ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ
1. За да подобрите качеството на вашия продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при продажбата на даден
продукт. Прилагането на стандарти подобрява качеството и увеличава продажбите
на предлаганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите начини да се
задържат постоянните клиенти.
2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потребителите, че вашият продукт
отговаря на най-високите и разпространени изисквания за качество, безопасност и
сигурност.
3. За да повишите конкурентоспособността си
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че вашият бизнес преследва
отлично качество. Това може да ви даде голямо предимство пред конкурентите,
които не прилагат стандарти и дори може да привлечете техни клиенти.
4. За да затвърдите доверието във вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на клиентите към вашия
продукт. Прилагането на определени стандарти, например свързани с опазването
на околната среда, може да способства за доброто ви име в обществото.
5. За да намалите вероятността от грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна точка, която намалява риска
от грешки и недоразумения. Така няма да губите време и пари за разработване на
продукти, които не отговарят на нужното качество и съответните изисквания. Освен
загуба на пари грешките вредят и на вашата репутация.
6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите за проучване и разработка
и нуждата от създаване на вече съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт
за система за управление ще подобрите организацията на работа и ще направите
бизнеса си много по-доходоносен.
7. За да бъдат вашите продукти конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че вашите стоки и услуги са
конкурентоспособни. Това е най-ефективният начин да се увеличи максимално
вашият потенциален пазар и със сигурност е предимство при износа на продукти.
8. За съответствие със задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени да ги прилагате. Това, че
вашите продукти отговарят на определените изисквания, помага в случаите, когато
те трябва да съответстват и на задължителни нормативни разпоредби, свързани с
безопасността на продуктите и опазването на околната среда. Вашата продукция
няма да може да се продава на някои пазари, ако тя не отговаря на определени
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стандарти спестява време,
усилия, разходи и дава увереност, че спазвате задълженията си.
9. За да улесните износа на вашите продукти
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, определени от Директивите
на ЕС, за да могат да се продават на Общия европейски пазар. Такива продукти
обикновено трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще можете да
продавате стоките си в държави – членки на ЕС.
10. За да увеличите шансовете си за успех
Включването на стандартите като част от вашата маркетингова стратегия ще
даде много по-голям шанс за успех на вашия продукт. Прилагането на стандарти
увеличава шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.

СТАНДАРТИ ЗА УСЛУГИ
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Къде да намерим необходимата информация за стандарти и специализирани
издания на Българския институт за стандартизация?
Българският институт за стандартизация разполага с информационен център и
библиотека с читалня.
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1. Продажба на стандарти и специализирани издания
За поръчка и закупуване на стандарти и специализирани издания на БИС можете да
използвате един от следните начини:

•В Информационния център на БИС на адрес: гр. София, кв. „Изгрев“,
ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, библиотека стандарти

•По електронната поща: info@bds-bg.org,
•По факс: 02/873-55-97,
•Онлайн на нашата интернет страница на адрес: www.bds-bg.org
Плащане – в касата на БИС, по банков път или чрез www.epay.bg
За получаване на поръчаните стандарти можете да изберете или доставка
чрез куриер, получаване на място в БИС или он-лайн през интернет
страницата на БИС.
2. Подробни и допълнителни справки за стандарти – в информационния център
на БИС:
– библиографска справка,
– тематична справка в определена област,
– справка за актуалност за национални, европейски, международни и чуждестранни
стандарти.
Тел: 02/ 81 74 523
E-mail: info@bds-bg.org

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския
институт за стандартизация и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Брошурата е издадена през януари 2013 г.

БИС има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява
и продава българските стандарти и българските стандартизационни
документи®.

