва в съответ-
ствие с инструкциите на производителя,  които 
трябва да съдържат следната информация:

• Характерни подробности на строител-
ните отвори, в които продуктът може да 
бъде монтиран.

• Информация относно точките за закре-
пване, както и точно описание на закрепва-
щите компоненти. Подробна информация 
за точките, които изискват особено твър-
до закрепване, например в близост до брави 
и панти.

• Подробности за устойчивостта на на-
тиск на уплътняването в кухината между 
стената и касата, например в близост до 
брави и панти.

• Подробности за хлабините, които тряб-
ва да се поддържат между движещите се 
и неподвижните части.

• Подробна информация, когато е необхо-
димо, по отношение на максимално допус-
тимата издаденост на секретната клю-
чалка извън външната защитна плоча на 
заключването.

• Други подробности, доколкото те вли-
яят на свойствата за устойчивост срещу 
взлом на образеца за изпитване.

• Подробности на затвореното състояние и/или ус-
ловия, които отговарят на изискванията за постигна-
тия клас на устойчивост.

В допълнение за монтажа е необходима и информация за 
ролетните капаци и решетки като вид на закрепване и мак-
симално разстояние между закрепванията във водещата 
релса, минимална дълбочина на проникване на преградата 
на капака във водещата релса, вид и закрепвания на ус-
тройството против повдигане, както и информация за за-
щита на кутията за ролетния капак.

Стандартът установява схема на процедурата за изпитване 
и класификация:

Осигуряване на образец за изпитване

Предоставяне на документация и
инструкции за монтаж

Класификация според
1627EN 

Избор на клас на устойчивост

Проверка на типа на обкова

Отговаря на всички
изисквания на 1627EN 

Изпитване съгласно
Приложение В

Изпитване на механична якост
съгласно 1628 (статично натоварване)EN 

Изпитване на механична якост
съгласно 1629

(динамично натоварване, само за класове 1 до 3)
EN 

Изпитване на ръчно разбиване с взлом
съгласно 1630

(само за класове 2 до 6)
EN 

Изпълнява 6
НЕ

ДА

ДА

 

Стандартът посочва, че за продукти клас 1 се изисква един 
образец и всички изпитвания се провеждат с него. За ос-
таналите класове се изискват два образеца, като с първия 
трябва да се направят изпитване на статично натоварване 
и изпитване на динамично натоварване. Основното ръчно 
изпитване се извършва с втория образец. По преценка на 
производителя всички изпитвания могат да се извършат с 
един-единствен образец. За продукти, които имат няколко 
затворени състояния или повече от една атакувана страна, 
са  необходими повече от два образеца. (БДС Компас)
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Как да се устои на вятъра

БДС EN 12210 Прозорци и врати. Устойчивост на на-
товарване от вятър. Класификация определя класифи-
кацията на резултатите от изпитване на напълно монтира-
ни прозорци и врати от всякакъв материал след изпитване в 
съответствие с БДС EN 12211 Прозорци и врати. Устой-
чивост на натоварване от вятър. Метод за изпитване 
(описва метода за изпитване за определяне на граничното 
натоварване Р1, Р2 и Р3 на образец за изпитване). Тези гра-
нични натоварвания се изразяват в паскали (Ра). 
Класификацията се прави на базата на резултатите от  
изпитванията на устойчивост на вятър при положително 
и отрицателно налягане. Наляганията при изпитването са 
дадени в следната таблица:

Клас р1 р2а) р3

0 НЕ СЕ ИЗПИТВА
1 400 200 600
2 800 400 1 200
3 1 200 600 1 800
4 1 600 800 2 400
5 2 000 1000 3 000

Е ххххb) хххх
а) Това налягане е било повторено 50 пъти.
b) Образец, изпитан с натоварване на вятър, по-високо 
от клас 5. Класифициране Ехххх – където хххх е дейст-
вителното налягане Р1 при изпитване (например 2 350).

За да може продуктът да се класифицира, трябва да бъдат 
изпълнени и следните изисквания:

•  При  налягане  Р1  и  Р2  на  вятър: Няма видими 
повреди при проверка с нормално или коригирано зре-
ние от разстояние 1 m при естествена светлина.  

