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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ  
 
Както всяка година, Българският институт за стандартизация (БИС) представя отчет за своята 
дейност, като се стреми да бъде прозрачна и отворена към обществото организация.  
 
Целта е да представим ясна картина за работата на БИС както на национално, така и на европейско 
и международно ниво, и да очертаем ролята ни като национално отговорен орган по 
стандартизация. Отчетът съдържа информация за всички важни дейности и събития: представена е 
работата по стандартизация на национално ниво във всички сектори, участието на БИС на 
европейско и международно ниво, предлаганите услуги и продукти и др. дейности. 
 
Заслужава да отбележим някои от постиженията през изминалата година: така например, БИС 
премина успешна самооценка за съответствие с критериите за членство в CEN/CENELEC заедно с 
одит за ресертификация по ISO 9001:2015, като демонстрираните резултати получиха висока 
оценка от управителните органи на европейските организации за стандартизация.  
 
Освен това БИС се включи в изпълнението на нови проекти, чрез което затвърди името си на 
организация, стремяща се към популяризиране на дейността по стандартизация сред широки 
обществени групи. 
 
Зад цялата тази картина стоят нашите членове, експертите на БИС/ТК и, разбира се, служителите 
на БИС. Благодарим за активността на всички и вярваме, че съвместната работа е предпоставка за 
успешно справяне с предизвикателствата и реализиране на възможностите. 
 

 

 

Ирен Дабижева       Ивелин Буров 
Изпълнителен директор      Председател на УС 
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС ПРЕЗ 2017 г. 
 
Към декември 2017 г. в Българския институт за стандартизация членуват общо 329 организации. 
От тях 10 са корпоративни членове, 300 са със статут на активно членство, 18 са със статут на 
наблюдатели, 2 организации са със смесено членство – активно и като наблюдатели.  
 
Броят на новоприетите членове в БИС за изминалата година е 22.  
 
Разпределението им по групи е представено в таблицата по-долу, а на графиката след нея е 
изобразено процентното им съотношение: 
 

Група Вид организация Брой % 

 

Група 1 Сдружения на работодатели, браншови камари, 
производители и търговци, банки 

201 61 

Група 2 Органи на изпълнителната власт 30 9 

Група 3 Научни организации, институти, висши училища 36 11 

Група 4 Органи за оценяване на съответствието 38 12 

Група 5 Сдружения на застрахователи, професионални организации, 
съюзи 

24 7 

  329  

 

 
 
Разликата в броя на членовете на БИС за три поредни години е показана в таблицата по-долу и 
графиката към нея:  
  

61% 9% 

11% 

12% 
7% 

Организации - членове на БИС за 2017 г. 

Група 1 
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  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Група Вид организация Брой % Брой % 

 
Брой % 

 
Група 1 Сдружения на работодатели, 

браншови камари, производители 
и търговци, банки 

195 60 196 60 201 61 

Група 2 Органи на изпълнителната власт 32 10 31 10 30 9 
Група 3 Научни организации, институти, 

висши училища 
33 10 34 10 36 11 

Група 4 Органи за оценяване на 
съответствието 

41 13 41 13 38 12 

Група 5 Сдружения, професионални 
организации, съюзи 

23 7 24 7 24 7 
 

Общо 
 

 324  326  329  

 

 
 

Както и в предишни години, така и сега най-голям дял има група 1 и разпределението в нея е 
следното: 
 

Група 1 Вид организация Брой % 
Сдружения на работодатели, 
браншови камари 

19 9 

Производители и търговци:   
Микропредприятия 35 17 
Малки предприятия 47 23 
Средни предприятия 51 25 
Големи предприятия 47 23 
Банки 2 1 

 Общо 201  
 
 
Членовете на БИС участват в работата по стандартизация със свои експерти в 78 БИС/ТК и 12 
БИС/ЕРГ. Общият брой на експертите (физически лица) към 31.12.2017 е 1 195. 
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ДЕЙНОСТ НА БИС НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
 
Цялостната дейност на БИС се извършва в съответствие с нормативните документи, които 
определят правилата, принципите, задълженията и отговорностите, и съобразно програмата по 
национална стандартизация. Програмата е обществено достъпна и е отворена за актуализиране и 
допълване през годината. 
 
Броят на националните работни органи (БИС/ТК и БИС/ЕРГ) с активна дейност през 2017 е 
следният: 78 БИС/ТК и 12 БИС/ЕРГ, като за области, за които няма създаден технически комитет 
(т. нар. ТК 0), дейността се организира от отговорен специалист за съответния подсектор по 
стандартизация. 
 
През 2017 г. са сформирани два нови технически комитета: ТК 107 „Временни съоръжения за 
строителството” и ТК 108 „Услуги за неформално обучение и образование” и е закрита ЕРГ 18 
„Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия”.  
Техническите съвети по стандартизация (ТСН и ТСЕ) са приели 12 европейски стандарта за 
издаване с превод на български език. 
 
И през изминалата година разработването на стандарти на национално ниво, в подкрепа на 
националното законодателство, остана приоритет. Така, в изпълнение на договор, сключен с 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и във връзка с 
прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за строителни 
продукти, се актуализираха някои действащи национални приложения и се разработиха нови. Те 
се отнасят за хармонизирани европейски стандарти за строителни продукти и в тях се установяват 
национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените 
характеристики във връзка с предвидената употреба на специфични продукти. Разработени са 9 
документа от обхвата на ТК 4, ТК 5, ТК 61, ТК 96.  
Освен това, във връзка с предложение отново на МРРБ, бяха разработени национални 
приложения и от областта на действие на ТК 67, отнасящи се за битум и битумни свързващи 
материали.  
 
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ПО СЕКТОРИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА 
 
По-подробно дейността по стандартизация е представена по сектори, като са показани активните 
технически комитети и експертните работни групи към съответния сектор. Дейността, свързана с 
отделните етапи от разработването на стандарти (на национално, европейско, международно 
ниво), е представена в таблици за отделния сектор, като е отразена спецификата за конкретния 
сектор.  
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Сектор 1: Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти  
БИС/ТК Наименование 
ТК 12 Приложение на статистическите методи 
ТК 16 Архивна, библиотечна и информационна дейност 
ТК 24 Безразрушителен контрол 
ТК 28 Метрология 
ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието 
ТК 80 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите 
ТК 84 Банково дело, ценни книжа и финансови услуги 
ТК 89 Туристически дейности 
ТК 94 Опазване на културното наследство 
ТК 97 Интелигентни транспортни системи и логистика 
ТК 99 Нанотехнологии 
ТК 106 Управление на проекти, програми и портфолио 
ТК 108 Услуги за неформално обучение и образование 
ЕРГ 2 Техническа документация 
ЕРГ 4 Надеждност 
ЕРГ 12 Естетични хирургични услуги 
ЕРГ 13 Услуги за красота 
ЕРГ 16 Криминалистични изследвания и практики 

 

БИС/ 
ТК 
ЕРГ 

Участие в 
разработването 
на стандарти на 

национално 
ниво, бр. 

Участие в разработването на европейски 
и международни стандарти, бр. 

Приети от ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за 
издаване на 

български език, 
бр. 

