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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 8174-504, факс: +359 2 8174-535
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Редакционен коментар
Стандартите за медицински изделия са изключително важни, тъй като 
са свързани с нашия живот, здраве и безопасност…
Как да се осигури система за управление на качеството, базирана на 
най-известния стандарт ISO 9001, която съществува специално за 
медицинските изделия? Отговор дава БДС EN ISO 13485 Медицин-
ски изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за 
целите на нормативните актове. Той определя изисквания, които 
може да се използват от всяка организация, участваща в един или 
няколко етапа от жизнения цикъл на медицинското изделие – проек-
тиране, разработване, производство, съхранение, разпространение,  
инсталиране, сервизни услуги, техническо поддържане и извеждане от  
експлоатация и изхвърляне. 
Представяме и БДС EN ISO 14971 Медицински изделия. прилагане на 
управлението на риска при медицински изделия, който дава на произ-
водителите рамка, в която опит и преценка се прилагат систематично 
за управление на рисковете. Този стандарт определя процес, който 
позволява на производителя да идентифицира опасностите, свърза-
ни с медицинските изделия, за да се оценят, преценят и контролират 
свързаните с тях рискове.
Съществуват изисквания относно информацията, която трябва да 
предостави производителят на медицинското изделие. Той например 
трябва да определи типа и нивото, като се вземат предвид фактори 
като познания и умения на потенциалния ползвател, особено при  
пациенти в домашни условия или подложени на самолечение. 
Съществуват три категории европейски стандарти за помощни сред-
ства за хора с увреждания. Представяме БДС EN 12182 Помощни 
средства за хора с увреждания. Общи изисквания и методи за изпит-
ване. Безопасността на помощното средство се оценява чрез иденти-
фициране на опасностите и оценяване на рисковете, свързани с него-
вото използване.
Линейките хвърчат, за да спасят нечий живот. И тук на помощ идват  
стандартите, като БДС EN 1865 Съоръжения, използвани за обслуж-
ване на пациенти в линейки, който съдържа технически изисквания за 
различни видове носилки, столове и платформи. 
Представяме също стандарти за медицински ръкавици за еднократ-
на употреба, които посочват изисквания и изпитвания, например, 
за откриване на дупки, за физични свойства и биологична оценка.  
Показваме и каква е добрата практика при клинично изпитване на  
медицински продукти върху хора.
В рубриката „Опит“ експертът Емил Петров казва, че стандартите, 
дори и доброволни, са абсолютно необходими за конструкторите и 
производителите. Без стандарти работят основно откривателите и  
изобретателите, но и те, въпреки че излизат извън рамките на позна-
тото и известното, в следващия момент отново се сблъскват със стан-
дартите, защото трябва да докажат безопасността на своите открития 
или изобретения, допълва експертът. 
И този брой на списание „БДС Компас“ показва необятността на стан-
дартизацията и значението й за един по-безопасен и подреден свят.

mailto:compass%40bds-bg.org?subject=
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медицинските изделия

Как да се осигури система за управление на качеството,  
базирана на може би най-известния стандарт ISO 9001, 
която съществува специално за медицинските изделия? 
Това е разписано в БДС EN ISO 13485 Медицински  
изделия. Системи за управление на качеството. Изиск-
вания за целите на нормативните актове. С прилагането 
на този стандарт се изпълняват съществените изисквания, 
определени в няколко наредби:

• Наредба за съществените изисквания и процедури-
те за оценяване на съответствието със съществени-
те изисквания на активни имплантируеми медицински 
изделия

• Наредба за съществените изисквания и процедури-
те за оценяване на съответствието със съществени-
те изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за медицинските изделия

• Наредба за съществените изисквания и процедури-
те за оценяване на съответствието със съществени-
те изисквания за ин витро диагностичните медицин-
ски изделия.

Този стандарт определя изискванията за система за упра-
вление на качеството, която може да бъде използвана от 
всяка организация, участваща в един или няколко етапа от 
жизнения цикъл на медицинското изделие – проектиране, 
разработване, производство, съхранение, разпростране-
ние, инсталиране, сервизни услуги, техническо поддържа-
не и извеждане от експлоатация и изхвърляне. Изисквания-
та могат да бъдат използвани и от доставчици на суровини, 
компоненти, заготовки, медицински изделия, както и при 
услуги за стерилизация, калибриране, разпространение, 
поддържане. Също и от органи за сертификация, за да се 
оцени дали дадена организация изпълнява нормативните 
изисквания, както и добрите практики и потребностите на 
клиентите.

Медицинско изделие е всеки инструмент, апарат, устрой-
ство, машина, уред, имплантат, ин витро реагент, компю-
търна програма, материал или предмет, които се използват 
с медицински цели за диагностика, профилактика, наблю-
дение, лечение на заболяване или увреждане, подпомагане 
или поддържане на жизнени функции, контрол на забреме-
няването, дезинфекция, изследване на проби. 
Изключват се продукти, които действат по фармакологи-
чен, имунологичен или метаболитен път. За някои меди-
цински изделия все още няма хармонизиран подход – като 
субстанции за дезинфекция, помощни средства за хора с 
увреждания, съдържащи животински и човешки тъкани 
изделия и такива за ин витро оплождане или асистирани 
репродуктивни технологии.
Стандартът описва подробно как да се документира систе-
мата за управление на качеството в съответствие с изисква-
нията на нормативните актове. Документацията например 
включва обявена политика и цели, наръчник по качество-
то, процедури и записи, както и всички документи.
За всеки тип или всяка фамилия медицински изделия  
трябва да се създаде и поддържа едно или повече досиета, 
съдържащи или препращащи към документи, създадени, 
за да се докаже съответствието с изискванията. Съдържа-
нието на досието включва най-малко следното: 

• общо описание на медицинското изделие, предвиде-
но използване и всички инструкции за употреба

• спецификации на продукта

• спецификации или процедури за производство,  
опаковане, съхранение, манипулиране и дистрибуция