УНИВЕРСАЛНИЯТ ЕЗИК НА СТАНДАРТИТЕ

Стандартите са общият език, който говорим всички. Език, необходим на производители,
потребители, учени, доставчици, държавни власти и неправителствени организации
навсякъде по света.
Почти няма област, в която стандартите са безмълвни, защото те способстват за нашето
здраве, безопасност и бъдеще.
Думата „стандарт“ се използва за всичко – от храната в чинията до качеството на живот.
Наистина стандартите са навсякъде, но те са документи, които показват правила, указания
и характеристики за обща и многократна употреба.
Езикът на стандартите е универсален, защото е и независим. Заповедният тон, с
който се налагат стандарти, вече е немислим. Новите реалности изключват командноадминистративния подход в стандартизацията. Стандартите не са механизъм за държавен
контрол, а важен елемент на пазарната икономика.
Доказателство за универсалния език на стандартите е Обединена Европа. Европейските
стандарти се изработват с консенсус и отразяват икономическите и социалните интереси
на всички държави членки.
Свободното движение на стоки и услуги е една от основните свободи на Европейския съюз.
Един европейски стандарт заменя 33 различни национални стандарти и създава достъп до
пазара на над 600 милиона потребители.
Европейската стандартизация има нов регламент от 25 октомври 2012 година. Акцент в него
се поставя върху усиленото разработване на стандарти в сферата на услугите. В реалните
условия на вътрешния пазар значението на разграничението между услуги и стоки намалява.
На практика невинаги е възможно ясно да се разграничат стандартите за продукти от
стандартите за услуги. Голям брой стандарти за продукти включват компонент „услуги“,
докато стандартите за услуги също често частично се отнасят до продукти. Заради това
новата правна рамка се адаптира към тези обстоятелства посредством разширяване на
нейния обхват, като в нея се включат и стандартите за услуги. Както и другите стандарти,
стандартите за услуги са доброволни и се направляват от пазара.
И тъй като езикът на стандартите е универсален, то и националните органи за стандартизация
са неправителствени, обществени организации. Те са създадени за обществена полза и не
бива да бъдат доминирани от власти, производители, дистрибутори, застрахователи,
потребители или каквито и да било интереси.
Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация
в България и вече пет години се стреми да обединява интереса на цялото общество чрез
универсалния език на стандартите.

1

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
Европейският съюз изгради нова Вавилонска кула с многото си официални езици. На Стария
континент са необходими общи правила за управление на качеството на преводаческите услуги
и те са разписани в стандарта БДС EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно
предоставянето на услугата“. На основата на този стандарт се предвижда оценяване на
съответствието и сертификация и все повече европейски институции поставят това
изискване за участие в тръжните си процедури.
Стандартът е позован в изискванията на Министерството на външните работи, което
го прави задължителен за прилагане от преводаческите фирми, които искат да извършват
преводи за тази институция.
Стандартът описва цялостно писмените преводачески услуги както за фирмите
доставчици, така и за техните клиенти. Документът определя изискванията към
доставчиците по отношение на човешките и техническите ресурси, управлението на
качеството и на проектите, договорната рамка и процедурите. Когато фирма възложи
превод на подизпълнител, продължава да е отговорна за спазването на изискванията на този
стандарт.
Система за управление на качеството
Фирмата трябва да разполага с документирана система за управление на качеството, която
да съответства на големината и организационната є структура. Цялата информация и всички
материали, получени от клиента, се обработват съгласно предписанията на системата за
управление на качеството. Доставчикът трябва да разполага с документирани процедури за
контрол на крайния продукт, архивиране, проследимост, непрекъснато наблюдение и оценяване
на удовлетвореността на клиента.
Отношения между клиентите и доставчиците
Преводаческата организация трябва да има документирани процедури за разглеждане и
анализиране на запитванията, за определяне на изпълнимостта на проекта, за изготвяне на
оферти, за сключване на споразумение с клиента, за фактуриране и уреждане на плащанията.
Необходимо е споразумение, в което да са документирани търговските условия и
изискванията за услугата. То може да включва авторско право, опазване на професионална
тайна, разрешаването на спорни въпроси и др.
Управлението на проектите за превод трябва да включва:
– наблюдение и контрол на процеса на подготовка;
– определяне на преводачи за конкретен проект;
– определяне на редактори и – при необходимост – на
редактори експерти;
– предоставяне на инструкции на всички страни, които
участват в проекта;
– създаване на условия за осигуряване и за контрол на
последователността и съгласуваността на превода;
– наблюдение и контрол на графика за изпълнение на
проекта;
– поддържане на контакти с всички участващи страни,
включително с клиента;
– даване на разрешение за предаване на превода.
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Фирмата трябва да осигури анализирането на текста на оригинала, за да не се допускат проблеми
при превода. Ако е необходимо терминологично проучване, то се счита като услуга с добавена
стойност. Като такива в приложение към стандарта са посочени легализиране, нотариална
заверка на документи, пренаписване, транслитерация, изготвяне на субтитри и др.
Фирмата трябва да има документирана процедура за подбор на хора с необходимите
компетентност и квалификация. Преводачите трябва да притежават преводаческа, езикова
и техническа компетентост, както и умения за изследване, събиране и обработване на
информация.
Доставчикът трябва да осигури редактиране на превода. Редакторът трябва да е различен
от преводача и да има подходяща компетентност както за езика на оригинала, така и за езика
на превода.
Доставчикът на преводачески услуги винаги трябва да проверява дали предоставената услуга
отговаря на изискванията. Когато предлага услуги с добавена стойност, трябва да направи
необходимото, за да осигури същото ниво на качество.
Какво предлага Българският институт за стандартизация?
За да удовлетвори нуждите от сертификация на българските фирми, предоставящи
преводачески услуги, през 2008 г. Българският институт за стандартизация (БИС) сключи
споразумение с Австрийския институт за стандартизация (ASI) за партньорство в областта
на сертификацията на преводаческите услуги с изискванията на БДС EN 15038:2006 по
схема към международната система за сертификация на преводачески услуги LICS (Language
Industry Certification System).
БИС е единствената организация в България, която е партньор на ASI и се присъедини към
Международната система за сертификация на преводаческите услуги „Language Industry
Certification System“ (LICS).
Съгласно споразумението обучени и одобрени от Austrian Standard plus (AS+) одитори на
БИС провеждат сертификационни одити на доставчици на преводачески услуги, заявили
желание да бъдат сертифицирани по EN 15038. Докладът от одит се изпраща в AS+ за
вземане на решение за сертификация. Когато това решение е положително, организацията,
предоставяща преводачески услуги, получава сертификат от AS+, удостоверяващ, че тя
отговаря на изискванията на стандарта. Сертификатът е валиден 6 години и на всеки две
години се провеждат надзорни одити.

