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Както всяка година, представяме на вниманието
на всички, заинтересовани от дейността по
стандартизация в България – нашите членове,
клиенти и партньори, отчета за дейността на
Българския институт за стандартизация (БИС)
за 2019 г.

През 2019 г. продължихме работата по няколко
европейски проекта:
- SABE – проект за разширяване на
взаимоотношенията между националните органи
за стандартизация и обществените и свързаните с
околната среда организации.

През изминалата година продължихме с добрата
практика с Информационните центрове по
стандартизация в университетите, която започнахме
още през 2013 г. Те са вече в 12 университета, като
ние поддържаме пакетите от стандарти, които
преподаватели и студенти имат възможност да
четат в своите библиотеки, в актуално състояние.
Установихме, че наличието на такива центрове в
университетските библиотеки води до повишаване
на интереса към стандартите и води до разширяване
на членството на ВУЗ-овете в БИС с участие в нови
технически комитети.

- BRIDGIT2 – проект за сближаване между
научноизследователската и стандартизационната
общност, чиято цел е да повиши ролята на стандартите
в подкрепа на научните изследвания и иновациите,
главно на европейско ниво.
През 2019 г. БИС започна изпълнението и на нов
проект – STUNED, финансиран по програма Еразъм+
на Европейската комисия, ключова дейност 2
Сътрудничество за иновации и обмяна на добри
практики – стратегически партньорства, чиято
основна цел е да подпомогне разработването и
прилагането на иновативни практики за онлайн
обучение по стандарти в университетското
образование на европейско ниво.

Сключихме договори с няколко браншови камари, на
които предоставихме пакети със стандарти за четене
от техните членове. Смятаме, че това е начинът да се
популяризират стандартите в конкретния бранш.

Правейки равносметка за изминалата 2019 г.,
смятаме, че се справихме успешно благодарение на
усиления труд на всички служители в БИС, като и на
нашите експерти и членове на техническите комитети.
В резултат от работата по европейските проекти
установихме ценни стратегически партньорства с
научни организации и административни органи
в България, които ще продължат успешно и след
приключване на проектите.

Продължи дейността по разработване на бизнес
планове на техническите комитети. На интернет
страницата на БИС вече са публикувани бизнес
плановете на 29 технически комитети. Те дават
възможност на обществеността да се запознае с бизнес
средата, обхвата, целите и предизвикателствата пред
конкретен технически комитет.
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ЧЛЕНОВЕТЕ
НА БИС
ПРЕЗ 2019 г.
В края 2019 г. в Българския институт
за стандартизация членуват общо 332
организации (юридически лица).

10

302

корпоративни
членове

16

със статут на
активно членство

4

със статут на
наблюдатели

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) №
1025/2012 за достъп до дейността по стандартизация
на представители на малките и средни предприятия
(МСП) и през изминалата година 5 са тези организации,
които се ползват със статут на наблюдатели.

организации
са със смесено
членство –
активно и като
наблюдатели

Разпределението на членовете на БИС, по групи,
съгласно Закона за националната стандартизация е
представено в таблицата по-долу (брой и процентно
съотношение).

За изминалата година в БИС са приети нови 18
членове.
Група

Вид организация

Брой

Група 1

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

205

62

Група 2

Органи на изпълнителната власт

31

9

Група 3

Научни организации, институти, висши
училища

32

10

Група 4

Органи за оценяване на съответствието

41

12

Група 5

Сдружения на застрахователи,
професионални организации, съюзи

23

7

Общо:

%

332
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Организациите, 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 31.12.2019 е 1162.

Съотношението
на
броя
на
членовете
на
БИС
за
три
поредни
години
е
илюстрирано в следната таблица и графика:

2017
Група

Вид организация

Група 1

2018

2019

Брой

%

Брой

%

Брой

%

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

201

61

210

62

205

62

Група 2

Органи на изпълнителната власт

30

9

31

9

31

9

Група 3

Научни организации, институти,
висши училища

36

11

34

10

32

10

Група 4

Органи за оценяване на
съответствието

38

12

41

12

41

12

Група 5

Сдружения, професионални
организации, съюзи

24

7

23

7

23

7

Общо:

329

339

332

Сравнение на броя на членовете на БИС за 2017 - 2019 г. по групи
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ДЕЙНОСТ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНО
НИВО
През 2019 г. няма новосформирани технически
комитети и броят на националните работни органи
(БИС/ТК и БИС/ЕРГ) с активна дейност през 2019 е: 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. След извършен
обстоен преглед на състоянието на областите,
непокрити от БИС/ТК, и направените препоръки с
решение на БИС/ТСН бяха преструктурирани четири
БИС/ТК 0.