Образецът трябва да продължи да функционира и 
след изпитвания при Р1 и Р2 и въздухопроницаемост-
та не трябва да превишава горните граници с пове-
че от 20 % за изисквания клас въздухопроницаемост. 
Изискваният клас може да се определя чрез изпитва-
не на въздухопроницаемостта преди изпитването за 
устойчивост на вятър. Когато производителят же-
лае, може да ползва по-нисък клас.

•  При налягане Р3 на вятър: Повреди като огъване 
и/или усукване на строителния обков и разцепване или 
напукване на елементи на рамката са допустими, при 
условие че няма отделени части и образецът за изпит-
ване остава в затворена позиция. Въпреки това, ако 
стъклото се счупи, е разрешено то да бъде заменено и 
изпитването да се повтори още веднъж.

Натоварвания от вятър и относителното челно огъване 
трябва да бъдат обединени в една обща класификация, как-
то е посочено таблицата:

Клас на  
натоварване 

от вятър

относително челно огъване

А В С

1
2
3
4
5

Ехххх

А1
А2
А3
А4
А5

АЕхххх

В1
В2
В3
В4
В5

ВЕхххх

С1
С2
С3
С4
С5

СЕхххх

(БДС Компас) 
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и затварят прозорците

БДС EN 12400 Прозорци и  врати. Механична  дългот-
райност. Изисквания и класификация определя частич-
на, условна и временна класификация на характеристики 
на прозорци и врати по отношение на многократно повта-
рящо се отваряне и затваряне. Той обаче не взема предвид 
ефекта от дълготрайно статично натоварване. 
След изпитване съгласно БДС EN 1191 Прозорци и врати. 
Устойчивост при многократно отваряне и затваряне. 
Метод  за  изпитване образецът за изпитване трябва да 
продължи да функционира по отношение на неговите сили 
за задвижване, тоест първоначалните и крайните сили за 
задвижване трябва да попадат в класификационната група, 
дадена в стандарта за съответния продукт.
Образецът за изпитване не трябва да претърпи повреда 
или деформация, която ще направи негодни прозорецът 
или вратата за тяхното предназначение. Тук се включват 
и разхлабването на обкова, на устройствата за затваряне 
или на техните свързващи елементи, на съединенията или 
на системите за уплътняване, на саморазширяващите се  
уплътнения или тези за дим. 
За врати с две крила най-използваното (основно крило) се 
класифицира съгласно таблицата по-долу, а другото крило 
на половина от броя цикли.

Клас Брой цикли

0
1
2
3

–
5 000
10 000
20 000

Врати и прозорци

Следващата таблица дава някои основни насоки за подхо-
дящи класове на характеристики, съответстващи на кате-
гориите на очакваното полезно действие. 

Класове прозорци

Клас Натоварване

1
2
3

леко
умерено

тежко

Стандартът посочва, че националните изисквания може да 
се отклоняват значително. (БДС Компас)
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Пъстрият свят на щорите

Щорите са не просто част от обзавеждането, което ни 
пази от слънце и вятър. Те са най-различни видове и за 
това ни разказва БДС  EN  12216  Капаци,  външни  и  
вътрешни щори.  Този стандарт се прилага за всички ви-
дове щори и капаци, без оглед на тяхното предназначение, 
конструкция и материала, от който са изработени.
Стандартът не се прилага за врати на промишлени, търгов-
ски сгради или на гаражи. 
Стандартът разглежда всички видове щори – жалузи,  
ролетни, нагънати, плисирани, за затъмняване и пълно  
затъмняване, сенници, вертикални и т.н. Разположението 
може да бъде вътрешно, междинно или външно. Според 
целта на функцията могат да бъдат регулируеми, разгъва-
щи се, фиксирани, отварящи се и т.н.
Описани са всички термини и схеми с номериране на със-
тавните части на различните видове щори. Термините в 
стандарта са дадени на български, английски, немски и 
френски език. 
Така например:

•  жалузи/повдигащи  се  щори е продукт, който е 
съставен от хоризонтални, завъртащи се ламели, кои-
то могат да бъдат под наклон  

•  щори  за  пълно  затъмняване е продукт, чието 
платно е образувано от  светлонепроницаем матери-
ал, навива се и изключва напълно светлината; пълната 
непроницаемост се осигурява от странични водещи 
шини.