• процедури за измерване и наблюдение

• процедури за сервизни услуги, при необходимост.
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Документите трябва да се управляват по начин, който оси-
гурява тяхната годност, преглед, актуализиране и спазва-
не на мерките за контрол. Така например е необходимо да 
се определи подходящ период на съхранение най-малко 
на едно копие на излязъл от употреба документ, за да се 
запази информацията за производството, изпитванията, 
срока на експлоатация на медицинското изделие. Доку-
ментира се процедура за определяне на мерки за контрол, 
необходими за идентифициране, съхранение, сигурност и 
пълнота, достъпност, продължителност на съхранение и 
унищожаване на записите. Задължително е да се защити 
поверителната информация в съответствие с изискванията 
на нормативните актове.
Стандартът подробно посочва ангажиментите на висшето 
ръководство. Така например входните елементи за преглед 
на системата включват обратна информация, обработва-
не на рекламации, докладване на регулаторните органи,  
одити, препоръки, нови нормативни изисквания. Изходни-
те са свързани с подобренията на продукта по отношение 
на изискванията на клиента, потребността от ресурси или 
променени нормативни изисквания. Организацията тряб-
ва да определи, осигури и предостави ресурсите – необ-
ходимата компетентност на персонала и инфраструктура 
(сгради, съоръжения, оборудване, материали, транспорт, 
информационни системи и др.).
Стандартът посочва също как се управлява замърсяването. 
Необходими са документирани изисквания по отношение 
на здравословното състояние, хигиената и облеклото на 
персонала, ако контактът може да повлияе върху безопас-
ността или изпълнението на медицинското изделие. 

Създаване на продукта
Организацията трябва да планира и разработи процесите, 
необходими за създаването на продукта, както и да доку-
ментира процеси за управление на риска. При планиране 
на създаването на продукта организацията трябва да оп-
редели:

• целите по качеството и изискванията за продукта

• необходимостта от създаване на процеси, доку-
менти и предоставяне на ресурси, характерни за про-
дукта, включително инфраструктура и работна среда

• изискваните дейности за проверка, валидиране, 
наблюдение, измерване, инспекция и изпитване, мани-
пулиране, съхранение, дистрибуция и проследимост, 
характерни за продукта, както и критериите за  
приемането му

• записите, необходими за осигуряване на доказа-
телства, че процесите за създаването и крайният  
продукт ще удовлетворяват изискванията.

Организацията трябва да определи предварително всички 
изисквания – не само нормативни, но и тези на клиента, 
които включват доставка и последващи дейности, както и 
необходимото обучение за работа с изделието.

Проектиране и разработване
Стандартът посочва, че организацията трябва да въведе 
документирани процедури за проектиране и разработва-
не, като се съобрази с всички входни и изходни елементи. 
Необходимо е да се въведат мерки за контрол на измене-
нията, да се определи тяхната значимост, изискванията за 
изпълнение, за използване и за безопасност. Организация-
та създава критерии за оценка и избор на доставчици по 
отношение на възможности, изпълнение, риск. Освен това 
е необходимо планирано наблюдение и повторна оценка на 
доставчиците.

Степен на чистота на продукта 
Организацията трябва да въведе документирани изисква-
ния за степен на чистота и управление на замърсяването, 
ако продуктът:

• се почиства преди стерилизация и/или употреба

• се доставя нестерилен и трябва да бъде подложен 
на почистване преди стерилизация и/или употреба

• не може да се почисти преди стерилизация и/или 
употреба и степента му на чистота е от съществено 
значение за използването му

• се доставя и се използва нестерилен, като сте-
пента му на чистота е от съществено значение за  
използването му.

Организацията трябва да изисква от своите доставчици и 
дистрибутори да съхраняват записи за разпространението, 
които да позволяват проследяване на продуктите. Посочва 
се, че се съхраняват записи с имената и адресите на полу-
чателите. 
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Организацията трябва да документира процедури за сво-
евременно обработване на рекламации в съответствие с 
приложимите изисквания на нормативните актове. Тези 
процедури включват като минимум изисквания и отговор-
ности за: 

• приемане и записване на информация

• оценяване на информацията, за да се определи дали 
обратната информация представлява оплакване

• проучване на оплаквания

• определяне на необходимостта да се докладва  
информацията на съответните регулаторни органи

• обработване на оплаквания, свързани с продукт

• определяне на необходимостта да се прилагат  
корекции или коригиращи действия.

Всяка корекция или коригиращи действия в резултат от 
процеса на обработване на оплаквания трябва да бъдат  
документирани. Необходима е също и процедура за опре-
деляне на мерки за контрол и свързаните с тях отговор-
ности и правомощия за идентифициране, документиране,  
отделяне и унищожаване на несъответстващ продукт. 
(БДС Компас)
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Как се управлява рискът при 
медицинските изделия

БДС EN ISO 14971 Медицински изделия. Прилагане на 
управлението на риска при медицински изделия дава 
на производителите рамка, в която опит и преценка се при-
лагат систематично за управление на рисковете. Този стан-
дарт определя процес, който позволява на производителя 
да идентифицира опасностите, свързани с медицинските 
изделия, включително за ин витро диагностика, за да се 
преценят, оценят и контролират свързаните с тях рискове.
Процесът за управление на риска включва анализ, преце-
няване и контрол, както и производствена и следпроизвод-
ствена информация.
Стандартът подробно описва отговорностите при упра-
влението и какво се изисква от висшето ръководство и по 
отношение на квалификацията на персонала. Планът за 
управление на риска включва най-малко следното: 

• обхват на планираните дейности, идентифицира-
не и описание на медицинското изделие и фазите на 
жизнения цикъл, за които е приложим всеки елемент 
от плана

• определяне на отговорностите и пълномощията

• изисквания за преглед на дейностите по управление 
на риска

• критерии за допустимост на риска въз основа на 
производствената политика, когато вероятността 
за възникване на вреда не може да бъде оценена

• дейности по проверка

• дейности, свързани със събиране и преглед на  
съответната производствена и следпроизводствена 
информация.

Производителят трябва да създаде и да поддържа досие 
за управление на риска за всяко специфично медицинско 
изделие.
Стандартът подробно указва как се прави анализ на риска, 
как се идентифицират опасностите, как се оценява всяка 
опасна ситуация, как се прави преценяване, контрол, ана-
лиз на съотношението риск – полза.
Преди пускането на медицинското изделие в търговската 
мрежа производителят трябва да направи преглед на про-
цеса за управление на риска, чрез който да се осигури най-
малко, че:

• планът за управление на риска е подходящо  
изпълнен

• общият остатъчен риск е допустим

• са използвани подходящи методи за получаване на 
необходимата производствена и следпроизводствена 
информация.