Работата по стандартизация на
национално ниво се извършва
в съответствие с Програмата по
стандартизация, която е отворена
за актуализиране, и с нормативните
документи на БИС.

БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и
строителни съоръжения” – едно национално
приложение относно изискванията за огъваеми
хидроизолационни мушами;
БИС/ТК 68 „Пътно дело” – две национални
приложения относно изискванията за неподвижно
закрепени вертикални пътни знаци и един
национален стандарт за пътни знаци;
БИС/ТК 81 „Пластмаси” – единадесет
национални приложения относно изискванията за
пластмасови тръбопроводни системи;

Една от основните дейности по стандартизация на
национално ниво е свързана с поддържането на
актуалността на фонда от български стандарти. За
целта през 2019 г. за периодичен преглед са обявени
458 БДС, в резултат на което някои български
стандарти са отменени поради неактуалност, а други
се преработиха с цел тяхното актуализиране.

БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци,
строителен обков и окачени фасади” – едно
национално приложение относно изискванията
за врати за промишлени и търговски сгради и за
гаражи;
БИС/ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните
елементи” – две национални приложения относно
болтови съединения за строителството.

И през изминалата година приоритет остана
разработването на стандарти на национално ниво
в подкрепа на националното законодателство.
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 разработиха
нови, отнасящи се за хармонизирани европейски
стандарти за строителни продукти или за стандарти
включени в Наредбата за условията и реда за влагане
на строителни продукти в строежите на Република
България. Разработени са 22 документа от обхвата
на следните технически комитети:
БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” – едно
национално приложение относно изискванията за
характеристиките на леки добавъчни материали;

Освен това в подкрепа на техническото
законодателство бяха актуализирани 6 национални
документи от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и
смазочни материали” – две национални приложения
относно изискванията за LPG и за метилови естери
на мастни киселини, използвани като гориво за
дизелови двигатели, и четири национални стандарти
относно методи за изпитване на нефтопродукти.
Разработен е и един нов национален стандарт от
обхвата на БИС/ТК 88 „ Спорт, съоръжения за спорт
и свободно време“, отнасящ се за изискванията за
уейвборд.

БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика” – едно
национално приложение относно изискванията за
стъклопакети;
БИС/ТК 44 „Текстил и облекло” – две
национални приложения относно изискванията за
геотекстил;
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ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА РАБОТНАТА
ПРОГРАМА
Статистика по отделните сектори на БИС
СЕКТОР 1

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

През 2019 г. е проведен периодичен преглед на 70 бр. европейски стандарти и
стандартизационни документи и на 50 бр. международни стандарти и стандартизационни
документи. Приети от ТК за издаване на български език са 30 европейски и 26 международни
стандарти.

СЕКТОР 2

Машиностроене и транспорт

През 2019 г. е проведен периодичен преглед на 163 бр. европейски стандарта и
стандартизационни документи и на 8 бр. международни стандарти и стандартизационни
документи. Приети от ТК за издаване на български език са 37 европейски и 3 международни
стандарти.

СЕКТОР 3

Химия, храни и текстил

През 2019 г. е проведен периодичен преглед на 227 бр. европейски стандарти и
стандартизационни документи. Приети от ТК за издаване на български език са 79 европейски
и 22 международни стандарти.
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СЕКТОР 4

Строителство, строителни конструкции и материали

През 2019 г. е проведен периодичен преглед на 370 бр. европейски стандарти и
стандартизационни документи. Приети от ТК за издаване на български език са 106 европейски
и 3 международни стандарти.