Прие-
ти от 
ТК 

станда
рти на 
нацио-
нално 
ниво, 

бр. 

Въведени 
европейски и 

международни 
стандарти  като 
БДС на един от 
официалните 

езици, бр. 

БДС CEN/CLC ISO 

CEN/ 
CLC ISO БДС CEN/ 

CLC ISO Нова 
раб. 
тема 

Обще-
ствено 

допитван
е 

NWIP ENQ FV NWIP ENQ FV 

ТК 12 - - - 1 - - 2 10 - 2 - - 4 
ТК 16 - 1 - - - 4 1 8 - 4 1 - 10 
ТК 24 - - 7 5 10 4 7 5 - - - 8 1 
ТК 28 1 - 18 12 5 - - - 1 - - 10 - 
ТК 34 - - 6 5 4 - 12 8 6 3 - 4 3 
ТК 80 - - 16 9 3 5 6 3 15  - 13 6 
ТК 84 - - - - 9 2 3 5 - 2 - 9 10 
ТК 89 - - - - 2 3 3 3 3 - - 2 4 
ТК 94 - - 1 4 4 - - - 2 - - 3 - 
ТК 97 - - 18 18 17 - - - - - - 12 - 
ТК 99 - - 6  2 1 2 1 3 - - 3 2 

ТК 106 - - - - - - 2 1  1 -  2 
ТК 108 - - - - - 2 1   1 -  3 
ЕРГ 2 - - 10 8 3 - - - - - - 4 - 
ЕРГ 4 - - 3 2 - - - - - - - 3 - 

ЕРГ 12 - -   1 - - - - - - - - 
ЕРГ 13 - - 2  1 - - - 1 - - - - 
ЕРГ 16 - -  1  2 2 - - - - - - 
Общо: 1 1 87 65 61 23 41 44 31 13 1 71 45 
NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално гласуване 
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През 2017 г. е проведен периодичен преглед на 34 бр. европейски стандарти и стандартизационни 
документи, на 83 бр. международни стандарти и стандартизационни документи.  
 
 
Сектор 2: Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия  

 
БИС/ТК 

 
Наименование 

ТК 15 Опазване на околната среда 
ТК 50 Лични предпазни средства 
ТК 59 Ергономия 
ТК 82 Акустика. Шум и вибрации 
ТК 87 Медицински изделия 

 

БИС/ТК ЕРГ  

Участие в разработването на 
европейски стандарти, бр. 

Приети от ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за издаване 
на български език, бр. 

Въведени европейски 
и международни 

стандарти като БДС 
на eдин от 

официалните езици, 
бр. 

CEN/CLC CEN/CLC ISO CEN/CLC ISO NWIP ENQ FV 
ТК 15 29 29 17 5 1 36 7 
ТК 50 30 43 22 4 - 15 - 
ТК 59 3 9 8 - - 8 - 
ТК 82 13 22 12 - 1 15 3 
ТК 87 77 90 64 23 - 58 - 

Общо: 152 193 123 32 2 132 10 
NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално гласуване 

 

През 2017 г. е проведен периодичен преглед на 96 бр. европейски стандарти и стандартизационни 
документи.  
 
 
Сектор 3: Строителство и строителни конструкции  

 
БИС/ТК 

 
Наименование 

ТК 1 Пожаро- и взривозащита 
ТК 4 Цимент, вар и гипс 
ТК 5 Бетон и разтвори 
ТК 33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна 

промишленост 
ТК 56 Проектиране на строителни конструкции 
ТК 61 Изолации на сгради и строителни съоръжения 
ТК 68 Пътно дело 
ТК 83 Водоснабдяване и канализация 
ТК 96 Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади 
ТК 101 Устойчиво строителство 
ТК 107 Временни съоръжения за строителството 
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БИС/ТК 

Участие в разработването на 
стандарти на национално 

ниво, бр. Участие в 
разработването на 

европейски и 
международни 
стандарти, бр. 

Приети от ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за 
издаване на 

български език, 
бр. 

Приети от 
ТК 

стандарти 
на 

национално 
ниво, бр. 

Въведени 
европейски и 

международни 
стандарти като 
БДС на eдин от 
официалните 

езици, бр. 

БДС CEN 

CEN ISO БДС CEN ISO Нова 
раб. 
тема 

Разра- 
ботен 

проект 

Обществено 
допитване NWIP ENQ FV 

ТК 1 1  - 22 21 22 6 - - 13 - 
ТК 4 3 3 2 3 7 2 9 - 2 8 - 
ТК 5 2 3 2 22 19 13 6 - 2 4 - 

ТК 33 - - - 15 7 19 1 - - 23 - 
ТК 56 - - - 1 3 6 7 1 - 5 2 
ТК 61 4 4 4 35 23 37 14 - 4 47 - 
ТК 68 - - - 20 17 26 19 - - 15 - 
ТК 83 - - - 13 4 13 3 - - 9 - 
ТК 96 1 1 1 15 7 7 1 - 1 2 - 

ТК 101 - - - 4 3 1 3 - - 3 - 
ТК 107 - - - - 1 - 4 - - - - 
Общо: 11 11 9 150 112 146 73 1 9 129 2 

NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално гласуване 
 

През 2017 г. е проведен периодичен преглед на 287 бр. европейски стандарти и стандартизационни 
документи. 

 
 
Сектор 4: Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки 

 
БИС/ТК 

 
Наименование 

ТК 2  Хидравлика и пневматика 
ТК 8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на 

твърдо и течно гориво 
ТК 14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене 
ТК 23 Трактори и техника за земеделието и горите 
ТК 30 Заваряване на материалите 
ТК 31 Кранове и телфери 
ТК 41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника 
ТК 43 Хладилна и криогенна техника 
ТК 52 Безопасност на машини и съоръжения 
ТК 60 Газова инфраструктура 
ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника 
ТК 70 Железопътен транспорт 
ТК 73 Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон 
ТК 100 Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) 

на пътища 
ТК 104 Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност 
ЕРГ 3 Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски 

обекти 
ЕРГ 5 Механични трансмисии и техните елементи 
ЕРГ 14 Кари 
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БИС/ТК 

Участие в разработването на 
европейски и международни 

стандарти, бр. 

Приети от ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за 
издаване на 

български език, бр. 

Въведени европейски 
и международни 

стандарти като БДС 
на eдин от 

официалните езици, 
бр. 

CEN/CLC CEN/CLC ISO CEN/CLC ISO NWIP ENQ FV 
ТК 2 8 9 1 1 - 1 - 
ТК 8 14 14 18 3 - 24 - 

ТК 14 7 7 14 5 1 9 1 
ТК 23 8 17 21 5 - 11 - 
ТК 30 9 38 24 - - 17 - 
ТК 31 12 3 5 5 - 1 - 
ТК 41 25 22 80 4 - 65 - 
ТК 43 9 9 3 2 - 5 - 
ТК 52 8 4 13 1 1 3 - 
ТК 60 16 25 12 4 - 15 - 
ТК 66 10 6 7 2 1 6 - 
ТК 70 24 43 36 1 - 62 - 
ТК 73 20 18 4 6 1 12 - 
ТК 100 1 24 6 7 - 1 - 
ТК 104 5 9 5 - - 3 - 
ЕРГ 3 7 1 4 1 - - - 
ЕРГ 5 4 3 6 - - - - 

ЕРГ 14 7 7 3 - - 6 - 
Общо: 194 259 262 47 4 241 1 

NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално гласуване 
 
През 2017 г. е проведен периодичен преглед на 224 бр. европейски стандарти и 
стандартизационни документи, на 10 бр. международни стандарти и стандартизационни 
документи.  
 