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
Пощата е централна институция във всяка държава и населено място. Информацията е ценна
стока от древни времена и въпреки съвременните комуникационни технологии пощенските
услуги са важен инструмент за постигане на социално, икономическо и териториално
единство в рамките на Европейския съюз.
Пощенският сектор е ключов посредник между различните икономически отрасли. Един общ,
отворен, интегриран и конкурентоспособен пощенски пазар ще стимулира растежа и ще
укрепи икономическите връзки на Стария континент.
Стандартите в този сектор са много важни, тъй като осигуряват взаимосвързаност на
пощенските мрежи и взаимната оперативност на пощенските доставчици. Хармонизираните
стандарти към Директивата на ЕС за пощенски услуги ще осигурят по-високо качество на
пощенските услуги в Европейски съюз.
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БДС EN 14012 Пощенски услуги. Качество на услугата. Принципи за обработване
на рекламациите определя изисквания за обработване на рекламации и процедури за
обезщетяване, отнасящи се до вътрешни и международни пощенски услуги. Определят
се различни видове рекламации, като за всеки от тях се дава методология за измерване на
времето за отговор при тяхното потвърждаване, обработване и вземане на решение от
доставчика на услугата. Стандартът определя и изискванията към системата за управление
на рекламации, която трябва да е внедрена от доставчика на услугата.
БДС EN 14142-1 Пощенски услуги. Бази от данни за адреси. Част 1: Съставни части на
пощенски адреси съдържа информация за възможните съставни елементи на пощенските
адреси, както и примери, и ограничения за тяхното използване. В него са определени полезни
термини като адрес на доставка, адрес на препращане, посредник при получаване и създател
на поща.
Стандарти и стандартизационни документи за измерване времето на пренасяне
 БДС EN 14534:2003+А1 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето
за пренасяне от край до край на големи обеми от пощенски пратки
 БДС EN 13850:2002+А1 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето
за пренасяне от край до край на единични пратки с предимство и пощенски пратки
от първи клас
 БДС EN 14508:2003+А1 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето
за пренасяне от край до край на единични пратки без предимство и пощенски пратки
от втори клас
 БДС EN 14137 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на загубите при
регистрирани пощенски пратки и други типове пощенски услуги чрез система за
проследяване и откриване
 СД CEN/TR 15472 Пощенски услуги. Измерване на времето за пренасяне на колетни
пратки чрез използване на система за проследяване
 СД CEN/TS 14773 Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на загубите и
същественото закъснение при единични пощенски пратки с предимство и първокласни
пощенски пратки чрез изследване с изпитвателни писмовни пратки.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Центровете за обслужване и връзка с клиенти често не оправдават очакванията ни заради
продължително чакане, неспособност да се отговори бързо и ефективно, а понякога и поради
безлично отношение на служителите.
За да получаваме качествени услуги в тези центрове, помага стандартът БДС EN 15838
„Центрове за обслужване и връзка с клиенти. Изисквания за предоставяне на услуги“.
Изискванията са общи за всички центрове независимо от сектора, техническия подход
при предоставянето на услугата или доставчика. Стандартът се прилага както за
вътрешнофирмени центрове за обслужване и връзка с клиенти, така и за „изнесени“ външни
центрове.
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Ползи за организациите
– подобряване на качеството на връзката с клиента, което може да даде конкурентно
предимство и да се избегне рискът от недоволство от лошо обслужване или
непредоставяне на услуга;
– постигане на качествени резултати и ефективност, както и намаляване на
разходите;
– намаляване на текучеството на сътрудници;
– удовлетвореност на клиента.

Всеки център за обслужване и връзка с клиенти е организиран в седем категории: четири
вътре в организацията и три, отнесени към резултатите.