СЕКТОР 5

Стандарти в електротехниката, електрониката и далекосъобщенията

През 2019 г. е проведен периодичен преглед на 125 бр. европейски стандарта и
стандартизационни документи и на 15 бр. международни стандарти и стандартизационни
документи. Приети от ТК за издаване на български език са 59 европейски и 3 международни
стандарти.
Във връзка с дейността на БИС в ролята му на Национален електротехнически комитет
(НЕК), като член на IEC: през 2019 са гласувани 6 проекта от областта на нанотехнологиите и
електротехническите и електронни съоръжения.
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ОБОБЩЕНИЕ
Гласувани проекти на
стандарти по етапи

CEN

CENELEC

Нова работна тема

917

539

Обществено допитване

968

466

Официално гласуване

952

307

Периодичен преглед

859

130

3 696

1 442

Общо:

Във връзка с членството в международните
организации за стандартизация (ISO и IEC) за
2019 можем да обобщим следното: БИС участва
като активен член в:

Общият брой на проекти на стандарти на ISO и
IEC, по които БИС е гласувал през изминалата
година, е 139. През 2019 г. от ТК са приети
57 международни стандарти за издаване с
превод на български език, 140 международни
стандарти и стандартизационни документи
са въведени като БДС на eдин от официалните
езици, проведен е периодичен преглед на 73
международни стандарти и стандартизационни
документи.

- 16 ISO/TC (технически комитети),
- 21 ISO/TC/SC (подкомитети),
- ISO/IEC JTC 1/SC 22,
- ISO/CASCO,
- ISO/COPOLCO,
- ISO/DEVCO.
По
отношение
на
Международната
електротехническа
комисия
(IEC)
БИС
участва
като
активен
член
в
1 IEC/TC.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ
ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА 2019 г.
СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

експлоатация и контрол на станции за
зареждане на автомобили, задвижвани с
гориво водород.
-

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 за
достъпност на публичните уебсайтове
относно Приложения към Проект на
Регламент за определяне на изискванията
за екопроектиране на оборудване за
заваряване съгласно Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Експертна среща в МРРБ за за представяне
и обсъждане на проект на Методика
за подготовка за повторна употреба
на продукти за зидария от строителни
отпадъци и проект на Критерии за
предоставяне за употреба в строежите
на продукти за зидария от строителни
отпадъци.

Експерти на БИС от различни сектори по
стандартизация подготвиха следните становища
по разработване/съгласуване на технически
нормативни актове, свързани с прилагането на
стандартите:

-

Междуведомствена
работна
група
съвместно с Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) относно Наредба за
качеството на въглищата, разработвана от
Дирекция Опазване чистотата на въздуха
към МОСВ.

-

Регламент на Комисията за определяне на
изисквания за екопроектиране на хладилни
уреди съгласно Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 643/2009 на
Комисията.

-

Междуведомствена
работна
група
съвместно
с
Министерството
на
регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за изменение и допълнение на
Наредба РД 02-20-01/2015 г. за условията и
реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България.

-

Проект на Регламент за определяне
на изисквания за екопроектиране на
оборудване за заваряване съгласно
Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета.

-

Регламент на Комисията за определяне
на изисквания за екопроектиране на
хладилни уреди с функция за директна
продажба съгласно Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

-

Делегиран Регламент на Комисията
за допълване на Регламент 305/2011
на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на класове на
експлоатационни показатели във връзка с
въздухопропускливост на пластмасовите
и стъклени елементи за покривно
осветление.

-

-

Междуведомствена
работна
група
съвместно с МРРБ за преглед на
изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания.
Междуведомствена
работна
група
съвместно с МРРБ за съгласуване
на Наредба за условията и реда за
проектиране, изграждане, въвеждане в
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-

-

-

-

-

-

-

Делегирано Решение на Комисията за
допълване на Регламент 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета
за приложими системи за оценяване
и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на подови
покрития.