 
Сектор 5: Метални и неметални материали  

 
БИС/ТК 

 
Наименование 

ТК 17 Черна металургия 
ТК 20 Тежки цветни метали и сплави 
ТК 37 Леки метали и техните сплави 
ТК 42 Корозия и защита от корозия 
ТК 51 Твърди минерални горива 
ТК 55 Руди и скални материали 
ЕРГ 1 Прахова металургия 
ЕРГ 9 Изпитване на метали 
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БИС/ТК 

Участие в разработването на 
европейски и международни 

стандарти, бр. 

Приети от ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за 
издаване на 

български език, 
бр. 

Въведени 
европейски и 

международни 
стандарти като 
БДС на eдин от 
официалните 

езици, бр. 
CEN ISO CEN ISO CEN ISO NWIP ENQ FV ENQ FV 

ТК 17 24 25 27 - - 4 - 24 - 
ТК 20 1 3 3 7 - 7 - 7 - 
ТК 37 5 9 11 - - 4 - 7 - 
ТК 42 3 14 14 - - 2 - 10 - 
ТК 51 1 - 1 - - - 9 1 18 
ТК 55 - 5 9 - - 2 1 7 - 
ЕРГ 1 3 7 - 3 - - - 2 - 
ЕРГ 9 - 4 9 - - - - 2 - 
Общо: 37 67 74 10 0 19 10 60 18 

NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално 
гласуване 

 
През 2017 г. е проведен периодичен преглед на 109 бр. европейски стандарти и 
стандартизационни документи, на 8 бр. международни стандарти и стандартизационни 
документи.  
 
 
Сектор 6: Химия, храни и продукти за домакинството и свободното време   
 

БИС/ТК Наименование 
ТК 7 Стъкло и керамика 
ТК 11 Кожи, кожени и обувни изделия 
ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностно активни вещества 
ТК 32 Селскостопански хранителни продукти 
ТК 39 Лаково-бояджийски материали и покрития 
ТК 44 Текстил и облекло 
ТК 63 Минерални торове и подобрители на почвата 
ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали 
ТК 76 Каучук 
ТК 81 Пластмаси 
ТК 86 Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия  
ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време 
ТК 98 Безопасност на детски играчки и други детски артикули 
ЕРГ 6 Запалки 
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БИС/ТК 

Участие в разработването на 
стандарти на национално 

ниво, бр. 

Участие в 
разработването на 

европейски 
стандарти, бр. 

Приети от  ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за 
издаване на 

български език, 
бр. 

Приети от 
ТК 

стандарти 
на 

национално 
ниво, бр. 

Въведени 
европейски и 

международни 
стандарти като 
БДС на eдин от 
официалните 

езици, бр. 
БДС CEN/CLC 

CEN/CLC ISO БДС CEN/CLC ISO Нова 
раб. 
тема 

Разра- 
ботен 

проект 

Обществено 
допитване NWIP ENQ FV 

ТК 7 - - - 26 28 2 9 - 1 7 - 
ТК 11 - - - 31 13 4 8 - - 12 - 
ТК 19  - - - 2 5 2 6 2 - 6 - 
ТК 32 3 - - 33 18 41 6 3 - 54 1 
ТК 39 - - - 54 45 22 12 - - 33 - 
ТК 44 - - - 46 34 18 10 1 - 16 18 
ТК 63 - - - 2 1 8 5 - - 4 - 
ТК 67 - 3 3 10 18 24 11 2 3 19 1 
ТК 76 - - - 5 13 7 5 2 - 20 3 
ТК 81 - - - 34 89 46 13 - - 50 - 
ТК 86 - - - - - - 3 - - - - 
ТК 88 - - - 19 22 25 6 - - 31 - 
ТК 98 - - - 9 11 11 6 - - 8 - 
ЕРГ 6 - - - - - - 1 - - - - 
Общо: 3 3 3 271 297 210 101 10 4 260 23 

NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално гласуване 
 

През 2017 г. е проведен периодичен преглед на 296 бр. европейски стандарти и стандартизационни 
документи.  

 
 

Сектор 7 - Общи стандарти в електротехниката, стандарти в електрониката, 
електротехниката, енергетиката, в далекосъобщенията и в информационните технологии  

 
БИС/ТК 

 
Наименование 

ТК 6 Битови електрически уреди 
ТК 38 Въртящи се електрически машини 
ТК 47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения 
ТК 49 Електрически уредби в сгради 
ТК 53 Алармени системи 
ТК 54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия 
ТК 57 Информационни и комуникационни технологии 
ТК 58 Кабелни изделия 
ТК 64 Електрохимични източници на ток 
ТК 71 Ядрена енергия 
ТК 72 Електрически апарати за ниско напрежение 
ТК 75 Електромагнитна съвместимост 
ТК 79 Електроенергетика 
ТК 102 Сигурност на обществото и гражданите 
ТК 103 Стандартизация на околната среда относно излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване 
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БИС/ТК 

Участие в разработването на европейски и 
международни стандарти, бр. 

Приети от ТК 
европейски и 

международни 
стандарти за 
издаване на 

български език, бр. 

Въведени европейски и 
международни стандарти като 
БДС на eдин от официалните 

езици, бр. 

CEN/CLC ISO/IEC 
CEN/CLC ISO/IEC CEN/CLC ETSI ISO/IEC NWIP ENQ FV ENQ FV 

ТК 6 31 35 32 - - 2 - 13 - - 
ТК 38 30 18 36 - - 3 - 17 - - 
ТК 47 40 35 20 - - 2 - 52 104 - 
ТК 49 37 14 17 - - - 1 29 - 1 
ТК 53 3 11 13 - - 1 - 12 - - 
ТК 54 52 44 39 24 4 7 - 36 - - 
ТК 57 19 16 17*   3 1 18 3 - 
ТК 58 4 21 18 - - 8 - 27 - - 
ТК 64 26 2 6 - - 1 - 13 - - 
ТК 71 3 34 2 - - 1 - 5 - - 
ТК 72 22 20 13 - - 11 - 8 - - 
ТК 75 12 12 19 4 11 5 - 18 - - 
ТК 79 80 54 50 - - 8 - 74 - - 
ТК 102 2 3 2 3 2 - - - - 1 
ТК 103 2 1 7 - - 1 - 9 - - 

НЕК 9 - - - 30** - - - - - 
Общо: 372 320 274 31 17 53 2 331 107 2 

NWIP – Предложение за нова работна тема; ENQ – Обществено допитване; FV – Официално гласуване 
 

*15 бр. - IEC Council; 8 бр. -IEC CABPUB и 7 бр. ISO/IEC. 
 
Проведен е периодичен преглед на 52 бр. европейски стандарти и стандартизационни документи и 
42 бр. международни стандарти и стандартизационни документи.  
 