Организация

Стратегия за
управление и
политика

Резултати

Сътрудници за
обслужване и
връзка с клиента

Удовлетвореност на
клиента
Ключови
показатели
за резултатност

Инфраструктура

Процеси

Социална
отговорност

◄
Подобряване и иновация

◄

Стандартът определя какво трябва да включва задължителната за всеки сътрудник
длъжностна характеристика. Необходими са критерии за избор на сътрудници, изисквания
за предоставяне на базисно обучение, обратна връзка, план на работа, наставничество,
наблюдение, обучение и управление на служителите.
Центърът трябва да определи профил от компетенции на сътрудниците в зависимост от
специфичните задачи – за информация, за поръчки, за рекламации и др. Професионалните
изисквания и тези, свързани с лични умения, трябва да бъдат ясно дефинирани и проверими.
Системата за управление на контактите включва най-малко проследимост, лесен достъп,
статистически данни и защита на данните.
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Оперативните методи и целите на услугата трябва да са определени заедно с организацията
на клиента в писмен документ. Обект на споразумението трябва да бъдат:
– цели на услугата;
– политики, свързани с центъра, идентифицирани от организацията на клиента;
– мониторинг на целите;
– процеси и оперативни методи;
– планиране на услугата;
– процеси на ескалация;
– прогнози и планиране;
– отчетност.
Центърът трябва да може да предоставя данни както за броя осъществени, обработени,
установени и пропуснати контакти, така и за броя осъществени изходящи повиквания и
резултата от тях. Всички несъответствия при сравнение с целите на услугата трябва да се
анализират и да се предприемат съответните коригиращи действия.
Трябва да се създаде ефективен и действащ процес за обработване на рекламации, за да се
подобри качеството на предлаганите продукти и услуги.
Стандартът посочва да се постигне съответствие с процеса, определен в ISO 10002.
Необходимо е да се определи как и до каква степен може да бъде обезпечена непрекъснатостта
на услугата.
Удовлетвореността на клиента трябва да се измерва и докладва периодично и на базата на
този доклад да се предприемат необходимите действия.
Могат да бъдат използвани различни методи за проучване на удовлетвореността на клиента,
включително анкети по телефона или чрез интервю в реално време.
Проучването трябва да оценява най-малко:
– общо ниво на удовлетвореност;
– удовлетвореност при общуване със сътрудника и от предоставянето на услугата
(например учтивост, яснота, компетентност, достъпност, отзивчивост, прецизност,
време на чакане, лекота при осъществяване на контакта, проактивност, ефективност,
решение, услужливост, решение при първи контакт);
– ключови инструменти за постигане удовлетвореността на клиента.
Стандартът съдържа етични изисквания, за да се осигури удовлетвореност на клиента.
Трябва да осигури следното:
– контакт, нежелан от клиента, е прекратен. В случай че контактът е нежелан, адресът,
електронният пощенски адрес и телефонният номер няма да бъдат използвани
отново;
– съществуват адекватни процедури с цел намаляване на прекъснати контакти от
набиращото устройство;
– клиентът е информиран преди обаждането за вероятната стойност на обаждането
до всеки служебен номер;
– клиентът на изчакване е информиран за факта, че съществува изчакване, както и за
други допълнителни такси освен обичайните такси за линиите в случаите, когато е
приложимо;
– маркетинговите обаждания не са завоалирани като маркетингово проучване;
– целта на обаждането е представена в началото на контакта.
Стандартът посочва, че центърът за обслужване и връзка с клиенти не трябва да използва
търговски тактики за упражняване на натиск.
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ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
Обединена Европа позволява без виза да посещаваме мечтани дестинации на Стария
континент. Поради национални, законови или културни различия все още често не се постига
консенсус за стандартите в туризма.
Европейски стандарти обаче определят общата терминология в туризма на английски, френски
и немски. Това са БДС EN 13809 Туристически услуги. Туристически агенции и туроператори.
Терминология и БДС EN ISO 18513 Туристически услуги. Хотели и други видове места за
настаняване при туризъм. Терминология. Те съдържат определения на термини за общо ползване
в туристическата индустрия, за да се улесни взаимното разбиране между потребителите и
доставчиците на туристически услуги. Формулирането на стандартизирани определения в
областта на туризма е трудна задача не само поради културните различия. Някои термини и
понятия не са обхванати в стандартите, защото те са неизвестни в една или няколко страни
членки или не могат да се преведат или опишат точно на езиците, използвани в стандарта.
Екскурзоводите, разказващи ни за историята и културата в даден регион, са изключително
важни за устойчивото развитие на дестинацията. Те помагат на туристите да се чувстват
добре, да задоволят любопитството си и да се върнат отново. А туристическата дестинация
разчита на тях, за да се популяризират и рекламират историята, културата
ултурата и начинът на
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ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Едва ли можем да си представим финансовите услуги без електронен обмен на информация и
плащания както между финансовите институции, така и между тях и техните клиенти.
БДС ISO 13616-1 Финансови услуги. Международен номер на банкова сметка (IBAN). Част 1:
Структура на IBAN определя използваните елементи на международния номер на банкова
сметка (IBAN), за да се улесни обработването на данни при обмена им в международен план
както във финансовите среди, така и между другите индустрии. IBAN е проектиран за
автоматизирана обработка, но може да бъде безпроблемно използван и в други среди за взаимен
обмен, където това е подходящо. Стандартът описва термините, условните обозначения,
структурата, контролни числа и регистрирани формати на IBAN.
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БДС ISO 13616-2 Финансови услуги. Международен номер на банкова сметка (IBAN). Част 2:
Роля и отговорности на регистрационните органи описва:
− регистрационния орган, отговарящ за регистрирането на форматите на IBAN;
− реда за регистриране на формати на IBAN;
− елементите на данните, които изграждат регистъра на форматите на IBAN.
Стандартът показва отговорностите на регистрационния орган, процедурите за регистрация,
структура на регистъра на IBAN, споразумение за ниво на предоставяната услуга, права на
собственост върху данните.
Друг важен стандарт във финансовата сфера е БДС ISO 20022 Финансови услуги. Универсална
схема на съобщения за финансовата индустрия, който се състои от няколко части.
От края на 1960 г. много държави, правителствени и наднационални институции, фирми
и компании от цял свят набират огромни средства в международно търгувани валути
посредством емитиране на облигации, краткосрочни ценни книжа, дългосрочни ценни книжа с
фиксиран лихвен процент и други ценни книжа на приносител от подобен вид извън собствените
си страни. БДС ISO 8109 Банково дело и свързаните с него финансови услуги. Ценни книжа.
Формат на еврооблигации съдържа характеристики за формата на еврооблигациите по
отношение на размер, хартия, печат, проектиране и съдържание. Посоченият формат може да
бъде използван за всички еврооблигации независимо от емитента или мястото на емитиране.
Не може да се прилага за еврооблигации, чийто формат е регламентиран от националните
власти.