В  зависимост  от  движението  щорите  могат  да  бъ-
дат: навиваеми на руло, събираеми, сгъваеми, плъзгащи,  
обръщащи се хоризонтално или вертикално, въртящи, 
накланящи се, разгъващи или комбинация от тези дви-
жения.
(БДС Компас)

 

Ето как изглежда, например, схемата на вътрешни повдигащи се щори с 
номерирането на всяка една част, което е описано подробно в стандарта
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И
Т инж. Вирджиния Йонкова: Стандартите 

са важни за всяка една област

Инж. Вирджиния Йонкова е 
генерален секретар на сдру-
жение „Български врати и 
прозорци”. Завършила е спе-
циалност „Компютърни сис-
теми и управление” в Техни-
ческия университет – София. 
Член е на работна група към 
Агенцията за енергийна ефек-
тивност, Комисията по сер-
тификация към „Технотест” 
АД, Отрасловия съвет за 
тристранно сътрудничест-
во към МРРБ. Инж. Йонкова 
е председател на БИС/ТК 96 
„Врати, прозорци, капаци, 
строителен обков и окачени 
фасади”.

Визитка – Инж. Йонкова, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Занимавам се активно със стандартиза-
ция от 2007 г. В този период всички стан-
дарти, касаещи бранша, бяха обхванати 
от БИС/ТК 33 „Горско стопанство, дър-
водобивна, дървообработваща и мебелна 
промишленост”. По-късно установихме 
потребността да бъде създаден нов техни-
чески комитет, огледален на този на CEN, 
и така с подкрепата на ръководството на 
БИС се създаде ТК 96 „Врати, прозорци, 
капаци, строителен обков и окачени фаса-
ди”, на който съм председател от самото 
му създаване.

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Изключително важни. Стандартите 
са важни за всяка една област, която те  
обхващат, но в областта строителство те 
имат съществена роля. Стандартите дават 
общите правила за продуктите в бранша, 
както и свободата фирмите производите-
ли да могат да разпространяват продук-
цията си свободно на европейския пазар. 

Друг е въпросът, че редица европейски 
държави поставят допълнителни пречки, 
като изисквания за изпитвания от нацио-
нално признати лаборатории и т.н., които 
изцяло противоречат на принципите за 
свободно движение на стоки и услуги и 
на философията на европейската стан-
дартизационна визия.

– Това, че са доброволни, 
означава ли, че може и  
без тях?
– В нашия бранш има редица хармони-
зирани европейски стандарти, които са 
задължителни за спазване. В повечето 
случаи доброволните стандарти дават по-
вече предимства пред фирмите, които ги 
спазват, и за да бъда конкретна – моят от-
говор е – не. Самият факт, че редица спе-
циалисти в дадена област отделят толкова 
време, усилия и ресурси за разработване 
на стандарти в конкретна област, би тряб-
вало да се възприема не като желание за 
ограничаване, а като възможност за по-
ставяне на общи ясни правила, които са в 
основата на лоялната конкурентна среда.
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Какво свършихме за 10 години

Българският институт за стандартизация 
(БИС) измина дълъг път, за да се утвър-
ди като модерна организация, работеща 
в пълно съответствие с международните 
принципи и заемайки достойно място в ев-
ропейските и международни организации.
През 2006 г. след сериозен одит от стра-
на на Центъра за управление на CEN и 
CENELEC (ССМС), БИС беше оценен по 
условията за членство и приет за пълнопра-
вен член на европейските организации по 
стандартизация. Целият колектив на БИС 
извърши огромна работа по въвеждане на 
повече от 80% от европейските стандарти 
като български, привеждане на всички пра-
вила и процедури по националната стан-
дартизация към европейските, внедряване 
на първата софтуерна система за управле-
ние на дейностите по стандартизация. С 