Дейността на БИС в ролята му на Национален електротехнически комитет (НЕК), като член на 
IEC, е следната: през 2017 са гласувани проекти от областите електромагнитна съвместимост 
(ЕМС), нанотехнологии и електротехнически и електронни съоръжения (IECEE). 
 
През 2017 г. за техническите комитети на CEN/CENELEC, за които няма съответстващи БИС/ТК 
(т.е. в ТК 0/ПС), обобщението за дейността е, както следва: 409 броя нови работни теми, 159 
проекта на европейски стандарти са гласувани на етап „Обществено допитване” и 296 проекта на 
европейски стандарти са гласувани на етап „Официално гласуване”; въведени са 330 европейски и 
международни стандарти като БДС чрез издаване на eдин от официалните езици на 
CEN/CENELEC. 
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Информация за общия брой на проектите на европейски стандарти и стандартизационни 
документи, по които БИС е гласувал през 2017 г., е представена в следващата таблица: 
 

Гласувани проекти на стандарти по етапи CEN CENELEC 

Нова работна тема 1 121 529 

Обществено допитване 1 052 397 

Официално гласуване 1 078 384 

Периодичен преглед 1 212 21 

Общо 4 463 1331 
 
 
Във връзка с поддържането на актуалността на фонда от български стандарти през 2017 г. е 
проведен периодичен преглед на 339 БДС, разработени на национално ниво. Целта е да бъдат 
отменени тези стандарти, които вече не са актуални, а други да се подложат на преработване с 
цел осъвременяването им: например, такъв е случаят с БДС 13018:2017 „Огнеупорни 
алумосиликатни мертели” от обхвата на ТК 7. 
 
По отношение на членството в международната организация за стандартизация (ISO) през 2017 г. 
можем да обобщим следното: БИС участва като активен член в:  

− 18 ISO/TC  (технически комитети)  

− 3 ISO/PC  (проектни комитети)  

− 25 ISO/TC/SC (подкомитети)  

− ISO/CASCO,  

− ISO/COPOLCO,  

− ISO/DEVCO. 
 
В Международната електротехническа комисия (IEC) БИС участва като активен член в 2 IEC/TC 
и 2 IEC/TC/SC. 
 
Общият брой на проектите на стандарти на ISO и IEC, по които БИС е гласувал през изминалата 
година, е 173. През 2017 г. от ТК са приети 42 международни стандарти за издаване с превод на 
български език; 103 международни стандарти и стандартизационни документи са въведени като 
БДС на eдин от официалните езици. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 г. 
 
Сътрудничество и взаимодействие с органи на изпълнителната власт 
 
Във връзка с разработване/съгласуване на технически нормативни актове, свързани с 
прилагането на стандартите, експерти от БИС участваха в следните съвместни работни 
групи с органи на изпълнителната власт:  

− Междуведомствена работна група (МРГ) към Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) за обсъждане и изготвяне на предложения за извършване на промени в 
законодателството с оглед ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и 
брикетите, които се продават за битово отопление на населението; 

− Работна група „Околна среда” към Съвета по европейски въпроси (РГ 20); 

− Междуведомствена работна група към Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщения (МТИТС);  

− Междуведомствена работна група „Национална програма цифрова България 2020” към 
МТИТС;  

− Междуведомствена работна група за достъпност на публичните уебсайтове към 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

− Междуведомствена работна група „Цифрова България 2025” към МТИТС. 
 
В допълнение, експерти от сектор "Машиностроене и транспорт" взеха участие в Работна група 
"Машиностроене" (РГ 1) и Работна група "Транспорт и автосервизно обслужване" (РГ 3) при 
провеждането на конкурс „Златен медал и диплом“ в рамките на Пловдивския технически панаир.  
 
Експерти на БИС от различни сектори по стандартизация подготвиха следните становища 
по разработване/съгласуване на технически нормативни актове, свързани с прилагането на 
стандартите: 

− Относно Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за 
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 
оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 
г.). 

− До Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за уточняване на терминология, 
използвана в законодателството.  

− Относно национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите: 

 за определяне и деклариране на експлоатационните показатели на устройства за 
дилатационни фуги на мостове съгласно ETAG 032 в зависимост от предвидената 
употреба; 

 за определяне и деклариране на експлоатационните показатели на неподвижно 
закрепени вертикални пътни знаци съгласно БДС EN 12899-1; 

 за определяне и деклариране на експлоатационните показатели на направляващи 
стълбчета съгласно БДС EN 12899-3. 

 за определяне и деклариране на експлоатационните показатели на системи за 
хидроизолация на покриви, полагани в течно състояние, съгласно ETAG 005; 
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 за деклариране на показателите на характеристиките на пластмасови 
тръбопроводни системи за бeзнапорни подземни отводняване и канализация 
съгласно изискванията на БДС EN 1852-1:2009.  

− По проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина”.  
− Относно Националната рамка за политика в областта на устойчивата мобилност, 

алтернативните горива и технологиите на задвижване - експерт от сектор 
"Машиностроене и транспорт";  

− Анализ на стандартите, които са позовани в Директива 2014/94/ЕО за разгръщането на 
инфраструктура за алтернативни горива.  

 
Участие на експерти от БИС в мероприятия, организирани от органи на изпълнителната 
власт и други организации, свързани с прилагането на стандарти, позовани в нормативни 
актове 

− 9-та Национална кръгла маса на тема: „Информиран или манипулиран е българският 
потребител относно качеството на храните“, която се проведе със съдействието на Съюз 
по хранителна промишленост при Федерация на научно-техническите съюзи в България и 
под патронажа на Българска агенция по безопасност на храните;  

− 14-та Национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: 
„Какво (не) знаем за храните”. 

−  Семинар на тема „Екологични декларации на продуктите”, Българска стопанска камара, 
CLEANTECH, GreenReStart. 

− 18-та конференция по електронно управление; 

− Работна среща на тема „Тунелно осветление – ефективност при проектиране и 
строителство на нови и съществуващи тунели; 

− Конференция на тема „10 години в ЕС: Актуални тенденции в терминологията, 
административния и медийния български език”, организирана от ГД „Писмени преводи” 
на  ЕК; 

− Семинар на тема „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 
конструкции в съответствие с БДС EN 1504”, организиран от КИИП. 

 
 
Семинари и обучения, организирани от БИС 
 
През 2017 г. БИС проведе три семинара и едно обучение (по заявка от външна фирма), чрез които 
да подпомогне разбирането и прилагането на стандартите и да повиши осведомеността на 
заинтересованите лица относно ползите от участието в процеса по стандартизация. Темите на 
семинарите бяха:  

 Новата наредба на МРББ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. 
Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за 
физическа защита;  

 Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите 
(мислене, основано на риска, методи за управление на риска); 

 Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с 
изискванията от новите издания на европейските стандарти. 
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Заявеното обучение беше по конкретен стандарт „ISO 1101:2017 Изисквания към геометрията на 
продукт (GPS). Допустими отклонения от геометрията. Допустими отклонения от форма, 
ориентация, разположение и радиално биене”, а темата включи и свързаните с него стандарти за 
геометрични отклонения. 
 