В приложения на стандарта са дадени обосновка за изис-
кванията, общ преглед на процеса на управление на риска, 
въпроси за идентифициране на характеристиките на меди-
цинските изделия, а също и различни концепции за риска, 
примери за опасности, план за управление, методи. Има 
отделно ръководство за управление на риска за ин витро 
диагностични медицински изделия, както и за биологични 
опасности, и информация за остатъчния риск. 
(БДС Компас)



БДС Компас, брой 2/20188

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я За информацията, предоставяна от 

производителя

БДС EN 1041:2008+A1 Информация, предоставяна от 
производителя на медицински изделия определя изис-
кванията в съответствие с разпоредбите в европейските 
директиви за медицинските изделия, включително за ак-
тивни имплантируеми, но не и за ин витро. Стандартът по-
сочва, че информацията за продукта и етикетирането тряб-
ва да бъдат част от процедурите за управление на риска. 
Необходимо е символите и цветовете за идентификация, 
свързани с безопасността, да бъдат обяснени в предоставе-
ната информация, освен ако не са взети от хармонизирани 
стандарти.
Всяка дата се представя във формата YYYY-MM-DD  
(година - месец - ден), YYYY-MM (година - месец) или 
YYYY (година) в съответствие с БДС ISO 8601 „Елемен-
ти от данни и формати за обмен. Информационен обмен. 
Представяне на дати и време”. Изборът на формат се опре-
деля от изискванията на съответните директиви и специ-
фичния характер на изделието.
В информацията трябва да бъдат включени името или  
търговското наименование и адресът на производите-
ля. Ако той няма установена стопанска дейност в ЕС, се  
дават данните на упълномощения представител. Адресът 
е същият като този в декларацията за съответствие в съот-
ветните сертификати и в европейската база данни за меди-
цински изделия.
Стандартът подробно обяснява указания, като например 

символът  трябва да е добре видим. Когато 

само части от изделието са предназначени да бъдат стерил-
ни, това трябва да се посочи, например път на движение на 
стерилния флуид. Символът  може да се използва за 

идентифициране на партидни номера и символът  за 
идентифициране на серийни номера. Символът за иденти-
фициране на датата за „срока на годност’’ е даден в  
БДС EN 980. Това показва последния месец, в който изде-
лието е предназначено да се използва. Ако не е необходимо 
да се даде дата за „срок на годност’’, може да е подходящо 
да се даде тази на производство чрез символ под формата 
на година - месец. Последното може да се включи към  
номера на партидата (например  2006-07 1234).
Производителят трябва да определи типа и нивото на  
изискваната информация, като се вземат предвид фактори 
като очаквано ниво на технически и клинични познания 
и умения на потенциалния ползвател, особено при паци-
енти в домашни условия или подложени на самолечение.  
Както и всички нови или непознати проектни характерис-
тики или режими на работа, които са непредвидени. Ко-
гато е необходимо, може да се използват международно 
признати символи.
Посочени са подробно изисквания и указания за активни 
имплантируеми изделия, като например годината на разре-
шение да бъде непосредствено до знака СЕ.
(БДС Компас)



БДС Компас, брой 2/2018 9

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

Помощните средства за хора с 
увреждания

Съществуват три категории европейски стандарти за  
помощни средства за хора с увреждания:

• Категория 1: Общи изисквания, отнасящи се за  
помощни средства

• Категория 2: Специфични изисквания, отнасящи се 
за фамилии помощни средства

• Категория 3: Изисквания за конкретни видове  
помощни средства.

Категория 1 е най-висока. Изискванията, съдържащи се в 
стандарти от по-ниска категория, имат предимство спрямо 
онези от по-висока категория. Стандартите от категория 2 
се прилагат по-ограничено за серия или група помощни 
средства, например за ходене. От категория 3 са за опре-
делени видове, например патерици с опора за лакътя или 
торбички за събиране на урина. 
БДС EN 12182 Помощни средства за хора с уврежда-
ния. Общи изисквания и методи за изпитване е от  
категория 1 и съдържа изисквания и препоръки, които са 
общоприложими. При някои помощни средства те трябва 
да бъдат допълнени, променени или заменени от конкрет-
ни изисквания.
Безопасността на помощното средство се оценява чрез 
идентифициране на опасностите и оценяване на рискове-
те, свързани с неговото използване. Помощното средство 
трябва да бъде достатъчно здраво и трайно, за да издържи 
на всички натоварвания, а това се потвърждава чрез позо-
ваване на съответните клинични изследвания, изпитвания, 
изчисления и научната литература в допълнение към изис-
кванията на стандарта. 
Клинична оценка се извършва за всички помощни сред-
ства. Ограниченията за масата на ползвателя и обявеното 
максимално натоварване се декларират от производителя. 
Стандартът посочва, че трябва да се спазват изисквания 
за конструкцията по отношение на хората с когнитивни  
увреждания, тъй като те са потенциални ползватели на 
всички помощни средства.
Подробно са обхванати изискванията за материали, като 
например да могат да се рециклират, да са незапалими и 
огнеоустойчиви. Ако това не е възможно, информацията 
се посочва в техническата документация, дават се и необ-
ходимите предпазни мерки.

Материалите, които са в допир с човешкото тяло, се оце-
няват за биологична съвместимост, като особено внимание 
се обръща на канцерогенни, мутагенни или токсични за 
репродуктивността вещества. 
Когато помощното средство подлежи на почистване, мето-
дът и подходящите препарати се описват в информацията, 
предоставена от производителя.
Стандартът посочва, че трябва да се оценява рискът от  
корозия, шум и вибрации.
Помощните средства отговарят и на изисквания за елек-
трическа безопасност, посочени в специална таблица.  
Например електрически устройства при домашни условия, 
свързани към захранващата електрическа мрежа, тряб-
ва да са с двойна изолация, но се изисква заземяване при 
използването им в мокри помещения. Стандартът указва 
какви са изискванията при захранване с акумулаторни  
батерии, електронни програмируеми системи, електри-
чески одеяла, възглавници и подобни гъвкави уреди за  
загряване.
При анализа на риска следва да се идентифицират опасно-
стите, свързани с температурата на повърхността на части, 
които могат да бъдат в допир с кожата. Когато помощното 
средство е предназначено да бъде стерилизирано, методът 
трябва да бъде описан в информацията, предоставена от 
производителя. 
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като в таблица са описани необходимите разстояния. Стан-
дартът посочва и ергономични принципи, според които:

• разстоянието между всяка ръкохватка, изискваща 
работна сила, по-голяма от 10 N, и всяка конструк-
тивна част на помощното средство не трябва да бъде 
по-малка от 35 mm

• разстоянието между всяка горна повърхност на 
педал в работно положение и всяка друга част трябва 
да има хлабина във вертикална посока, не по-малка от 
75 mm

• диаметърът на всяка работна ръкохватка и/или 
бутоните за управление изискват сила, по-голяма от 
10 N и трябва да бъде между 19 mm и 43 mm

• при помощни средства, функциониращи в изправено 
положение, педалите трябва да бъдат разположени 
на не повече от 300 mm над повърхността на пода

• помощни средства, функциониращи в изправено 
положение, които са управлявани ръчно, трябва да се 
разполагат на височина от 800 mm до 1 200 mm над 
повърхността на пода

• ръкохватките за бутане и/или опъване трябва да 
се поставят на минимална височина от 900 mm.

Производителят трябва да представи следната информа-
ция:

• разположение и тип на помощното средство с  
уникален идентификационен номер

• предвидения ползвател

• всички регулирания, които са необходими преди  
използване, и информация как те влияят на помощно-
то средство

• информация за възможностите за регулиране и  
необходимата компетентност за извършването

• инструкции за функциониране на всички механизми 
за контрол

• тип на батерията и инструкции за техническата 
й поддръжка

• инструкции за експлоатация на зарядното устрой-
ство на батерията, включително предупреждения за 
потенциални опасности (например, възможност за 
акумулиране на газ в зоната за зареждане)

• инструкции за демонтаж и повторно монтиране/
сглобяване на помощното средство или на неговите 
подвижни части

• положение на местата, в които съставните час-
ти могат да се захващат при безопасно движение и 
функциониране, и /или начин за манипулиране по време 
на разглобяване или обслужване

• предупреждение, ако температурите на повърх-
ността могат да се повишат/понижат при излагане 
на външни източници на топлина или студ (например, 
слънчева светлина, външна околна среда)

•  предупреждение, ако помощното средство може 
да затрудни функционирането на устройствата  
около него, които излъчват електромагнитни полета 
(например, алармени системи за магазини, автома-
тични врати и т.н.)

•  предупреждение, ако експлоатационната харак-
теристика може да бъде повлияна от въздействието 
на електромагнитни полета (например, излъчвани от 
преносими телефони, електрически генератори или  
източници с висока мощност)

• ниво на устойчивост на материалите и сглобените 
части на запалване

• информация за рециклиране на използваните бате-
рии и на другите части на помощното средство

•  очакван експлоатационен период на помощното 
средство.
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Протоколът от изпитване трябва да съдържа най-малко:
• уникален номер на протокола

• наименование и адрес на организацията за изпит-
ване

• дата на издаване на протокола

• позоваване на този европейски стандарт

• наименование и адрес на производителя

• описание на образеца, включващо производителя 
или неговата търговска марка, модел или тип, сери-
ен номер и всяка разновидност или доставяни принад-
лежности

• източник на образеца

• температура на околната среда, при която се  
извършва изпитването

•  снимка на образеца по време на изпитването

• резултати от изпитване

• декларация за това дали образецът за изпитване 
отговаря или не отговаря на всички приложими изиск-
вания на този европейски стандарт, както и списък с 
всички неизпълнени технически изисквания.

(БДС Компас)
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БДС EN 1865 Съоръжения, използвани за 
обслужване на пациенти в линейки
се състои от следните части:

Част 1: Общи системи за носилки и 
съоръжения за обслужване на пациенти
Стандартът съдържа технически изисквания за елементи-
те на основната носилка – шаси и стол, матрак и платно за 
преместване, носилка за повдигане, вакуум матрак и пом-
па, гръбначна шина/обездвижваща дъска за гръб, сгъваем 
или несгъваем стол за пренасяне. Определят се минимал-
ните изисквания, необходими за конструкцията и характе-
ристиките на носилки и други съоръжения за обслужване 
на пациенти, използвани в линейките, за извършване на 
лечебни манипулации и пренасяне на пациенти. Целта е да 
се осигури безопасността на пациентите и намали физиче-
ското усилие, изисквано от персонала.

Основната носилка трябва да съдържа горна част, която 
може да бъде използвана самостоятелно или в комбинация 
с неотделимо или отделимо шаси; да бъде проектирана 
така, че общото тегло на пациента и носещата горна част 
да бъдат повдигани и пренасяни само от обслужващия пер-
сонал за минимален период от време. Стандартът посочва 
и какви трябва да бъдат размерите, масата и допустимото 
натоварване.
Площта за лягане, обхващаща цялата повърхност, тряб-
ва да бъде равна и направена като здрава олекотена кон-
струкция, да не позволява хлъзгане, да има регулируема 
опора за главата, облегалка за гърба и стъпенки за крака. 
Стандартът подробно посочва техническите характерис-
тики – размери, маса, рама, допустимо натоварване, площ, 
система за задържане, изпитване за възпламенимост,  
деформации, закрепване, устойчивост на усукване и вся-
какви характеристики за носилка – стол за повдигане, ма-
трак и платно за преместване и други. Посочват се под-
робно и изискванията за вакуумен матрак, чиято помпа 
например трябва да може да намали налягането с 500 hPA 
в рамките на 4 минути, да е устойчив както при 70 градуса, 
така и при минус 30. Методите за изпитване са онагледени 
с чертежи, фигури и скици. 