пълноправното членство се увеличиха как-
то правата, така и задълженията на БИС в 
европейската стандартизационна система.
През март 2014 г. след извършена перио-
дична самооценка по критериите за член-
ство БИС бе оценен с „отличен” (excellent) 
относно предоставения доклад.
БИС беше домакин на най-авторитетно 
европейско събитие в областта на стандар-
тизацията – Срещата на най-високо ниво 
на европейските организации по стандар-
тизация – CEN и CENELEC, която се про-
веде в курорта „Албена”. По признание 
на европейската стандартизационна общ-
ност и на Елена Сантяго Сид – генерален  
директор на ССМС, България вдигна много 
високо летвата на Генералните асамблеи на 
CEN и CENELEC.

През 2012 г. БИС беше домакин на най-авторитетно европейско събитие в  
областта на стандартизацията – Срещата на най-високо ниво на европейските 

организации по стандартизация – CEN и CENELEC

инж. Ирен Дабижева – 
изпълнителен директор 
на БИС
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стандартизация в България” (УССБ), финансиран по Опе-
ративна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика”. Сред най-важните резултати 
бяха новият бизнес информационен център, който осигу-
рява освен комфортна обстановка и обслужване на високо 
ниво. Беше проведена информационна кампания, която по 
своята мащабност не може да се сравни с нищо, правено 
досега в БИС. Бяха проведени общо 36 събития в цяла 
България – общи и специализирани семинари, кръгли маси 
и обучения. Това, заедно с медийната кампания, безспор-
но повиши институционалния имидж на БИС и неговата 
разпознаваемост сред представителите на бизнеса в Бъл-
гария.
Извърши се усъвършенстване и надграждане на софтуер-
ната система на БИС за управление на базата данни и се 
създаде пълен електронен фонд от стандарти. БИС разпо-
лага с пълнотекстова база-данни с разширени и подобрени 
функции, които са от полза както за членовете на организа-
цията, така и за всички малки и средни предприятия.
Усъвършенстваната софтуерна система и пълнотекстовата 
база позволиха да бъдат въведени и нови услуги за раз-
пространение на стандарти, които не бяха предвидени като 
резултати от проекта, като дистанционно онлайн четене на 
стандарти, пълно електронно обслужване, изграждане на 
информационни центрове по стандартизация в универси-
тетите. Обособен бе и собствен модерен печатен център. 
Изградихме и оборудвахме център за срещи, конференции 
и обучения с три зали, където се  провеждат заседания на 
техническите комитети, семинари, обучения и работни 
срещи.
В БИС е внедрена и функционира сертифицирана систе-
ма за управление на качеството (СУК) в съответствие с  
БДС EN ISO 9001:2008.  