В организираните от БИС мероприятия се включиха 92-ма участници, като освен знания, те 
получиха и възможност да закупят стандарти по съответната тема с отстъпка. 
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УЧАСТИЕ НА БИС НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО 
 
Като член на европейските и международните организации за стандартизация БИС участва със 
свои делегации и представители в годишните асамблеи на тези организации, в заседанията на 
техническите съвети на европейските организации, в годишни срещи на европейски работни 
органи по стандартизация и други мероприятия, представляващи интерес. 
 
През 2017 г. представители на БИС взеха участие в следните събития: 
 
Годишна среща и генерални асамблеи на европейските организации по стандартизация  
(CEN и CENELEC) (юни 2017, Единбург, Великобритания)  
На проведената среща под домакинството на Института за стандартизация на Великобритания 
(BSI) от българска страна участие взеха г-н Ивелин Буров, председател на УС на БИС, г-жа Ирен 
Дабижева, изпълнителен директор, г-н Асен Георгиев, член на УС на БИС и член на 
Административния съвет на CENELEC, г-жа Росица Георгиева, директор на дирекция 
„Издателска дейност, продажби и услуги”. Представителите на БИС участваха и в извънредна 
среща на членовете на CEN и CENELEC за обсъждане на планираната реорганизация на Центъра 
за управление на двете организации (CCMC) с оглед подобряване на работата му във връзка с 
препоръките CCMC да стане „доставчик на услуги от световна класа”. 
 
40-та Генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO) 
(септември 2017 г., Берлин, Германия) 
В официалното мероприятие на ISO участие взеха председателят на УС на БИС г- н Ивелин 
Буров и изпълнителният директор г-жа Ирен Дабижева. Генералната асамблея беше белязана от 
две забележителни годишнини – 70 години ISO и 100 години DIN, който се прояви като отличен 
домакин. Асамблеята премина под мотото „С отворен ум, отворени за промяна”. На нея се  взеха 
важни решения, които ще очертаят бъдещето на международната организация, обединяваща 
национални организации за стандартизация от 163 страни от целия свят.  
 
81-ва Генерална асамблея на Международната електротехническа комисия (IEC) (октомври 
2017 г., Владивосток, Русия) 
Домакин беше Федералната агенция за техническо регулиране и метрология „Росстандарт”. В 
асамблеята взе участие делегация от БИС, представена от г-жа Ирен Дабижева – изпълнителен 
директор на БИС и г-жа Сийка Златанова – секретар на националния електротехнически комитет. 
Основна тема на форума бе обсъждане на плана за прилагане на Генералния план за развитие на 
организацията. Съветът на ІЕС одобри споразумение за сътрудничество между IEC и ASTM 
International. 
 
6-та Балканска конференция по стандартизация (ноември 2017 г., Анталия, Турция) 
Конференцията се състоя под домакинството на Турския институт по стандартизация (TSE). От 
Българска страна присъстваха г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС, и г-жа Елена 
Георгиева – главен екперт в сектор „Строителство, строителни конструкции и материали”. В 
работата на конференцията участваха представители на балканските страни и представител на 
Европейската комисия. Темите на дискусиите бяха „Бъдещето на стандартизацията”, 
„Стандартизационни технологии”, обсъдиха се и приоритетите на ЕС в областта на 
стандартизацията, използването на дигиталните технологии и платформи за целите на 
разработването и съгласуването на стандарти и др.  
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Участие в Техническите съвети на европейските организации по стандартизация CEN и 
CENELEC 
Делегирани представители на БИС участват редовно в заседанията на Техническите съвети на 
европейските организации по стандартизация, на които се обсъжда, организира и координира 
тяхната дейност. 
 
Упълномощените представители на БИС участваха в 81-то и 82-то заседания на Техническия 
съвет на CEN (CEN/ВТ) през м. януари и м. септември 2017 г. и в 155-та, 156-та  и в 1 57-ма 
срещи на Техническия съвет на CENELEC през февруари, май и септември 2017 г., както и в 
съвместното заседание на двата технически съвета. Едно от важните решения на съвместното 
заседание беше в бъдеще да се създават само съвместни технически комитети на CEN-CENELEC. 
Предвижда се съществуващите съвместни работни групи на CEN-CENELEC  да бъдат разпуснати 
или трансформирани в съвместни технически комитети или техните работни програми да бъдат 
прехвърлени към съществуващи технически комитети на CEN или CENELEC.  
 
Участие на представители на БИС в годишни срещи на европейски и международни 
технически комитети 
 
Участие в пленарни заседания на CEN/TC 443/WG 2 „Пух и перушина”  
Представител на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”взе участие в пленарни заседания на CEN/TC 
443/WG 2 „Пух и перушина”, проведени през м. февруари 2017 г. в Милано, Италия, и през м. 
май в Берлин, Германия. На заседанията бяха разгледани промени в проекти на стандарти, 
включително промени в EN 12934:2001 „Перушина и пух. Означаване на състава на обработена 
перушина и пух като самостоятелен материал за пълнеж”. Разработването на новия стандарт е 
продиктувано от факта, че така ще се гарантират по-прозрачни правила за наименуване и 
етикетиране на продукти с пълнеж от пух и перушина, както за производителите, така и за 
потребителите на продукти с пълнеж от пух. 
 
Участие в пленарна среща на CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи” 
Представители на БИС/ТК 81 „Пластмаси” взеха участие в 62-та пленарна среща на CEN/TC 
155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”, проведена в Уиндзор, Великобритания, 
през м. ноември 2017г. По-важните обсъждани въпроси бяха свързани с евентуални нови работни 
теми, преглед на работната програма, доклади на работните групи към ТК, проекти за изменения 
на стандарти и др. 
 
Участие в среща на CEN/TC 263/WG1 „Устойчивост на кражба, взлом” 
Представител на БИС/ТК 53 „Алармени системи” участва в 54-та  среща на CEN/TC 263/WG1 
„Устойчивост на кражба, взлом” през м. май 2017 г. във Франкфурт, Германия, във връзка с 
обсъждани промени в стандарта EN 1143-1:2012 „Хранилища за ценности. Изисквания, 
класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, 
ATM сейфове, трезорни врати и трезорни помещения”. 
 
Участие в пленарно заседание на ISO/TC 228„Туризъм и свързаните с него услуги” и 
работни групи към ISO/TC 228 
Председателят на БИС/ТК 89 „Туристически дейности” участва в 12-то заседание на ISO/TC 
228„Туризъм и свързаните с него услуги” и в заседанията на работните групи, състояли се в 
Панама Сити, Панама, през май 2017 г. България декларира активно участие за завършване на 
стандарта “Medical spa”, с оглед наличния минерален ресурс и интереса от страна на бизнеса за 
въвеждане на такъв стандарт. Обсъдени бяха възможностите за популяризиране на изготвените 
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вече стандарти, както и необходимостта от въвеждането им – как това да стане достояние на 
повече хора, не само на правителствени органи, но и на научни среди, предприемачи и др. 
 