УСЛУГИ НА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Стандартът БДС EN 15733 Услуги на брокери на недвижими имоти. Изисквания относно
предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти е първият европейски
консенсус при определяне на изискванията за тези услуги.
Всяка европейска държава има собствен подход в тази област и затова този документ
цели да се установят само основни общи изисквания. Брокерите на недвижими имоти
трябва да отговарят на всички приложими съответни европейски и национални
законодателства.
Стандартът описва как брокерът трябва да предоставя информация. Купувачът и продавачът
трябва да са информирани за правата и задълженията си, както и за всичко, което може да
повлияе на сделката (информация за пазарните цени, описание на имота, очаквани разходи,
документи за собственост, кадастрална карта или скица на имота и др.).
Договорът между клиент и брокер трябва да съдържа най-малко следната информация:
− името и адреса на страните по споразумението,
− регистрационния номер на брокера на недвижими имоти,
− описание на възложената за изпълнение задача,
− дължимите такси и разходи,
− търговски условия, включително условия на плащане,
− дали споразумението е с изключителни права или не, както и условията на такова
изключително споразумение,
− дали е позволено възлагането на задачата на подизпълнител,
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− дата на подписване на споразумението, срок на неговата валидност и условия и срокове
за неговото прекратяване,
− описание на имота,
− ограничения на услугата,
− определяне дали брокерът на недвижими имоти действа само за клиента, или като
посредник,
− позоваване на приложимото право,
− указване на компетентния правораздавателен орган,
− информация относно застраховки съгласно изискванията на този стандарт,
− всяко отклонение от този европейски стандарт.
Брокерът трябва да информира клиентите си за отговорностите на страните по сделката.
Той трябва да гарантира, че информацията за клиента няма да се оповестява, освен ако не се
изисква по закон или това е от съществено значение за сделката.
Брокерът трябва да изисква от продавача да представи доказателства за законното право
на собственост и/или за зонирането, кадастралната ситуация, както и за всички негативни
ограничения или вписвания. Всички имоти, с изключение на продавани преди построяването им,
трябва да бъдат огледани на място лично или от името на брокера.
Брокерът трябва да оказва помощ в изготвянето на документите, необходими за извършване
на сделката.
Брокерът на недвижими имоти не може да държи пари, принадлежащи на клиент, освен
ако не са покрити от финансова гаранция или адекватна застраховка. Той трябва да
гарантира, че получените от него като депозит пари и лихвата по тях се прилагат в
строго съответствие със споразумението за сделката. Ако брокерът получи депозит, той
трябва да издаде писмен документ.
Квалификация и компетентност на брокера на недвижими имоти
Компетентността се оценява най-добре чрез съответното завършено образование.
Стандартът препоръчва най-малко 12 месеца работа при пълен работен ден, преди брокерът
да започне независимо и самостоятелно да поема отговорности.
Брокерът на недвижими имоти трябва да има съществени познания за:
− пазара за недвижими имоти,
− маркетинг на недвижими имоти,
− разходи за използването на имот,
− принципите и процеса на финансиране на сделката за недвижимия имот,
− приблизителна оценка на пазарната стойност на имотите,
− проверка и измерване на площи.
Необходими са познания и относно строителството и поддръжката на недвижими имоти,
екологични и енергийни аспекти, тълкуване на чертежи и на спецификациите на сградата,
кадастрални и геодезични скици. Брокерът трябва да има умения по бизнес администрация,
комуникация и маркетинг.
Брокерите на недвижими имоти трябва да гарантират, че техните дейности са покрити
от застраховка за „професионална отговорност” в зависимост от вида и стойността на
сделките.