Експерти на БИС и на консултанта AENOR разработиха 
съвместно 3 сертификационни схеми: за соларни колекто-
ри и системи, SPA туристически услуги, пресни плодове и 
зеленчуци. 
През 2010 г. бяха разработени и завършени „Правила за 
финансиране на дейността на техническите комитети по 
стандартизация”. Към тези правила беше разработена 
„Процедура за прилагане на Правилата за финансиране на 
дейността на техническите комитети по стандартизация”, 
както и „Процедура за оценяване на предложения за фи-
нансиране от фонда за конкретни цели”. По този начин 
системата от документи, регламентиращи финансирането 
на дейността на работните органи, осъществяващи основ-
ната дейност по стандартизация в БИС, беше завършена.
Бяха преразгледани и актуализирани и други процедури, 
свързани с дейността, но непринадлежащи към СУК, като 
„Процедура за достъп до информацията в БИС” – 2013 г., 
„Процедура за осигуряване на информация в областта на 
стандартизацията” – 2013 г., „Процедура за изпълнение на 
задълженията на БИС, произтичащи от CEN/BT” – 2011 г., 
„Процедура за изпълнение на задълженията на БИС, про-
изтичащи от CENELEC/BT” – 2011 г. и др.
Бяха преработени и актуализирани „Правила за работа 
по националната стандартизация. Част 2: Организация на 
дейността по стандартизация”. Те бяха приведени в съот-
ветствие с „Правила за финансиране на дейността на тех-
ническите комитети по стандартизация”, беше описана 
по-подробно дейността на БИС на европейско и междуна-
родно ниво и т.н.
През 2013 г., съгласно изискванията на Регламент 
1025/2012, беше осигурено право на малките и средните 
предприятия да участват в дейностите по стандартизация, 
без да бъдат членове на БИС. Бяха регламентирани нови 
работни органи – проектни комитети, бяха ревизирани 
правата на експертните работни групи и др.
Вътрешната нормативна база на БИС непрекъснато се пре-
разглежда и се поддържа в актуално състояние.
Разработени са нови услуги, като четене на стандарти он-
лайн, издаване на месечен електронен информационен бю-
летин и изпращането му до голям брой фирми и органи-
зации. Издават се редица нови колекции със стандарти на 
цени, силно редуцирани спрямо единичните. Провеждат 
се кампании с отстъпки от цените за различни случаи по 
повод професионални празници.
БИС започна самостоятелно участие на Международния 
панаир – Пловдив със собствен щанд, и на други изложе-
ния като „Стройко” и „Секюрити Експо”.
В началото на 2016 г. бе приета маркетингова стратегия на 
БИС за периода 2016 - 2025 г., в която се акцентира основ-
но на две цели: подобряване на институционалния имидж 
и нарастване на приходите от собствени дейности. 
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През 2013 г. беше създаден пилотен информационен цен-
тър по стандартизация в Техническия университет в Со-
фия, където студенти и преподаватели имат достъп до 
определени пакети стандарти, които могат да ползват в 
процеса на обучение. След това още няколко университета 
изявиха желание за подобни информационни центрове, а 
европейските и международни организации за стандар-
тизация дадоха БИС като пример за добра практика като 
работа с бизнеса и научните среди. Целта на информа-
ционните центрове е да мотивира студентите да познават 
и използват стандартите още по време на обучението си в 

университетите, за да могат след завършването си и стар-
тиране на кариерата си да бъдат готови да прилагат стан-
дарти в предприятията и организациите. Вече функциони-
рат информационни центрове в следните висши училища 
– Техническия университет – София, Нов български уни-
верситет, Лесотехническия университет, Софийския уни-
верситет „Климент Охридски”, Университета по архитек-
тура, строителство и геодезия, Техническия университет 
– Габрово, Икономическия университет – Варна, Нацио-
налния военен университет „Васил Левски”. 

За десет години БИС постигна много, но 
ни предстои още работа, за да запазим 
позицията си и да продължаваме напред.

Откриване на информационния център по стандартизация в библиотеката на 
СУ „Св. Климент Охридски”, осигуряващ достъп на преподаватели и студенти за 
безплатно четене на около 1 700 подбрани български стандарти, които могат да 

се използват за образователни и научноизследователски цели
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усмихнати туристи

Гандия прави така, че туристите винаги са обслужвани с 
усмивка. Курортният град, разположен в испанската об-
ласт Валенсия, е регион с близо 6,2 милиона посетители 
годишно от цял свят или това са приблизително 10 % от 
международните туристически посещения в Испания. 
Извън активния сезон населението на града е 80 хиляди 
жители, но се увеличава два пъти всяко лято заради орга-
низираните фестивали и известната валенсианска кухня, 
най-вече позната с ястието “fideuá de Gandia”, направено 
от морски дарове и фиде.  
Кметството в курортното градче отдавна се отнася с вни-
мание към проекти, свързани с качеството на предоставя-
ните туристически услуги, доказателство за което е при-
етият през 1993 г. план за стимулиране на по-динамично 
развитие на туризма в посока подобряване на качеството 
на туристическото обслужване: „Plan de Dinamización y 
Excelencia Turística”. Тогава трите местни туристически 
бюра на Гандия се обединиха в туристическа информа-
ционна мрежа на цяла Валенсия “Tourist Info Gandia” – 
професионален орган, съставен от близо 200 туристически 
агенции, които целят да създадат обща визия на предла-
ганите услуги както по отношение на туристическата ин-
фраструктура, така и по отношение на обучението на пер-
сонала.