Ръкохватките на средствата за обслужване на пациенти 
трябва да позволяват закрепване в разгънато положение и 
да бъдат без остри ръбове. Покритието на площта за сяда-
не и лягане да е от здрав и лесен за почистване материал, 
устойчив на бактерии и плесени, водонепроницаем и мас-
лоустойчив. 
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Част 2: Механизирана носилка
Стандартът определя минималните изисквания за проек-
тиране и характеристиките на механизираните носилки, 
използвани в линейките за извършване на манипулации и 
транспортиране на пациенти. Целта е да се осигури безо-
пасност на пациентите и да се сведе до минимум физиче-
ското усилие.
Механизираните носилки дават възможност за обезопа-
сяване на пациентите, като се свежда до минимум всяко 
движение по време на транспортиране в линейките, затова 
те не трябва да имат остри ръбове. И в този документ под-
робно се описват изисквания за размери, маса, допустимо 
натоварване, рама, елементи, шаси, източник на енергия, 
площ за лягане, закрепване и други.

Част 3: Носилка за тежък режим на 
работа
Носилките за тежък режим на работа трябва да:

• бъдат с ръчно или електрическо задвижване

• гарантират безопасно и безпрепятствено експло-
атиране

• бъдат без остри ръбове или деформации, които 
биха могли да причинят нараняване или да повредят 
друго съоръжение

• имат налични бързо действащи освобождаващи 
системи за задържане на пациенти

• позволяват лечебни манипулации на пациент, кой-
то е в неподвижно състояние

• предпазват, като площта за лягане / сядане е  
изработена от здрав материал, устойчив на бактерии 
и плесени, на замърсяване и гниене, лесен за почиства-
не и пране и бензиноустойчив.

Носилката за тежък режим на работа трябва да бъде про-
ектирана за транспортиране на пациенти с тегло, което 
превишава допустимото натоварване за основна носилка, 
определено в EN 1865-1. 

Част 4: Сгъваем стол за пренасяне на 
пациенти
Стандартът определя минималните изисквания относно 
конструкцията и характеристиките на сгъваемите столове, 
които се използват при преместване на пациенти до и от 
линейката. Целта е да се осигури безопасност за пациен-
тите и намаляване на физическото усилие.
Сгъваемите столове трябва да имат механизъм, който под-
помага при изкачване и спускане по стъпала, за да се на-
мали необходимостта от пренасяне на пациента или стола. 

Стандартът посочва всички необходими технически ха-
рактеристики като размери, маса, допустимо натоварване, 
рама, седалка и облегалка, система за задържане, необхо-
дими изпитвания и други.

Част 5: Носеща платформа на носилка
Стандартът определя минималните изисквания относно 
конструкцията и характеристиките на носещи платформи 
на носилки, които са инсталирани в линейки, за да поддър-
жат основната или инкубаторните системи.
Носещите платформи да могат да изпълняват всички 
функции, когато са натоварени с маса най-малко 220 kg. 
Производителят на носещата платформа трябва да предос-
тави на техническото лице на линейката следните данни:

• маса и размери на носещата платформа

• разположение на центъра на тежестта по отно-
шение на пода или/и страничната стена на линейката 
и горната рамка, в нейното най-високо положение

• разположение на точките за закрепване по отно-
шение на центъра на тежестта, включително брой 
точки за закрепване, тип и механични характеристики 
на средствата за свързване, използвани за правилното 
разполагане на усилващите планки към пода/стената

• издръжливост най-малко на натоварване от 220 kg

• мястото върху рамката, където могат да бъдат 
поставени средствата за свързване (например болто-
ве), без да се добавя елемент на усилване.
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СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Този сертификат удостоверява, че носещата платформа на носилка, произведена 
от………………………………………… 
е в съответствие с EN 1865-5; динамичните изпитвания са извършени от  ……… 
на ………………………………………………(дати) 
Закрепване на носещата платформа на изпитвателния стенд: както е описано по-долу 
(добавете фигура). 
Максимален брой на точките за закрепване, разрешени за всяка зона на закрепване и 
типа на закрепване:  
Закрепване на изпитвателното натоварване към носещата платформа,  както е показано 
по-долу (добавете фигура) 
Подробни данни се съдържат в протокол от изпитване №  
Официално упълномощено лице ……………………………………………………………… (име) 
Подпис……………………………………………… 
Дата………………………………………………… 

 

Даден е и примерен

(БДС Компас)
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Медицинските ръкавици за еднократна 
употреба

Стандартът БДС EN 455, отнасящ се до изискванията за 
медицински ръкавици за еднократна употреба, се състои 
от няколко части:

• Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на 
дупки

• Част 2: Изисквания и изпитване за физични свой-
ства

• Част 3: Изисквания и изпитване за биологична 
оценка

• Част 4: Изисквания и изпитвания, отнасящи се за 
обявената дълготрайност при съхранение.

Изисквания и изпитване за физични 
свойства
Стандартът определя изискванията и методите за изпитва-
не за физични свойства на медицински ръкавици за едно-
кратна употреба (например хирургични ръкавици и такива 
за прегледи и процедури), за да се осигури защита от за-
мърсяване. С прилагането му се изпълняват съществени-
те изисквания, определени в Наредбата за съществените  
изисквания и процедурите за оценяване на съответствието 
със съществените изисквания за медицинските изделия по 
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия. Тук не 
се определя големината на партидата, но е необходимо да 
се обърне внимание на доставката и контрола при много 
голям обем. Препоръчителната максимална големина за 
отделна производствена партида е 500 хиляди ръкавици.
Когато се прави измерване, се вземат 13 проби от всяка 
партида. Дължината се измерва при свободно окачване на 
ръкавицата за средния пръст върху вертикално поставена 
градуирана линия със заоблен връх, така че да прилегне на 
формата на върха на пръста на ръкавицата. Премахват се 
гънките и чупките без разтягане на ръкавицата. Измерена-
та средна дължина се записва. Широчината се измерва с 
точност до милиметър с линия при хоризонтално поставе-
на ръкавица, която не трябва да се разтегля.

Легенда

w широчина
l дължина
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Получените средни стойности за размерите трябва да отговарят на дадените в таблици 1 и 2.

Таблица 1 – Размери на хирургични ръкавици

Размер
Средна височина a

l
в mm

Средна широчина b c

w
в mm

5 ≥ 250 67 ± 4
5,5 ≥ 250 72 ± 4
6 ≥ 260 77 ± 5

6,5 ≥ 260 83 ± 5
7 ≥ 270 89 ± 5

7,5 ≥ 270 95 ± 5
8 ≥ 270 102 ± 6

8,5 ≥ 280 108 ± 6
9 ≥ 280 114 ± 6

9,5 ≥ 280 121 ± 6
a Размер l, както е означено на фигура 1.
b Размер w, както е означено на фигура 1.
c Изискванията за широчина се отнасят за ръкавици, произведени от естествен каучуков латекс и всички други 
еластомерни материали. Тези размери може да не са подходящи за ръкавици, произведени от други материали.