Участие на експерти от БИС в мероприятия,
организирани от органите на изпълнителната власт
и други организации, свързани с прилагане на
стандартите, позовани в нормативните актове

Делегирано Решение на Комисията
за допълване на Регламент 305/2011
на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на класове на
експлоатационни показатели във връзка
с интензивността на осветяване от пътни
сигнални уредби.
Делегирано Решение на Комисията
за допълване на Регламент 305/2011
на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на класове на
експлоатационни показатели във връзка
с якост на натиск, якост на огъване, якост
на сцепление, устойчивост на назъбване,
устойчивост на износване и твърдост
на повърхността за подови настилки и
материали за настилки.
Делегирано Решение на Комисията,
допълващо Регламент 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета,
за приложими системи за оценяване
и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на течни
продукти за водонепроницаемост.
Делегиран Регламент на Комисията за
допълване на Регламент 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета за
установяване на класификация за външни
щори и сенници в зависимост от техните
експлоатационни показатели по отношение
на водоустойчивостта.
Делегиран Регламент на Комисията за
допълване на Регламент 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета за
установяване на класификация за външни
щори и сенници в зависимост от техните
експлоатационни показатели по отношение
на ветроустойчивостта.
Делегирано Решение на Комисията за
допълване на Регламент 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета
за приложими системи за оценяване
и проверка на постоянството на
експлоатационните
показатели
на
комплекти перила и комплекти парапети
за строителството.

-

ХV-та Национална научно-практическа
конференция по случай Деня на метролога;

-

Национална кръгла маса на тема:
Качеството на храните - мит или реалност;

-

Семинар на тема „Контрол върху качеството
в строителството - европейски стандарти и
национални изисквания“;

-

Изложение Арена на красотата;

-

XVI-та Национална научно-практическа
конференция с международно участие на
тема Бъдещето на храната;

-

Международен технически панаир, Пловдив
2019 - Конкурс златен медал и диплом,
участие в работните групи Машиностроене
и Транспорт и автосервизно обслужване;

-

Работни
срещи,
организирани
от
Министерство на околната среда и водите,
Дирекция Опазване чистотата на въздуха
във връзка с Наредба за качеството на
въглищата.

АКТИВИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
С НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
За подобряване на трансфера на знания и технологии
чрез насърчаване участието на представители на
научни организации в разработването на европейски
и международни стандарти бе привлечен нов член
- Националният институт по геофизика, геодезия и
география, за участие в БИС/ТК 55.

ЕФЕКТИВНОСТ НА
СТАНДАРТИЗАЦИОННАТА
СИСТЕМА НА БИС
Във връзка с осигуряването на актуална информация
и достъп до дейността по стандартизация на всички
заинтересовани, чрез рубриката „Обществено
допитване” на интернет страницата на БИС, се
наблюдава повишено участие на заинтересованите
страни. Получени са мнения на всички етапи от
разработването на национални, европейски и
международни стандарти.
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Предоставяната
възможност
за
гласуване
от членовете на БИС/ТК чрез електронната
платформа
на
етапите
на
разработване
„обществено допитване“, „официално гласуване“ и
„периодичен преглед“ на национални, европейски
и международни стандарти, показва, че 85% от
членовете и експертите на БИС са гласували онлайн.

използване в хранителната промишленост;

Бяха направени допитвания на национално
ниво относно създаването на нови европейски
и международни технически комитет в следните
области:
-

ISO/TC Audit data collection (Събиране на
данни от одит);

-

ISO/TC Повърхности с биоцидни
антимикробни характеристики;

-

CEN/CLC/TC Blockchain and Distributed
Ledger
Technologies
(Блокчейн
и
технологии за разпределен регистър/
споделена счетоводна книга);

и

-

CEN/CLC/TC
Hyperloop
systems
(Високоскоростни транспортни системи);

-

ISO/TC

Машини,

предназначени

за

-

CEN/TC Устойчиви и интелигентни градове
и общности;

-

ISO/TC Natural and engineering stones
(Естествени
и
изкуствени
скални
материали);

-

ISO/TC Laboratory Design (Проектиране на
лаборатории);

-

ISO/TC Sustainable process for wood and
wood-based products (Устойчив процес за
производство на дървесина и продукти на
основата на дървесина);

-

ISO/TC Sex toys (Секс играчки;)

-

CEN/TC Small craft (Малки плавателни
съдове);

-

ISO/TC Human Phenome (Човешки фенотип).