Участие в заседание на ISO/IEC JTC1/SC22 „Езици за програмиране, техните среди и 
системни софтуерни интерфейси” 
Представител на БИС/ТК 57 ”Информационни и комуникационни технологии” участва в 30-
то пленарно заседание на ISO/IEC JTC1/SC22 „Езици за програмиране, техните среди и 
системни софтуерни интерфейси” през м. август в Лондон, Великобритания. България участва 
за пръв път в това пленарно заседание. Коментирани бяха новостите в стандартите, създавани от 
SC 22, които имат директно приложение върху езиците за програмиране, а това от своя страна 
подпомага бизнеса в сферата на информационните технологии. 

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 
Рамково споразумение за сътрудничество за превод на европейски стандарти на езиците на 
Общността 
През 2017 г. се сключи ново двегодишно Рамково споразумение за партньорско сътрудничество 
за превод на европейски стандарти на национални езици по програма, финансирана от ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия (ЕК). Тази 
програма е част от мерките на ЕК за подпомагане на конкурентоспособността на европейската 
икономика и повишаване на информираността на МСП, както и за улесняване достъпа до 
европейски стандарти на националния език на производителите, местните индустриалци, 
лабораториите за изпитване и националните администрации. В изпълнение на споразумението 
през 2017 бяха издадени с превод 102 европейски стандарта в различни области.  
 
ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното 
образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара Договор № 2016-1-BG01-
KA202-023738 
Българският институт за стандартизация участва в започналото през 2016 г. изпълнение на 
двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова 
дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически 
партньорства”, която е управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – 
Национална агенция на програмата за България. Основната цел на този проект  е разработване и 
тестване на две програми за обучение с иновативен подход и съдържание за професионално 
образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение по две широко 
приложими серии стандарти (ISO/IEC 27000 и ISO 31000). Избраните стандарти за обучение на 
практика могат да бъдат прилагани в много и различни организации независимо от тяхната 
големина, естество на работа или специфика, и са едни от най-широко разпространените 
стандарти в международен мащаб. 
 
През 2017 г. беше създадена виртуалната обучителна среда, в която ще бъдат провеждани 
обученията по стандартите. Беше разработено и преведено на националните езици на 
участващите държави учебното съдържание и беше проведено обучение за обучители за работа 
във виртуална учебна среда. Обучителните материали за стандартите бяха разработени от 
експерти от националните органи по стандартизация на страните, участващи в проекта. БИС 
разработи учебното съдържание за ISO 31000.  
 
На проведената през май 2017 г. в Рига, Латвия, втора партньорска среща по проекта беше 
направен преглед на напредъка по проекта и беше разработен подробен график за предстоящите 
задачи до края на годината.  
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Проектът се осъществява в партньорство между Бургаския свободен университет (координатор), 
Българския институт за стандартизация, Латвийския културен колеж, Латвийския институт по 
стандартизация LVS, Технологичния лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния, Средното 
училище по техническо и електротехническо инженерство, Прешов, Словакия и 
Професионалната търговска гимназия, Бургас. 
 
BRIDGIT 2: Сближаване между научноизследователската, иновационната и 
стандартизационната общност 
Българският институт за стандартизация се включи в започналото в края на 2017 г. изпълнение на 
двегодишен проект, финансиран по Рамково споразумение за партньорско сътрудничество по 
програма на Европейската комисия. Проектът "Сближаване между научноизследователската, 
иновационната и стандартизационната общности" (BRIDGIT2) цели да засили ролята на 
стандартите в подкрепа на научните изследвания и иновациите и е насочен преди всичко към 
европейската научноизследователска и иновационна общност. Основните цели на BRIDGIT2 са 
да превърне стандартизацията в неразделна част от жизнения цикъл на научноизследователската 
и иновационната дейност, да се насърчи интеграцията на научноизследователската и 
иновационната общност в стандартизацията и да се повиши способността на членовете на CEN и 
CENELEC да взаимодействат с научноизследователската и иновационната общност.  
 
Проектът ще подпомогне трансформирането на научноизследователските и иновационните 
продукти в успешни иновации с пазарна значимост в следствие на по-задълбочено и широко 
взаимодействие със стандартизационната система. Този резултат ще бъде постигнат чрез 
повишаване на информираността за стандартизацията и нейната роля в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите и повишаване на осведомеността на изследователите и новаторите 
относно възможностите за използване на стандартизацията като инструмент за пазарна 
реализация. 
 
Партньори по проекта са национални органи за стандартизация от 10 европейски страни - 
Франция (AFNOR) Австрия (ASI), Румъния (ASRO), България (БИС), Германия (DIN), Дания 
(DS), Холандия (NEN), Ирландия (NSAI), Испания (UNE), Италия (UNI) и Центърът за 
управление на CEN-CENELEC (CCMC). 
 
Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в 
стандартизацията 
Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на тригодишен проект (42 
месеца), финансиран по Рамково споразумение за сътрудничество. Съгласно директивите на 
съответните органи на ЕС и съобщението на Комисията до Съвета ((COM (2004)) въпросите, 
свързани с околната среда, следва да бъдат интегрирани в работата по стандартизация, така че тя 
да стане все по-приобщаваща. Основните цели на проекта са разширяване на взаимоотношенията 
между националните органи за стандартизация и обществените и свързаните с околната среда 
организации, както и между националните органи за стандартизация и Стратегическия 
консултативен орган на CEN по отношение на околната среда (SABE), националните органи за 
стандартизация да работят активно на национално ниво за привличане в стандартизационния 
процес на обществени организации, свързани с околната среда, активизиране участието в процеса 
по стандартизация на обществени и свързани с околната среда заинтересовани страни чрез 
насърчаване и улесняване на тяхното участие в процеса, подобряване на обмена на информация 
между европейските и националните органи и увеличаване на участието в дейностите на SABE от 
страна на националните органи за стандартизация и неправителствените организации. 
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Организацията по стандартизация на Кипър (CYS) в сътрудничество със ССМС и организациите 
от промишлените отрасли, неправителствените организации, работещи в тази сфера, и органите, 
отговорни за регионално или национално управление, ще подкрепят и координират създаването 
на ефективни мрежи от заинтересовани страни и фокусни точни, ще популяризират важността от 
участието в работата на SABE, както и ще работят за повишаване на осведомеността по 
отношение на околната среда и стандартизацията в участващите държави. 
 
Ръководител на проекта е Организацията по стандартизация на Кипър (CYS), а партньори по 
проекта, освен БИС, са Европейският комитет за стандартизация (CEN), Асоциацията по 
стандартизация на Румъния (ASRO), Институтът по стандартизация на Република Македония 
(ISRM), Литовският съвет за стандарти (LST), Латвийският институт по стандартизация (LVS), 
Малтийският орган за защита на конкуренцията и потребителите (MCCAA) и Чешкият орган за 
стандартизация, метрология и изпитване (UNM). 
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ИЗДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ И ДРУГИ ИЗДАНИЯ 
 
През изминалата година бяха издадени на български език общо 483 стандарта/стандартизационни 
документа. От тях - 24 разработени на национално ниво (3 БДС  и 21 Национални приложения по 
договор с МРРБ). 
 
На един от официалните езици на CEN/CENELEC или на ISO са издадени общо 1 778 
стандарта. Броят на отменените поради неактуалност стандарти е общо 1 242.  
 
Статистика 
 
Въведените през 2017 г. стандарти и разпределението им по видове е показано на следващите 
таблица и графика. 
 