Таблица 2 – Размери на ръкавици за прегледи и процедури

Размер
Средна височина a

l
в mm

Средна широчина b c

w
в mm

Много малък

≥ 240

≤ 80
Малък 80 ± 10
Среден 95 ± 10
Голям 110 ± 10
Много голям ≥ 110
ЗАБЕЛЕЖКА: Производителите може евентуално да използват означените размери и размерите, посочени в  
таблица 1, за да се осигури по-широк диапазон от размери на ръкавици.

a Размер l, както е означено на фигура 1. 
b Размер w, както е означено на фигура 1. 
c Изискванията за широчина се отнасят за ръкавици произведени от естествен каучуков латекс и всички други 
еластомерни материали. Тези размери може да не са подходящи за ръкавици, произведени от други материали.
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За различните материали за ръкавици са необходими раз-
лични изисквания за сила на скъсване, за да се осигурят 
приемливи характеристики. Стандартът подробно описва 
как се прави изпитване на якост и как се изрязва ръкави-
цата. Дадени са и средни стойности на силата на скъсване. 
Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко 
следното:

• позоваване на съответната част на EN 455

• тип ръкавица и код на производствената партида

• наименование и адрес на производителя или  
дистрибутора и лабораторията за изпитване, ако са 
различни

• дата на извършване на изпитването

• резултати от изпитването.

Стандартът посочва, че датата на производство се опреде-
ля като дата на опаковането.

Производителите може да декларират отсъствие на  
вещество, само ако то не е използвано в някой етап от про-
изводството. Когато ръкавиците имат етикет, че са „с ниско 
съдържание на ендотоксини“, стандартът описва какви са 
необходимите методи за изпитване.
Етикетът трябва да включва следното или еквивалентно 
предупредително указание заедно със символа (продукт), 
съдържащ латекс на естествен каучук, който може да  
причини алергични реакции, включително и последствия 
от свръхчуствителност:

• етикетът трябва да съдържа много ясно указание 
дали ръкавицата е опудрена или неопудрена.

• стерилни опудрени ръкавици трябва да имат 
етикет със следното или еквивалентно указание:  
„ВНИМАНИЕ: Опудрящият агент от повърхността 
трябва да бъде отстранен асептично преди опера-
тивни процедури, за да се минимизира рискът от не-
желани реакции на тъканите“. Това предупреждение 
се поставя върху вътрешната опаковка.

• етикетът за продукта за всяка медицинска  
ръкавица от латекс на естествен каучук не трябва да 
включва каквито и да е термини с предположение за 
относителна безопасност като ниска алергичност, 
хипоалергичност или ниско съдържание на протеини.

• когато производителят етикетира ръкавици със 
съдържание на протеини, трябва да бъде дадена и 
гранична стойност. 

Минималният брой чифтове, препоръчван за изпитване в 
зависимост от техния брой в партидата, е два за партида 
под 30 броя, три – от 30 до 100 и 3 % за над 100. Максиму-
мът е 10 чифта ръкавици за партида.
Външната повърхност се екстрахира с 40 ml пречистена от 
ендотоксини вода в продължение на не по-малко от 40 и не 
повече от 60 минути при температура между 37 °C и 40 °C. 
При това трябва да е сигурно, че всички повърхности 
са в контакт с екстрахиращата среда. Ако е необходимо,  
екстрактът се центрофугира в продължение на 15 минути 
при 2 000 грама, за да се отстранят частиците в него.
Протоколът от изпитване трябва да съдържа най-малко:

• позоваване на съответната част на EN 455

• вид на ръкавиците и код на производствената  
партида

• наименование и адрес на производителя или  
дистрибутора и на лабораторията за изпитване, ако 
се различават

• дата на извършване на изпитването

• описание на използвания метод

• резултати.

(БДС Компас)

Изисквания и изпитване за биологична 
оценка 
Тази част на EN 455 определя изисквания за оценка на  
биологичната безопасност на медицински ръкавици за ед-
нократна употреба. Тя съдържа изисквания за етикетиране 
и за предоставяне на информация за използваните методи 
за изпитване. Сред изискванията са например, че ръкави-
ците не трябва да бъдат опудряни с прахообразен талк, 
производителят трябва да предостави при поискване спи-
сък с химичните ингредиенти, които причиняват нежелани 
здравословни ефекти.
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продукти върху хора

БДС EN ISO 14155 Клинично изпитване на медицински 
изделия върху хора. Добра клинична практика показва 
проектирането, извършването, записването и докладване-
то на резултатите, за да се оценят безопасността или функ-
ционалните характеристики на отделни продукти. Цялата 
информация за изпитването се предоставя в писмена фор-
ма на разбираем език и съдържа описание и цел, потен-
циални ползи, рискове и неудобства, алтернативни проце-
дури, изисквания за поверителност, компенсация, лице за 
контакти, декларация за информираност и прекратяване.
Информираното съгласие, изразено с подпис, трябва да 
съдържа:

• доброволно съгласие за участие и спазване на  
инструкциите на изследователя

• заявление, че отказът от участие по всяко време 
няма да има неблагоприятни последици за участника, 
както и заявление за възможните последици от от-
теглянето

• потвърждение за получаване на информация и  
доказателства, че участникът в клиничното изпитва-
не е получил отговори на всички въпроси

• декларация, потвърждаваща, че участникът или 
неговият законно упълномощен представител е съгла-
сен да се използват неговите лични данни

• декларация, потвърждаваща съгласие, че пред-
ставители на възложителя, регулаторните органи и 
представители на Комисията по етика ще имат пряк 
достъп до медицинските записи.