9

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Консултантските услуги в сферата на управлението имат съществен принос за европейската
икономика. Стандартът БДС EN 16114 Консултантски услуги в сферата на управлението е
основан на добрите практики в тази индустрия, базирани на научните изследвания и опита
на широк кръг консултантски фирми и техните клиенти.
Този стандарт е приложим за всички доставчици на консултантски услуги в сферата на
управлението − обществени и частни организации, правителствени институции, организации
с идеална цел и вътрешни консултантски отдели, независимо от тяхната собственост,
структура, големина или специализация.
Стандартът съдържа препоръки за извършването на консултантски услуги, включително
правни и етични въпроси, управление, обмен на онфирмация и оценка, отношения с клиента,
предлагане и договаряне, планиране, изпълнение и приключване. Тъй като не съдържа изисквания,
сертификацията не е доказателство за съответствие с този европейски стандарт.
Стандартът посочва три етапа − на предлагане, на изпълнение, на приключване.
При предлагането се включват важни дейности като идентификация на потребностите
на клиента, анализ и разбиране на проблема, подход към услугите и определяне на бюджет.
Предложението от консултантската фирма към клиента би трябвало да включва конкретни
обстоятелства, услуги и предоставени материали, метод и план за работа, роли и
отговорности, срокове и договорни условия.
При изпълнението се извършват вече договорените услуги, като крайната цел е
удовлетвореността на клиента. Изпълнението не трябва да започва, преди да има споразумение.
Стандартът подробно посочва какви трябва да бъдат резултатите, как се прецизира и
прилага договореният план за работа. Определени са и изисквания относно управлението на
проекта, на ресурсите и на риска, мониторинга, качеството, обмена на информация.
При приключването клиентът одобрява и приема извършената услуга и предоставените
материали. Консултантът не трябва да счита услугата за приключена, преди да са завършени
последните административни, правни и договорни процедури.
Необходимо е доставчикът на консултантски услуги в сферата на управлението да предвиди
прилагането на план за качество, чрез който да се предотвратяват, управляват и оценяват
рисковете и другите проблеми. Необходимо е също да създаде структуриран процес за активна
оценка, тъй като това дава възможност резултатите да бъдат записвани и оценявани.
Оценката дава възможност на клиента и на консултанта да установят ефективността
на задачата, да направят препоръки за коригиращи действия и да прилагат нови процеси и
методи.
Стандартът определя, че е необходимо да се спазват професионален кодекс на поведение и
етика, декларация за ценностите и за корпоративна социална отговорност.
Техническата спецификация СД CEN/TS 99001 Услуги за подпомагане на
предприятията. Услуги за подпомагане и консултиране на малките предприятия.
Терминология, качество и изпълнение подпомага важните за европейската
икономика малки и средни предприятия. Тя определя изискванията към
доставчиците на услуги, както и основните препоръки за предприятията,
включително и за самостоятелно заетите лица. Акцентът е по-скоро
върху процеса на предоставяне на услугата, отколкото върху характера или
съдържанието є.
Този стандартизационен документ може да бъде използван като обща рамка както
за предприятията, така и за доставчиците на услуги. Той съдържа и подробна
информация за създаването на договори и заявяването на поръчки, но няма за цел
да служи като основа за сертификация.
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В него се определя, че малко предприятие е това, в което работят по-малко от 50 души и
чийто годишен оборот или общ годишен счетоводен баланс не е повече от 10 млн. евро.
Микропредприятието е с годишен оборот или общ годишен счетоводен баланс не повече от
2 млн. евро и в него работят по-малко от 10 души.
Определени са три етапа при предоставянето на услуги:
– избор, който включва идентифициране на подходящ доставчик, анализ на офертата за
предоставяне на услугата и договорните взаимоотношения;
– извършването на услугата;
– оценяване на услугата.
Техническата спецификация съдържа информация какво трябва да се направи на отделните
етапи както от предприятието, така и от консултантската фирма. Необходим е план, който
ясно очертава услугата, очакваните резултати, сроковете за изпълнение и непосредствения
продукт. След това се търси подходяща фирма, която да изпълни планираното. Дадени са и
обективните критерии, на които трябва да се основава изборът на доставчик.
В документа е определено какво трябва да правят малките предприятия и доставчиците по
отношение на информацията, човешките ресурси, материалните и техническите средства.
И двете страни трябва да осигурят наблюдение и проверка на всеки процес.
Посочва се и как доставчикът и предприятието трябва да оценят услугата, като критериите
за оценяване се определят в началото на договорните взаимоотношения.

ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
Стандартът БДС EN 15017 Погребални услуги. Изисквания гарантира качеството на
услуги, които никой не желае да поръчва, но са неизбежни. Той посочва препоръчителни
рамки, които отчитат както различните предписания на националните нормативни актове,
така и етичните норми, културните и регионалните традиции, свързани с погребалните
ритуали.
Стандартът прави прозрачни за клиента погребалните услуги, както и основните принципи
при определяне на цената. Утвърждава изисквания за предоставянето на услуги и информация,
описва квалификацията и професионалното обучение на ръководителите и персонала на
погребалните агенции.
Стандартът препоръчва да се създаде система за управление на качеството на услугите.
Трябва да има въведена процедура за разглеждане на рекламации.
Стандартът посочва, че трябва да се гарантира опазването на професионалната тайна.
Изисква се персоналът да е обучаван редовно, да притежава необходимите компетентност
и опит. Необходимо е да показва дължимото уважение към социалните, религиозните и
културните убеждения на покойника и на клиента.
Стандартът изчерпателно описва как трябва да се изпълняват грижите за покойника,
практическите процедури и транспортирането. При транспортиране в чужбина трябва да
се проверят местните нормативни актове в приемащите страни, които имат предимство
пред този стандарт. Документът показва и как се прави преместване по искане на органи
на властта. Организацията за погребални услуги трябва да бъде на разположение по всяко
време.
Стандартът подробно описва какви трябва да са помещенията и съоръженията за извършване
на погребални услуги (зона за подготовка, обществена зона, помещенията и съоръженията за
персонала и за администрацията). Необходимо е да се съхраняват записи за всяко пренасяне на
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покойници. Състоянието на мъртвия, на ковчега и на помещението трябва да се проверяват
преди всяко прощаване в съответствие с посочен в стандарта списък. Дават се и препоръки
за церемонията.
Стандартът посочва какво трябва да се вземе предвид при съществуващ и при нов гроб,
както и при ексхумация. Подробно се посочват и изискванията при кремация. Определени са
изисквания относно отпечатване на съобщения за смърт и възпоменания, каква е подготовката
на залата за церемонии, погребението и услуги след него.
Ръководителят на погребалната агенция има отговорността да осигури спазването на
всички законови задължения, например, че е издадено медицинско удостоверение с причината
за смъртта и е съставен смъртен акт.
При предварителна консултация трябва да бъдат обсъдени всички правни въпроси.
Задължителна е подробна писмена оферта, в която са описани всички поискани продукти
и услуги, както и са посочени договорените цени, включително данък добавена стойност,
където е приложим. Разходите трябва да бъдат посочени отделно по точки. Определените
цени и начините на плащане трябва да бъдат обсъдени и договорени.
Фактурите се издават в съответствие с общите търговски принципи и трябва да са ясни,
пълни, точни и разбираеми от клиента.

Нови услуги, предоставяни от БИС, в резултат от
изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата
за стандартизация в България”, финансиран по Оперативна
програма „Конкурентоспособност“
Благодарение на внедрената система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 и
подобрената инфраструктура БИС предоставя услуги с повишено качество:
 Нови онлайн услуги, високоскоростен интернет достъп, нова подобрена интернет
страница с нови функционалности и актуална информация чрез развитата и надградена
информационна система.
 Онлайн достъп до стандарти чрез електронизиране на целия фонд от стандарти.
 Нови услуги за клиентите на място в комфортни условия в изградения Бизнесинформационен център.
 Различни обучения по актуални въпроси, свързани със стандартизацията, в залите на
оборудвания със съвременна техника Център за срещи и обучения.
 Изработване и отпечатване на стандарти и други издания на БИС с подобрено качество
чрез високотехнологична печатна техника.
 Нови издания на БИС – сборници със стандарти, информационни и специализирани
брошури.
 Разработване на сертификационни схеми за продукти и услуги в приоритетни области
на доброволната сертификация.
Успешното реализиране на проекта не само повиши административния и технически капацитет
на БИС, но и оказа позитивен ефект върху националната инфраструктура по качеството.
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Ние се нуждаем от стандарти, защото:
•повишават безопасността на продуктите

Къде да намерим необходимата информация за стандарти и специализирани
издания на Българския институт за стандартизация?

