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Ние сме независима,
неправителствена организация.
Ние сме световна мрежа
от национални органи за
стандартизация, като от всяка
държава членува по една
организация.
Нашата работа е да разработваме
международни стандарти.
Нашата дейност се координира от
Централен секретариат в Женева,
Швейцария.
Ние работим с нестопанска
цел: продажбата на нашите
стандарти ни дава възможност
да финансираме тяхното
разработване в неутрална среда,
да ги поддържаме и да правим
нови.

* Октомври 2019

ISO предоставя платформа за
разработване на практически
инструменти чрез общо съгласие
и сътрудничество с всички
заинтересовани страни.

Иновациите не са само блестящи нови изобретения или
открития. Иновациите са решаваща бизнес потребност,
тъй като са свързани със способността на компанията да
идентифицира и да работи в нови потенциални области,
като същевременно разбира и отговаря на променящите
се условия в своята среда. Те помагат на организациите
както да създават стойност, докато управляват
несигурността, така и да увеличават познанията и
креативността на хората, които работят в тях.
Иновациите са съществен фактор за устойчивостта
на бизнеса и икономическата жизнеспособност и имат
ключов принос за развитието на обществото като
цяло. Иновациите са от съществено значение, защото
светът никога не стои на едно място.
Иновативните организации допринасят и за много от
целите на ООН за устойчиво развитие, включително
Цел 9 за „изграждане на устойчива инфраструктура,
насърчаване на приобщаваща и устойчива
индустриализация и насърчаване на иновациите“.
ISO е разработила обширен фонд от международни
стандарти и документи с насоки, които дават
възможност на организацията да приведе в
съответствие всички свои системи и процеси, за да
предприеме иновационни дейности и инициативи.
Стандартите обхващат всички фактори, които
допринасят за това организацията да бъде иновативна,
и да внедри ефикасна и ефективна система за
управление на иновациите.

Какво е иновация ?
Наръчникът от Осло на ОИСР от 2018 г. Насоки
за събиране, тълкуване и използване на данни за
иновации определя четири вида иновации: за продукти,
производствени, маркетингови и организационни.
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Определение за иновация
Четвъртото издание на Наръчника от Осло е
публикувано по инициатива на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
за да отговори на съществени въпроси, свързани с
измерването на иновациите.
При разработването на това издание Техническият
комитет на ISO за управление на иновациите,
ISO/TC 279, работи в сътрудничество с ОИСР,
за да обменят виждания относно определенията
за иновация и управление на иновациите. Това е
довело до уеднаквяване на определенията, като са
взети предвид различните цели на Наръчника от
Осло и стандартите на ISO.
За повече информация: www.oecd.org/site/innovationstrategy/
defininginnovation.htm и www.iso.org/committee/4587737.html.

В съответствие с тези насоки иновацията представлява нов или усъвършенстван
продукт или процес, който се различава значително от предишни продукти или
процеси, и може да се използва от потребителите. Това определение е в съответствие с определенията, дадени в стандартите на ISO, така че те да могат да
бъдат полезни инструменти за сравняване и оценяване на иновациите в рамките
на организацията и между различните организации.

Защо са необходими стандарти на
ISO за иновации?
Защото иновациите са част от дейността и представляват промяна в организацията,
която може да бъде управлявана. ISO има стотици стандарти, които подпомагат
растежа и конкурентоспособността на организациите. Те помагат да се въвеждат
системи и процеси, които създават добавена стойност, и подкрепят индивидуалния
подход на организацията, така че тя да може да се възползва максимално
от иновациите. По този начин стандартите на ISO спомагат за изграждане на
по-иновативно, гъвкаво и устойчиво общество.
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Кой може да се възползва от
стандартите на ISO за иновации?
Регулаторните органи и
хората, разработващи и
провеждащи политики,
могат да разчитат на
стандартите на ISO
като стабилна основа,
върху която да създават
публични политики, които
да насърчават иновациите
за постигане на по-устойчиво
и гъвкаво общество.

Индустрията

Регулаторните
органи

Стандартите на ISO за иновации помагат на
предприятията ефективно да реагират на промяната,
за да увеличат максимално своите възможности
за растеж и развитие, като същевременно
намаляват свързаните с това рискове.
Компаниите могат да демонстрират способността
си да управляват иновационни дейности, за да
постигнат желаните от тях резултати: увеличени
приходи и рентабилност, подобрена устойчивост
и гъвкавост, подобрена способност за привличане
на партньори, сътрудници и финансиране и
повишена удовлетвореност на клиентите.

Потребителите получават много
ползи от стандартите на ISO за
иновации, тъй като увеличаването
на възможностите за иновации
на организацията води до нови и
подобрени продукти
и услуги за тях.