Вид Брой 
БДС 24 
ISO 105 
ISO/IEC 5 
IEC 1 
EN 1 086 
EN ISO 483 
HD 27 

ETSI 124 
Eвропейски станд. документи 111 
Международни станд. документи 16 
Общо 1 982 

 

 

Въведени стандарти през 2017 г. по видове 

БДС 

ISO 

ISO/IEC 

IEC 

EN 

EN ISO 

HD 

ETSI 

евр. станд. док-ти 

междунар. станд. док-ти 
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Състоянието на националния фонд от български стандрати през 2017 г. е представено на 
графиката по-долу: 

 

 
 
Как се променя фондът от български стандарти за три последователни години е показано в 
следващата таблица: 
 

Видове национални стандарти 2015 2016 2017 
БДС EN (CEN, CENELEC) 21 374 21 798 22 260 
БДС 7752 7667 7613 
БДС EN (ETSI) 2637 2785 2864 
БДС ISO 1167 1237 1267 
БДС ISO/IEC 28 36 31 
СТ на СИВ 383 373 371 
БДС IEC 68 70 71 

Други стандарт. документи (TR, TS и др.) 1246 1339 1422 
Общо 34 655 35 305 35 899 

 

  

22260 

7613 

2864 1267 31 
371 

71 

1422 

Национален фонд от български стандарти към края на 2017 г. 

БДС EN (CEN, CENELEC) 

БДС 

БДС EN (ETSI) 
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Други издания 
Продължи издаването на списанието „БДС компас”, като през годината темите бяха: 
 
Бр. 1: Стандартите и сигурността  – 1591 разглеждания на сайта 
Бр. 2: Стъклото в строителството  – 854 разглеждания на сайта 
Бр. 3: Отоплението     – 1171 разглеждания на сайта 
Бр.4: Асансьорите    – 173 разглеждания на сайта 
 
Колекции от стандарти  
През 2017 г. БИС издаде още една нова колекция („Сигурност на обществото и гражданите”) в 
електронен формат и така вече броят на предлаганите от БИС колекции е 23. Своевременно 
бяха актуализирани издадени вече колекции, като се добавиха нови издания на съдържащите 
се в тях стандарти (например колекциите за детски играчки, сигурност на информацията, 
околна среда, социална отговорност). 
 
Освен това БИС подготви и издаде (на CD) в превод на български език на наръчника „ISO 
9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим”, към който също има интерес. 
През изминалата година БИС издаде и 8 броя на Електронния информационен бюлетин, 
който се изпраща на членовете на БИС и на бизнес и браншови организации за 
разпространение сред техните членове. Това издание предлага актуална информация за 
стандарти: съдържа новини в областта на стандартизацията, популяризира нови и важни 
стандарти, колекции от стандарти, информира за предстоящи семинари и др. 
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБИ. НАЦИОНАЛЕН 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
 
През изминалата година БИС увеличи броя на предлаганите услуги с още една: „Експертни 
консултации”. Чрез нея се дава възможност стандартите да бъдат по-достъпни за фирмите и 
организациите, които не разполагат със специалисти в дадена област, а тези, които използват 
стандарти в своята дейност, ще могат да получат отговори на въпроси, свързани със съответните 
стандарти и тяхното прилагане. 
 
Освен това Информационният център на БИС продължи своевременно да предоставя 
информация за български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и 
стандартизационни документи и да отговаря на запитвания на клиенти. 
 
През 2017 г. Информационният център е: 

− подготвил 553 тематични и библиографски справки; 

− предоставил информация относно 1 958 документа;  

− изготвил 5 справки за актуалност на български стандарти и 72 справки за актуалност на 
международни стандарти по абонамент; 

− изготвил 133 отговори на запитвания в областта на стандартизацията. 

През 2017 г. 16 клиенти на БИС са ползвали новата услуга „Абонамент за актуалност на 
български стандарти”. Чрез нея в рамките на една година им е предоставяна ежемесечно 
информация относно пакета от стандарти, с които работят или които ги интересуват – статут, 
език, на който са налични, публикувани нови издания, изменения и поправки. Ползването на тази 
услуга създава увереност, че клиентите работят с последните актуални издания на стандартите, 
пести време и средства за търсене на евентуални промени в стандартите, намалява риска от 
използване на невалидно или непълно издание на даден стандарт. 
 
През 2017 г. продължи изпращането по електронната поща на информация до клиенти, закупили 
по-популярни стандарти във връзка с настъпили промени: 

• Издаване на изменение - А1, А2, 

• Ново издание на стандарт, 

• Ново издание на стандарт с включено изменение, например EN+A1, 

• Издаване на стандарт с превод на български език, 

• Публикуване на поправки на стандарти. 
Общо са изпратени имейли до 4516 клиенти във връзка със закупуването на 333 стандарта. 
 
В библиотеката към информационния център клиентите имат възможност на място да намерят 
необходимата им информация и да се запознаят безплатно с текста на стандартите и 
стандартизационните документи, включително всички европейски и международни стандарти, 
както и чуждестранни стандарти, съгласно сключените от БИС договори. През изминалата 2017 г. 
от услугите на място в библиотеката са се възползвали 247 клиенти на БИС, като са им 
предоставени 1 126 бр. документи. 
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Клиенти, които желаят да се запознаят с текстовете на стандарти, преди да ги закупят, ползват 
предоставяната информационна услуга за он-лайн четене на стандарти. През отчетния период 
тази услуга са ползвали 390 клиенти. Общият брой на стандартите, които са четени дистанционно 
е 1 172. 
 
Продажби на стандарти 
Общият брой на продадените през изминалата година български стандарти е 7 387, което е на 
нивото на продажбите от 2016 г. (7431 бр.). 
 
Продажбите на БДС EN имат ръст от 4 %. Най-търсеният стандарт от тази група е БДС EN 81-
50:2014 „Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и 
изпитване. Част 50: Правила за проектиране, изчисляване, изследване и изпитване на съставни 
части на асансьор”. Новите издания заемат нарастващ дял от 13,5 % от продажбите в тази група 
спрямо 8,1 % през предходната година. 
 
При продажбите на БДС EN ISO се наблюдава спад от 2,6 %. Тук са най-продаваните стандарти: 
БДС EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)”, БДС 
EN ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с 
указания за прилагане (ISO 14001:2015)”, БДС EN ISO 9000:2015 „Системи за управление на 
качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)”, но при тях има спад от 36 % спрямо 
продажбите от предходната година. Новите издания заемат нарастващ дял от 23,8 % от 
продажбите в тази група спрямо 14,3 % през предходната година. 
 
При продажбите на БДС ISO се наблюдава спад от 18 %. Най-търсеният стандарт от тази група е 
БДС ISO/IEC 17025:2017 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за 
изпитване и калибриране. Новите издания заемат нарастващ дял от 21,1 % от продажбите в тази 
група спрямо 7,1 % през предходната година. 
 
Продажбите на национални стандарти БДС запазват нивото от 2016 г.  
 
През 2017 г. се запазва интересът към следните колекциите от стандарти: 
 
„ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти” - 21  продажби.  
„Социална отговорност и околна среда” - 11  продажби.  
 