•подобряват качеството

Българският институт за стандартизация разполага с информационен център и
библиотека с читалня.

•осигуряват стабилност на продуктите, процесите и услугите

Работно време: понеделник – петък

•служат като база при оценяване на съответствието
•водят до икономии при производството
•подпомагат законодателството при създаването и изпълнението
на нормативните актове

•позволяват на производителите да спазват европейското законодателство
•служат при договаряне по отношение на технически изисквания и предписания
•увеличават конкурентоспособността на производителите
•премахват техническите пречки в търговията
•помагат за опазване на околната среда и екологичното равновесие
•отразяват научните изследвания и развитието на технологиите

9.00–12.30
13.30–16.30
Тел. 02/ 81 74 582 – Библиотека
Тел. 02/ 81 74 523 – Информационен център
В Българския институт за стандартизация ще намерите информация за:
1. Продажба на стандарти и специализирани издания
За поръчка и закупуване на стандарти и специализирани издания на БИС можете да
използвате един от следните начини:

•В Информационния център на БИС на адрес: гр. София, кв. „Изгрев“,
ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, библиотека стандарти

•По електронната поща: info@bds-bg.org,
•По факс: 02/873-55-97,
•Онлайн на нашата интернет страница на адрес: www.bds-bg.org
Плащане – в касата на БИС, по банков път или чрез www.epay.bg

•улесняват разбирателството между партньорите
За получаване на поръчаните стандарти можете да изберете или доставка
чрез куриер, получаване на място в БИС или он-лайн през интернет
страницата на БИС.
2. Подробни и допълнителни справки за стандарти – в информационния център
на БИС:
– библиографска справка,
– тематична справка в определена област,
– справка за актуалност за национални, европейски, международни и чуждестранни
стандарти.
Тел: 02/ 81 74 523
E-mail: info@bds-bg.org

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския
институт за стандартизация и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

БИС има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява
и продава българските стандарти и българските стандартизационни
документи®.

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ
1. За да подобрите качеството на вашия продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при продажбата на даден
продукт. Прилагането на стандарти подобрява качеството и увеличава продажбите
на предлаганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите начини да се
задържат постоянните клиенти.
2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потребителите, че вашият продукт
отговаря на най-високите и разпространени изисквания за качество, безопасност и
сигурност.
3. За да повишите конкурентоспособността си
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че вашият бизнес преследва
отлично качество. Това може да ви даде голямо предимство пред конкурентите,
които не прилагат стандарти и дори може да привлечете техни клиенти.
4. За да затвърдите доверието във вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на клиентите към вашия
продукт. Прилагането на определени стандарти, например свързани с опазването
на околната среда, може да способства за доброто ви име в обществото.
5. За да намалите вероятността от грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна точка, която намалява риска
от грешки и недоразумения. Така няма да губите време и пари за разработване на
продукти, които не отговарят на нужното качество и съответните изисквания. Освен
загуба на пари грешките вредят и на вашата репутация.
6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите за проучване и разработка
и нуждата от създаване на вече съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт
за система за управление ще подобрите организацията на работа и ще направите
бизнеса си много по-доходоносен.
7. За да бъдат вашите продукти конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че вашите стоки и услуги са
конкурентоспособни. Това е най-ефективният начин да се увеличи максимално
вашият потенциален пазар и със сигурност е предимство при износа на продукти.
8. За съответствие със задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени да ги прилагате. Това, че
вашите продукти отговарят на определените изисквания, помага в случаите, когато
те трябва да съответстват и на задължителни нормативни разпоредби, свързани с
безопасността на продуктите и опазването на околната среда. Вашата продукция
няма да може да се продава на някои пазари, ако тя не отговаря на определени
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стандарти спестява време,
усилия, разходи и дава увереност, че спазвате задълженията си.
9. За да улесните износа на вашите продукти
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, определени от Директивите
на ЕС, за да могат да се продават на Общия европейски пазар. Такива продукти
обикновено трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще можете да
продавате стоките си в държави – членки на ЕС.
10. За да увеличите шансовете си за успех
Включването на стандартите като част от вашата маркетингова стратегия ще
даде много по-голям шанс за успех на вашия продукт. Прилагането на стандарти
увеличава шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРЕДИМСТВА И ПОСТИЖЕНИЯ
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