Потребителите

Какви стандарти за
иновации има ISO?
Рамка за иновации
ISO има стандарти *, които дават на
организациите начини за определяне какво
означава иновацията за тях и инструменти,
които да им помогнат да стигнат дотам.
Серията ISO 56000 съдържа стандарти и
ръководства за управление на иновациите
и предлага систематичен подход за
интегриране на иновациите във всички нива
на организацията. Тя помага да се откриват
и използват възможности за разработване
на всичко - от нови продукти, системи и
услуги до бизнес модели.
Стандартите носят и много предимства
като повишена способност за управление
на несигурността, по-голяма рентабилност,
подобрена репутация и запазване на
клиентите, намалени разходи и по-овластена
работна сила.
Публикуваните документи включват.
∙∙ ISO 56002, Управление на
иновации. Система за управление на
иновациите. Ръководство
Този стандарт включва всички аспекти на
системата за управление на иновациите.
Той разглежда контекста, в който дадена
организация работи, и обхваща всички
видове иновации, включително отнасящи
се за продукти, услуги, процеси, модели,
методи и свързани подходи.
*
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Посочените в брошурата стандарти са актуализирани от
изданието на английски през 2019 г. спрямо времето на
издаване на брошурата на български език – 2021 г.

∙∙ ISO 56003, Управление на иновации. Средства и методи за

партньорство в иновациите. Ръководство.
Този стандарт помага на организациите да се възползват от предимствата
на иновационните партньорства, като достъп до знания, компетенции,
способности и активи, които могат да им помогнат да развият или разширят
предлагането си.
∙∙ ISO/TR 56004, Оценяване на управлението на иновации. Ръководство

Този технически доклад (TД) подпомага организациите при непрекъснатото
оценяване и подобряване на тяхната способност за управление
на иновациите.
∙∙ ISO 56000, Управление на иновации. Основни принципи и речник
∙∙ ISO 56005, Управление на иновации. Методи и инструменти за
управление на интелектуалната собственост. Ръководство

В процес на разработване са:
∙∙ ISO 56006, Управление на иновации. Управление на стратегическата
информация. Ръководство
∙∙ ISO 56007, Управление на иновации. Управление на идеите
∙∙ ISO 56008, Управление на иновациите. Инструменти и методи за
измерване на операциите в иновациите. Ръководство
ISO разработва и стандарти за конкретни управленски дисциплини, които
допълват управлението на иновациите.
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Управление
Техническият комитет ISO/TC 309 Управление на организациите
разработва стандарти за всички аспекти на управлението, включително
ръководство, контрол и отчетност. Те помагат на организациите да
показват своя ангажимент към заинтересованите страни, да вземат
информирани решения и да поддържат своите мисия, визия и ценности,
като по този начин осигуряват стабилна основа за иновативни идеи и
стават привлекателни за инвеститори и бизнес партньори.
Публикуваните стандарти включват:
∙∙ ISO 19600, Системи за управление на съответствието. Указания
Този стандарт помага на организациите да управляват нивото си на
съответствие със закони, нормативни актове, политики, ангажименти и
стандарти, за да предотвратят всякакви рискове за техния бизнес.
∙∙ ISO 37001, Системи за управление за борба с подкупването.

Изисквания с указания за прилагане

Този стандарт помага на организациите да се борят с подкупването
и подпомагат етична бизнес култура. Подкупването е ключов
възпрепятстващ фактор за иновациите във всеки тип организация.
∙∙ ISO 37002, Системи за управление на сигнализирането за

нарушения. Указания

В процес на разработване е:
∙∙ ISO 37000, Ръководство за управление на организации
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Кой разработва
стандартите на ISO?
Стандартите на ISO се разработват
от групи от експерти в техническите
комитети (ТК). В ТК участват
представители на индустрията,
неправителствени организации,
правителства и други заинтересовани
страни, които са предложени от
членовете на ISO. Всеки ТК се
занимава с различна тема, като
например управление на енергията,
качество на водата или интелигентни
транспортни системи. Посетете
страницата ISO.org, където ще
намерите повече информация за
стандартите в даден сектор към
съответния ТК.