Голям интерес има към изданието в превод на български език на наръчника „ISO 9001:2015 за 
малки и средни организации. Как да постъпим” – 58 продажби. 
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Графика на продадените български стандарти през 2017 г. по видове 

 

През 2017 г. продажбите на международни и чуждестранни стандарти бележат ръст 10 %. Той 
се дължи на стандартите на ISO – ръст 24 % и на DIN – ръст 33 %, докато при ASTM има спад 
от 15 %. 

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2017 г. 

 

Информация за най-продаваните български стандарти през 2017 г. е представена в следващата 
таблица: 
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Стандарт Бр. 
продажби 

БДС EN ISO 9001:2015  Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 
9001:2015) 

285 

БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. 
Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015) 

100 

СД ISO/TS 9002:2016 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на 
ISO 9001:2015 

42 

БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни принципи и 
речник (ISO 9000:2015) 

38 

БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи 
за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, 
включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015) 

29 

БДС EN ISO 6579-1:2017 Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за 
откриване, изброяване и серологично типизиране на Salmonella. Част 1: Откриване на 
Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017) 

28 

БДС EN ISO 17637:2017 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Визуално 
изпитване на заварени чрез стопяване съединения (ISO 17637:2016) 

25 

БДС EN ISO 19011:2011 Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 
19011:2011) 

22 

БДС EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за 
прилагане (ISO 50001:2011) 

20 

 
Най-много продажби през 2017 г. са реализирани в следните области на стандартизация: 

- системи за управление на качеството, сигурност на информацията, на енергията  

- опазване на околната среда, 

- селскостопански и хранителни продукти,  

- заваряване на материалите, 

- нефтопродукти и смазочни материали, 

- черна металургия, 

- бетон и разтвори. 

Съществуващата и непрекъснато усъвършенстваща се автоматизирана система за управление на 
дейностите по стандартизация и на продажбите улеснява максимално достъпа на клиентите до 
необходимата им информация, в резултат на което: 

• относителният дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет бележи трайна 
тенденция на нарастване – от 54,67 % през 2015 г. на 60 % през 2016 г. и 61,7 % през 2017 
г. от общия брой; 

• по отношение вида на носителя се наблюдава трайна тенденция за нарастване на 
относителния дял на продажбите на български стандарти „он-лайн” - от 59 % на 66,5 %, и 
намаляване продажбите на диск от 30,7 % на 24,4 %, и на хартия - от 10,3 % на 9,1 %.  
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Дейности на БИС във връзка с членството на България в Европейския съюз  
 
Функциониращият национален информационен център изпълнява задълженията си съгласно 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета за обмен на информация,  и 
произтичащите от Споразумението за премахване на техническите пречки в търговията към 
Световната търговска организация (WTO/TBT).  
 
Така, през 2017 г. са нотифицирани 9 проекта на стандарти, разработвани на национално ниво (2 
на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, 5 БИС/ТК 11 „Кожи, кожени и обувни 
изделия” и по един на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика” и БИС/ТК 28 „Метрология”). 
 
Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява информация 
за нотификации на проекти на национални стандарти, получени от други национални органи за 
стандартизация - членове на CEN/CENELEC, както и на членове на Световната търговска 
организация. 
 
В Центъра за управление на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC 
(ССМС) чрез националния информационен център са нотифицирани 1 575 бр. национални 
стандарти, въвеждащи европейски стандарти, от които 1086 на CEN и 489 на CENELEC. 
 
Същевременно БИС продължи редовното изпращане на информация относно заглавията на 
български език на европейски стандарти на етап проект и ратифициран документ и на 
хармонизирани стандарти за цитиране в Официалния вестник на ЕС. През изминалата година 
редовно се осигуряваше и информация за нотификации на проекти на национални стандарти по 
процедура Vilamoura в CENELEC, изпратени от националните комитети. 
 
БИС е предоставил също информация във връзка с 19 запитвания, постъпили от организации от 
страната и чужбина, своевременно е уведомявал органите на държавната администрация, 
съобразно областта на компетентност, за постъпили проекти на европейски стандарти на етап 
обществено допитване. 
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
Една от целите и през изминалата година е запазването на финансова стабилност за 
гарантиране на изпълнението на дейностите по стандартизация. Източниците на финансиране 
остават непроменени и са регламентирани в Закона за националната стандартизация. 
 
Приходи за 2017 г. 
 

Източник на финансиране лв. % 
Субсидия от държавния бюджет 1 430 000 66 
Приходи от продажби 421 524 19 
Членски внос 192 547 9 
Договори, вкл. по европейски проекти 129 031 6 

Други приходи – продажба на ДМА, лихви и 
спонсорство 5 602 0 

Всичко приходи 2 178 704   
Наличност от предходни години към 01.01.2017 г. 205 726   

 
 

 
 

Източниците за финансиране за три последователни години са дадени в следващата таблица и 
графиката към нея. 
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 Източници на финансиране 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
лева % лева % лева % 

Субсидия от държавния бюджет 1 280 000 61 1 430 000 67 1 430 000 66 
Приходи от продажби 418 039 20 434 873 21 421 524 19 
Вноски от членовете на БИС/ТК 200 326 9 198 358 9 192 547 9 
Договори за финансиране на теми, 
в т.ч. от европейски проекти 

189 367 9 53 851 3 129 031 6 

Други приходи (лихви и 
спонсорство) 

5 786 1 3 984 0 5 602 0 

Общо приходи 2 093 518   2 121 066   2 178 704   
Наличности на 01.01 за 
съответната година 

181 769   179 326   205 726   

 

 

 
 

 

Разходи за 2017 г. 
 
Направените през изминалата година разходи бяха подчинени на строга дисциплина и съобразени 
с финансовите постъпления. 
 
Разходната част от бюджета за 2017 г., както и сравнение с предходните две години, е представена 
в следващите таблица и графика.  
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Разходи 
2017 г. 

лева % 
Заплати, в т.ч. ДМС 918 392 43 
Социално-осигурителни вноски 181 050 9 

Други възнаграждения 384 119 18 

Издръжка 260 894 12 

Членски внос за ISO, IEC, CEN, CENELEC 380 960 18 
Капиталови разходи 3 515 0 

Общо разходи 2 128 930   

Наличности в края на годината 255 502   

 

 

 
 

Чрез провежданата през годината разумна финансова политика и балансираност на бюджета БИС 
изпълни успешно задачите си по стандартизация. 
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АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
 
За изпълнение на своите дейности БИС се стреми да поддържа компетентен, информиран и 
мотивиран човешки ресурс. 
 
Към края на 2017 г. в БИС работят 68 души, като няма тенденция към текучество. През изминалата 
година са постъпили нови четирима служители. За навлизане в спецификата на дейността на всеки 
новопостъпил преминава обучение съгласно индивидуално разработена програма, съобразена с 
конкретната функция. 
 
Неразделна част от обучението е и запознаването с действащата система за управление на качеството, 
която обхваща всички дейности, свързани с работния процес. По този начин се улеснява 
адаптирането към средата, начина и спецификата на работа. 
 
Поддържането на компетентността, опита и уменията на работещите гарантира предоставяне на 
продукти и услуги, удовлетворяващи изискванията на партньори и клиенти на БИС от всички сфери 
на икономиката, науката и бизнеса. 
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