Стандартът подробно описва как да се планира клинично-
то изпитване – преценяване на риска, обосновка, брошура 
на изследователя, индивидуален регистрационен форму-
ляр, план за мониторинг, избор на място, споразумения, 
етикетиране, Комитет за наблюдение на данни.
Необходим е план за извършване на клиничното изпитване 
и писменото му одобрение. 
На всяко място трябва да се поддържа дневник на всички 
участници с идентификационен код, свързан с имената им, 
идентифицирането на алтернативен участник или инфор-
мация за контакт. 
Всички документи и данни трябва да се поддържат по на-
чин, който осигурява управление и проследяване. Стандар-
тът посочва как се поддържа електронна система за данни, 
отчетност, одит, прекратяване на клиничното изпитване.
Възложителят носи отговорност за следното:

• отчитане на изделията по време на изпитването

• документиране на кореспонденцията с всички 
участващи, включително с Комисията по етика и  
регулаторните органи

• гарантиране, че изпитването се наблюдава по под-
ходящ начин чрез определяне на степента и естест-
вото на мониторинга, включително стратегия за 
проверка на първични данни въз основа на параметри, 
като цел, схема, сложност, обем, данни с критични и 
крайни точки

• преглед на докладите от наблюдението и изпълне-
нието на всички действия
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• изпълнение на навременни мерки за спазване на 
всички изисквания

• предоставяне на доклади за напредъка, включител-
но кратко описание и отклонения във връзка с безо-
пасността, когато това се изисква за всички страни, 
участващи в прегледа.

Стандартът подробно описва отговорностите на главния 
изследовател – по отношение на квалификация, обмен 

на информация с Комисията по етика, получаване на ин-
формирано съгласие, медицински грижи за участниците,  
доклад за безопасност. 
В няколко приложения на стандарта е дадена подробна 
информация за плана за клинично изпитване, брошурата 
на изследователя, индивидуалния регистрационен фор-
муляр, съществените документи, както и за категориите  
нежелани събития.
(БДС Компас)
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Стандартите, дори и доброволни, са 
абсолютно необходими за конструкторите 

и производителите

Магистър инж. „Електрон-
но изчислителна техника“; 
магистър икономика „Орга-
низация и управление на про-
мишленото производство“, 
специализация „Военна ико-
номика“. Управител на „Кю 
Ей Си“ ООД – консултантска 
организация, работеща в об-
ластта на внедряване и разви-
тие на системи за управление 
по изискванията на между-
народни стандарти и добри 
практики, подготовка за по-
стигане на съответствие, 
консултации по технически 
изпитвания и сертификация 
на продукти по изискванията 
на хармонизирани директиви 
и стандарти. Автор на над 
20 курса и лектор в курсове за 
подготовка на специалисти 
от бизнеса, включително по 
теми като „Сертификати и 
сертификация“, „Подготовка 
и постигане на европейско съ-
ответствие и СЕ маркировка 
на продукти за европейския 
пазар“, „Внедряване на пуб-
ликации на НАТО от серията 
AQAP‘s 2000 в предприятия 
от отбранителната индус-
трия“ и др. Представител  
на „Кю Ей Си“ ООД в  
БИС/ТК 34.

Визитка – Г-н Петров, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Технически стандарти използвам от 
1990 г., а като корпоративен представи-
тел в стандартизационния орган участвам 
в тяхното разработване и приемане от  
1995 г. Към момента съм представител 
в ТК 34 на Българския институт за стан-
дартизация, на който „Кю Ей Си“ ООД е 
един от учредителите и активен член.

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Аз съм управител на консултантска орга-
низация, която предлага услуги в областта 
на внедряване на системи за управление 
съобразно изискванията на международ-
ни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 и други. 
В този случай е невъзможно да постигнем 
целите си, без да използваме съответните 
стандарти, които определят изискванията 
за системите за управление. Заедно с тях 
ние използваме и редица други свързани 
стандарти от съответната серия, които ни 
дават информация и указания за тяхното 
прилагане. След приемането на Републи-
ка България за член на Европейския съюз 
(ЕС) значителна част от нашата дейност 
бе насочена към постигането на съответ-

ствие на произвежданите продукти с хар-
монизираните европейски изисквания. 
От този момент обхватът на използваните 
в нашата дейност стандарти многократно 
нарасна. Увеличи се както броят, така и 
обемът на използваните стандарти. Така 
например, един от основните стандар-
ти за електрически домакински прибори  
БДС EN 60335-1:2012 е 202 страници, а 
към него има не по-малко от 100 специ-
фични стандарти, също съдържащи зна-
чителна информация с конкретни указа-
ния и изисквания. Подобна е ситуацията 
при стандартите, свързани с безопасност-
та на машините и други продукти, попа-
дащи в обхвата на директиви и регламен-
ти на ЕС.
Важността на стандартите и техният  
обхват е в пряка зависимост от сложнос-
тта на продуктите и от опасностите, които 
те създават. В тази връзка са и множество-
то разнообразни изисквания към меди-
цинските изделия. В сравнение с потре-
бителските електротехнически изделия 
и БДС EN 60335-1, основният стандарт 
БДС EN 60601-1:2006, определящ общите 
изисквания за електромедицинските апа-
рати, е около 400 страници. Към него са 
налице няколко изменения, част от кои-
то са над 100 страници. От своя страна  
голямото разнообразие на медицински 
изделия е довело до приемането също на 
не по-малко от 100 допълващи и специ-
фични стандарти. 
Тук обаче трябва да се подчертае изклю-
чително важната роля на стандартите, 
особено за постигане и деклариране на 
съответствието на конкретен продукт с 
хармонизираните европейски стандарти 
и неговата „СЕ“ маркировка. Тази роля 
се усеща най-силно от производители-
те на строителни продукти, за част от  
които все още не са приети „хармони-
зирани“ стандарти. Защо на тях им е 
по-трудно? Съгласно изискванията на 
Регламент 305/2011 строителните проду-
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кти, за които не съществува хармонизиран стандарт, не би 
трябвало да се маркират с маркировка „СЕ“. Това автома-
тично изисква техните производители да се съобразяват с 
конкретните изисквания на всяка държава от европейското 
икономическо пространство, ако се очаква този продукт да 
се продава в тези държави. Значително по-лесно е да се 
предлагат строителни продукти, за които е налице хармо-
низиран стандарт. В този случай постигнатото и деклари-
рано съответствие с маркировка „СЕ“ отваря 550-милион-
ния европейски пазар за този продукт.