Управление на знанията
Придобиването, предаването и трансформирането на знания в рамките на
дадена организация и нейната екосистема е съществена движеща сила за
иновациите. ISO 30401, Системи за управление на знанията. Изисквания
помага на организациите да направят точно това чрез въвеждане на система
за управление, която подпомага и позволява създаването на стойност чрез
ефективно управление на знанията и информацията.
ISO 30415, Управление на човешките ресурси. Разнообразие
и приобщаване посочва практики и мерки, чрез които да бъде
подпомогнато ефективното разнообразие и включване на работното
място.
Други стандарти в процес на разработване са: ISO 30424, Управление
на знанието. Терминологичен речник и ISO 30422, Обучение и
развитие.
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Управление на качеството
Тъй като иновациите имат за цел да произвеждат
стойност, те неизбежно са свързани с повишаване на
удовлетвореността на потребителите и непрекъснатото
подобряване на текущото предлагане като продукти и
услуги. Следователно управлението на качеството е
естествен спътник на иновациите.
Серията стандарти ISO 9000 покрива много аспекти на
управлението на качеството.
∙∙ ISO 9001, Системи за управление на

качеството. Изисквания
Този добре познат водещ стандарт определя
изискванията за система за управление на качеството,
която помага на организациите ефективно да
управляват, контролират и непрекъснато да подобряват
качеството на своите продукти и услуги.
Други документи от серията са:
∙∙ ISO 9000, Системи за управление на качеството.

Основни принципи и речник
Този стандарт дава основния контекст, като седемте
принципа за управление на качеството и речник, за
правилното прилагане на ISO 9001.
∙∙ ISO/TS 9002, Системи за управление на

качеството. Указания за прилагането на
ISO 9001:2015
Тази техническа спецификация (TС) предоставя
допълнителни насоки, включително реални примери
и казуси.
∙∙ ISO 9004, Управление на качеството. Качество

на организацията. Указания за постигане на
устойчив успех
ISO 9004 отива по-далече от прилагането на ISO 9001,
като се фокусира върху дългосрочния успех чрез
посрещане и предвиждане на потребностите и
очакванията на всички заинтересовани страни.
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ISO има и широк набор от документи за прилагане на ISO 9001
в конкретни сектори. Те включват:
ISO 13485 (медицински изделия)
ISO 54001 (организации, провеждащи избори, на
всички нива на управление)
ISO 18091 (органи за местно управление)
ISO/TS 22163 (управление на бизнеса за
железопътни организации)
ISO/TS 29001 (нефтена, химическа и
газова промишленост)
ISO/IEC 90003 (проектиране на софтуер)
В допълнение, серията стандарти ISO 10000 (стандарти
от ISO 10001 до ISO 10019) дава указания по редица теми,
свързани с управление на качеството, от удовлетвореност
на клиента, участието и компетентността на хората, до
реализирането на финансови и икономически ползи от
прилагането на принципите за управление на качеството.
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Сигурност на информацията,
киберсигурност и защита на
неприкосновеността
на личния живот
Управлението на рисковете за сигурността, свързани със
системите и процесите на организацията, е от съществено
значение за успешните бизнес иновации, защото помага да
се гарантира, че нови идеи и лични данни няма да попаднат в
погрешни ръце.
Чрез прилагане на надежден процес за управление на
риска серията стандарти ISO/IEC 27000, публикувани
съвместно от ISO и Международната електротехническа
комисия (IEC), са създадени, за да помагат на организациите
да пазят сигурността на чувствителната и критичната
фирмена информация. Това включва защита на финансова
информация, интелектуална собственост, данни за служители
или информация, поверена на компанията от трети страни.
∙∙ ISO/IEC 27001, Информационни технологии. Методи за

сигурност. Системи за управление на сигурността на
информацията. Изисквания
Този стандарт дава рамка за цялостна система за управление
на сигурността на информацията. Той се допълва от ISO/IEC
27002, който съдържа кодекс за добра практика за контрол
на сигурността на информацията, и от ISO/IEC 27000, който
предоставя общ преглед и речник за системите за управление
на сигурността на информацията.

Управление на риска
Ефективното планиране и реагиране на възможности и заплахи
дава на организацията солидна подкрепа за иновации.
∙∙ ISO 31000, Управление на риска. Указания

Този стандарт дава рамка за управление на риска.
Той се допълва от други стандарти в тази област, включително:
∙∙ IEC 31010, Управление на риска. Методи за оценяване
на риска
∙∙ Ръководство 73 на ISO, Управление на риска. Речник
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Повече информация

@

Уебсайт на ISO
www.iso.org
Уебсекция на ISO за SDG9
(Индустрия, иновации и инфраструктура)
www.iso.org/sdg09.html
Списание ISOfocus
www.iso.org/isofocus

Youtube

Видеоклипове от ISO
www.iso.org/youtube

TWITTER
facebook

Следвайте ни в Twitter
www.iso.org/twitter
Присъединете се към нас във Facebook
www.iso.org/facebook

Научете повече
Повече информация за това как стандартите могат
да Ви помогнат или как да се включите в процеса
на разработване на стандарти може да получите от
Българския институт за стандартизация – член
на ISO за България.
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