Градът се ангажира през 2002 г. със сертифицирането на 
управлението на плажовете, които са основният природен 
ресурс на морския курорт. Решава да приложи стандартите 
за системи за управление ISO 9001 и ISO 14001, европей-
ската схема за управление по околна среда и одит (EMAC) 
и стандарта ISO 13009, определящ изисквания и препоръ-
ки при концесии на плажове, и който е разработен на осно-
вата на испанския национален стандарт UNE 187001:2011. 
Всички тези сертификации, които са с обхват на прило-
жение морските услуги и по-конкретно плажовете, и кои-
то се одитират всяка година от технически експерти на  
Испанската асоциация по стандартизация и сертификация 
(AENOR), помагат на Гандия да постигне устойчиво упра-
вление на плажовете си, както и да предоставя безопасни и 
висококачествени услуги. 
Туристическите агенции са одитирани от AENOR и серти-
фицирани по националния стандарт UNE 187003:2008, по-
късно заменен от UNE ISO 14785, отнасящ се до услугите 
за предоставяне на туристическа информация и посреща-
не на туристи. Съответствието със стандарта им спечелва 
испанския етикет за качество на туризма “Marca Q”, кой-
то се предоставя от “Instituto de Calidad Turística Española 
(ICTE) (Испанския институт за туристическо качество). 
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С разработването и внедряването на системата по качест-
во туристическата информационна услуга на Гандия е 
сертифицирана през 2008 г. по испанския стандарт UNE 
187003, а персоналът на “Tourist Info Gandia” поставя 
началото на едно активно участие в работата на работна 
група 3 на техническия комитет ISO/TC 228 „Туризъм и 
свързаните  с  него  услуги”, обединяващ специалисти от 
84 страни. Техническият комитет се управлява от AENOR, 
заедно с националния орган за стандартизация на Тунис 
(INNORPI). Резултатът от работата на техническия коми-
тет е наличието на повече от 20 стандарта, които улесняват 
частните и държавните организации при подобряване на 
качеството на туристическите услуги в области като во-
долазни услуги, таласотерапия, защитени природни мест-
ности, приключенски туризъм и яхтклубове. Важно място 
заема прилагането на стандарта ISO 14785 Туристически 
информационни  центрове.  Услуги  за  предоставяне  на 
туристическа  информация  и  посрещане  на  туристи. 
Изисквания, който допринася за подобряване на имиджа 
на курортното селище и за по-доброто взаимодействие с 
туристите. 
Рамковият документ, който поддържа системата, е Наръч-
никът по качество, определящ общите насоки и изисква-
ния за качество на услугата по отношение на материалите 

за обмен на информация и за съоръженията. Други полез-
ни инструменти за наблюдение върху качествата на услу-
гата са анкетите за удовлетвореност на клиента, кутии за 
предложения и препоръки и процедура за разглеждане на 
оплакванията. Предимствата на системата могат да бъдат 
проверени и оценени на две нива – от гледна точка на кли-
ента и от гледна точка на организацията.
Инфраструктурата представлява съществен аспект от до-
брото обслужване на клиента. Със стандарта ISO 14785 
материалната база и оборудването са предмет на непрекъс-
нати преглед и поддържане с цел осигуряване на тяхното 
отлично функциониране през цялото време и отстраняване 
на несъответствията, установени по време на ежедневната 
работа или при рутинните проверки.
Туристическата информация може да бъде предоставена 
под най-различни форми – реклама, брошури, дипляни, 
пощенски материали, мейли, информация по телефона. Но 
този, който добавя най-голяма стойност за туристическата 
информация, е туристическият агент – приятелят, който с 
усмивка посреща и полага всички усилия за удовлетворя-
ване на очакванията на гостите.
(БДС Компас, по материали от ISO) 



Стандартите царуват и във футбола ...


