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Кои са             и 

 Европейски комитет за стандартизация 

 Европейски комитет за стандартизация в областта на 

електротехниката 

33 члена -   

Национални  

стандартизационни  органи,  

Национални комитети на:  

•  27 страни членки на ЕС  

•  3 страни членки на ЕАСТ  

•  3 страни кандидат-членки 

   на ЕС  
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Някои сектори 

2005 CEN –all rights reserved
2009 CEN –all rights reserved 04.04.2013
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 Химия

 Материали

 Храни

 Енергия

 Услуги

 Транс порт

 М етрология

 Здравеопазване

 Строителс тво

 Околна с реда

 Сигу рнос т и отбрана

 Информационно общество

 М ашинос троене

 Отопление, ох лаждане, 

вентилация

European Committee 

for Elec trotec hnica l

Standard iz ation

Европейски институт за 

с тандартизация  в  
далекосъобщенията

Европейски стандартизационни

организации
 Електрич ес тво –Електротехника

 Електроника Комуникации

Европейски комитет 
за с тандартизация
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Международна, европейска и национална 
стандартизация 

МЕЖДУНАРОДНА 

ЕВРОПЕЙСКА 

НАЦИОНАЛНА 
Национални 

стандартизационни 

органи 

Компании 
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Какво е стандарт? 

It is a document: 

 Established by all interested parties (e.g. also yourself) 

 Reflects consensus 

In addition, a European standard: 

 is automatically transposed in national standards and therefore 

conflicting national standards are to be withdrawn 

 European standards are, from a legal point of view, voluntary in their use, but for 

all intents & purposes the best solution 

A tool to underpin the details of Directives 

 e.g. Medical device directive (product related) 
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Намиране и достигане до консенсус 

проект 
допитване на 

национално ниво 
подобрен 
проект 

официално 
гласуване на 
националните 

членове 
стандарт 

РГ РГ TК TК 
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Какви са ползите от прилагането на 
стандарти? 

Правилното прилагане на стандарти намалява стойността на оперативните 

разходи 
 

 По-малко отпадъчен продукт / отклонение в процесите 

 Намален риск при износ 

 Правна защита 

 Повишена ефективност 

 

МСП, които ползват стандарти 

 Получават по-близки контакти с големи предприятия  

 Увеличават износа 

 Могат по-лесно да бъдат убедени да използват системи за управление на 
качеството  

 Готови са за следващата фаза (околна среда, развитие на е-бизнес...)  
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Какво е направено досега за МСП?    
Работна група за МСП (SME-WG) 

 58 препоръки, одобрени от CEN-CENELEC през 2009 

 Създаване на SME-WG: 

 Всички членове на CEN и CENELEC са определили 

контактна точка за МСП 

 Работната група е разгледала всички 58 препоръки през 

2010/2011 

 Предложени са решения и планове за изпълнение (за срок, 

не по-дълъг от 5 години)   

 Инструментариум с решения за МСП: 

http://www.cencenelec.eu/SME/Pages/default.aspx  
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http://www.cencenelec.eu/SME/Pages/default.aspx


 
 Какво е направено досега за МСП?    
SMEST II 

http://www.smest.eu 
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http://www.cencenelec.eu/sme/SMEST/Pages/default.aspx


 
 Какво е направено досега за МСП?    
Ръководство 17 

Ръководство 17 на CEN – CENELEC  

 

 

 Насочено към създателите на стандарти 

 Ръководство за писане на стандарти, като се вземат пред 
вид микро, малките и средните предприятия (нуждите на 
МСП) 

 Налично на 25 езика: 

• http://www.cencenelec.eu/sme/smenews/Pages/guide17.aspx 
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http://www.cencenelec.eu/sme/smenews/Pages/guide17.aspx


 1 email – sme@cencenelec.eu  

 Мрежа за национални контакти за МСП (всички страни) 

 Някои страни-членки са създали посветени на МСП 

уебпортали  

 Ръководство 17 на CEN-CENELEC – достъпно на 25 езика 

 Страница с най-често задавани въпроси  

 Препоръки от МСП на национално ниво  

 МСП и стандартите: инструментариум и подкрепа 

МСП бюлетин на CEN-CENELEC: ‘Стандартите работят 

за МСП’ 

 

 
Какво е направено досега за МСП?    
SME Helpdesk и помощни инструменти 
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mailto:sme@cencenelec.eu
ftp://ftp.cen.eu/PUB/Publications/Brochures/SMEs.pdf


 28 май 2013, Брюксел 

 Цел: 200-250 участници  

 Тема: бизнес стойност на стандартизацията за МСП  

 Участници: търговски асоциации, EEN, членове, МСП 

и др.  

 
 

Цялата информация ще бъде достъпна на уебпортала за МСП 

http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm 

 

 
Какво е направено досега за МСП?    
Конференция за МСП 2013 
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Как да бъдат привлечени МСП? 

Асоциациите играят важна роля 

за привличането на МСП в 

стандартизацията 
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Какво да правят асоциациите? 
10 препоръки 

 Да установят добри контакти и  комуникация с вашите институти за 

стандартизация 

 Да създадат  форуми за редовен диалог с вашия институт за 

стандартизация 

 Да осигурят  нуждите и желанията на МСП да бъдат вземани предвид в 

стандартизацията 

 Да предлагат  съвети и  експертен опит и да координират събирането и 

споделянето на информация  определете технически съветник във 

вашата асоциация! 

 Да подпомагат превода на стандарти на националния език на вашата 

страна 

 Да организират обучения 

 Да издават практически насоки за това как да се използват или прилагат 

стандартите 

 Да разработват онлайн средства, които правят информацията за 

стандартите достъпна  

 Да подпомагат създаването на колекции стандарти, подходящи за различни 

професии 
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CESIP  
2 типа 
информация 
 

 

Информация 
от първи 
поглед 

 

Информация 
за групи 
продукти 

Специфична информация за типове 
продукти: инструменти  



CESIP: търсене на стандарти 

Free 
text 

ICS 
codes 

Conclusion: 



CESIP: “обратна връзка” функциониране! 

CESIP – обратна 
връзка на 
ползвателите 
към екипа на 
CESIP 
-Какво не 
работи? 
-Какво се 
нуждае от 
подобрение? 



 
Благодаря за вашето внимание 

Въпроси? 

  
Andreea Gulacsi 

CEN - CENELEC 

sme@cencenelec.eu 

www.cencenelec.eu 

+32 2 5500945 
 

mailto:sme@cencenelec.eu
http://www.cencenelec.eu/