нително-вкусовата промишленост – значително се занижи 
качеството на киселото мляко, сиренето, колбасите и др., 
независимо от появилото се голямо разнообразие. В други 
случаи търговията значително се разрасна на базата на го-
лямото разнообразие от решения, които не са ограничени 
от стандартизирани изисквания. Бе даден значителен тла-
сък на възможностите за иновации, като задължителните 
изисквания се сведоха до безопасността на продуктите, 
определени в „съществените изисквания“ на директивите 
и регламентите на ЕС. Преценката за качество на проду-
ктите бе оставена на купувачите.
Конкретно на Вашия въпрос – без стандарти може, но е 
изключително трудно, дори непосилно. Без стандарти ра-
ботят основно откривателите и изобретателите. Те изли-
зат извън рамките на познатото и известното, но в следва-
щия момент отново се сблъскват със стандартите, защото 
трябва да докажат безопасността на своите открития или 
изобретения. Така например, за едно ново (иновативно)  
медицинско изделие, предназначено за лечение на паци-
енти, трябва да се докаже обявения ефект чрез изпълне-
ние на клинични изпитвания. От своя страна клиничните 
изпитвания се изпълняват по ред, определен от хармони-
зиран стандарт, определящ добрата клинична практика.  
В противен случай резултатите няма да бъдат приети като 
доказателство за лечебните функции и безопасността на 
медицинското изделие.

Съществуват редица примери, които доказват необходи-
мостта от стандартите. Преди години един мой клиент, до-
бър конструктор на медицински изделия с богат опит, даде 
категоричен отговор на този въпрос. Когато му предоста-
вих списъка на приложимите стандарти за неговите проду-
кти и се запозна с тяхното съдържание, той каза: „Откакто 
проектирам тези изделия, търся информация за конкрет-
ни конструктивни решения, а те били в тези стандарти“.  
С други думи, стандартите, дори и доброволни са абсо-
лютно необходими за конструкторите и производителите. 
В тях е събрано достигнатото ниво на техниката, което 
като минимум трябва да изпълним, за да излезем на па-
зара. Това дали ще се приемат нашите продукти, от колко 
клиенти и на каква цена е решение на конкретните потре-
бители и се нарича „качество“. Дори минималните прави-
ла за неговото постигане също са указани в доброволни 
стандарти.

Освен тази съществена роля на стандартите, те съдържат 
значителна техническа информация, необходима на про-
изводителите и основно на техните конструктори. Трудно 
мога да си представя проектирането на продукт, без да се 
използват съответни технически стандарти, а още по-мал-
ко следващото конкурентно снабдяване и производство. 
Преценете сами – как ще успеете да заявите конкретен ма-
териал или продукт, ако той не е категорично и еднозначно 
определен в стандартизационен документ? Отсъствието 
на такъв документ ще създаде пълен хаос в снабдяването, 
кооперирането и търговията въобще. Въпреки наличието 
на множество стандарти в световен мащаб се наблюдават 
редица такива примери, особено в областта на иноватив-
ните продукти.

– Това, че по дефиниция са доброволни, 
означава ли, че може и без тях?
– Тук поставяте изключително дискутирани въпроси като 
на кого помага и на кого пречи доброволността на стандар-
тите, както и има ли полза обществото от приемането на 
принципа на доброволност. При отговора на тези въпроси 
трябва да се има предвид, че стандартите са доброволни 
само ако не са посочени в нормативен акт. Ако конкретен 
стандарт бъде цитиран в задължителна клауза на норма-
тивен акт, той става задължителен и на производителя не 
му остава нищо друго, освен да се откаже да произвежда 
дадения продукт.
Нека да се върнем малко назад и да видим какво се полу-
чаваше със задължителните стандарти (особено – проду-
ктови стандарти). На пазара се предлагаха почти еднакви 
печки, перални, телевизори и т.н. За да се промени кон-
струкцията (или рецептурата) на продукта, трябваше да се 
промени и стандартът. Задължителността на стандартите 
в миналото не носеше само негативи, което се видя в по- 
късен момент. След приемане на принципа за добровол-
ност на стандартите много фирми започнаха да се въз-
ползват грубо от това. Най-тежко бе положението в хра-
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Балканска конференция по 
стандартизация

Сътрудничеството между стандартизационните организации  
е важно условие за икономическото развитие на региона

В дните, когато България бе във фокуса на световния инте-
рес и европейските, и балкански лидери се събраха заедно 
на една маса, в София се проведе още една важна среща. 
Българският институт за стандартизация бе домакин на 
седмата Балканска конференция по стандартизация, коя-
то се състоя в парк хотел „Витоша“ на 16 и 17 май. При-
състваха представители на стандартизационните органи-
зации на България, Албания, Румъния, Молдова, Босна и  
Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Република Македония, 
Словения, Турция и Косово, както и на Управляващия цен-
тър на CEN/CENELEC (ССМС).
На конференцията бяха приети проекторешенията от шес-
тата Балканска конференция. Участниците обсъдиха пре-
дизвикателствата пред стандартизационната дейност с 
оглед на дигиталната революция и новите технологични 
реалности. Ашок Ганеш (ССМС) представи презентация 
на тема „Пазарни перспективи и иновации, дигитална 
трансформация”. 
Сътрудничеството между стандартизационните орга-
низации на балканските страни има важно значение  
за развитието на бизнеса и икономиката в региона.  

Важна стъпка в това отношение е партньорството между  
България и Румъния по проект „Сближаване между науч-
ноизследователската, иновационната и стандартизацион-
ната общност”, който бе представен на конференцията. В 
рамките на конференцията бе подписано и споразумение 
за сътрудничество между Българския институт за стандар-
тизация и института за стандартизация на Черна гора.
Една от главните теми на конференцията беше предста-
вянето на правила, процедури, инструкции и документи 
от системите за управление на качеството, включител-
но самооценка на организациите, комбинирана със сер-
тификация по ISO 9001. Опитът и добрите практики на 
балканските стандартизационни организации, членове на  
CEN/CENELEC, бяха представени от Ирен Дабижева,  
изпълнителен директор на БИС, Весна Поповска от ISRM 
(Македония), Радиша Кнежевич от ISS (Сърбия) и Георге 
Туку от ASRO (Румъния). Друг акцент на конференцията 
бе дискусия върху предложения документ „Процедурни 
правила за организиране на серия балкански конференции 
по стандартизация”.
(БДС Компас)