Във връзка с изпълнение на плана за постигане на
стратегическите цели на БИС за 2019 г. бяха приети и
публикувани на интернет страницата на БИС 9 бизнес
плана на БИС/ТК.

СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БИС
През 2019 г. се проведоха семинари на следните теми:

Запознаване на вътрешни одитори със
системи за управление по новите указания на
БДС EN ISO 19011:2018, проведен през месец
октомври.
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Новото издание на БДС ISO 31000:2018 –
промени, свързани с принципите, рамката и
процеса на управление на риска, проведен през
месец ноември.

В семинарите се включиха 47 участници, като им бе предоставена и
възможност за закупуване с отстъпка на стандарти по съответната тема.
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УЧАСТИЕ НА БИС
НА ЕВРОПЕЙСКО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО

Като член на европейските и международните
организации 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, свързани
със стандартизацията.
През 2019 г. представители на БИС взеха участие
в следните събития:

ГЕНЕРАЛНИ АСАМБЛЕИ И ОБЩА ГОДИШНА СРЕЩА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
(CEN И CENELEC)
(ЮНИ 2019 Г., БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ)

стандартизацията може да допринесе, така че новите
технологии да бъдат възможно най-безопасни,
достъпни и надеждни за европейския бизнес и
гражданите.

На проведената под домакинството на Института
за стандартизация на Румъния (ASRO) среща от
българска страна участие взеха г-н Ивелин Буров –
председател на УС на БИС и г-жа Ирен Дабижева –
изпълнителен директор на БИС. Представителите на
БИС участваха и в съвместна сесия на CEN и CENELEC,
на която се обсъдиха въпроси от взаимен интерес.
Беше проведен и дебат на тема Киберсигурност
и стандартизация. Подробно бяха анализирани
както предизвикателствата, така и възможностите,
които киберсигурността предоставя на бизнеса и
политиците, и се предложиха начини, чрез които

42-РА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ISO) (СЕПТЕМВРИ 2019 Г.,
КЕЙПТАУН, ЮЖНА АФРИКА)
В официалното мероприятие на ISO участие взеха
председателят на УС на БИС г-н Ивелин Буров
и изпълнителният директор на БИС г-жа Ирен
Дабижева. Събитието се проведе в рамките на
седмицата на ISO под мотото Визия 2030, чиято
цел бе да създаде рамка за новата стратегия на ISO
2030. Бяха разгледани и целите на ООН за устойчиво
развитие и формулирането на отговор по отношение
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42-ра Генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO)
(септември 2019 г., Кейптаун, Южна Африка)

на стандартизацията в подкрепа на реализация на
целите. Целите включват изкореняване на бедността
и глада, добро здраве и благополучие, качествено
образование, равенство между половете, достъпна
и чиста енергия, чиста вода и канализация, достоен
труд и икономически растеж, намаляване на
неравенствата, устойчиви градове и общности,
отговорно потребление и производство, действия
по отношение на климата, устойчиви океани и
реки, устойчиво използване на земята, спокойствие,
справедливост и силни институции и глобални
партньорства за устойчиви цели.
8-МА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИЯ (СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2019
Г., ТИВАТ, ЧЕРНА ГОРА)

интерес, които предизвикаха въпроси и оживени
дискусии. В работата на конференцията участваха
представители на: Албания, Босна и Херцеговина,
България, Косово, Северна Македония, Сърбия,
Румъния, Турция, Хърватия, Кипър и Черна гора. На
конференцията присъства представителят на ССМС
Ашок Ганеш, директор „Пазарни перспективи и
иновации“, както и представителят на Централния
секретариат на ISO Хенри Кучиери. От страна на
домакините участие взеха проф. д-р Милан Вукчевич
– председател на Управителния съвет на Института
за стандартизация на Черна гора (ISME) и проф. Д-р
Синиша Кусовац – кмет на Тиват. От Българска страна
участваха г-н Ивелин Буров, председател на УС на
БИС, и г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор
на БИС.

За осми път представители на високо ниво на
органите за стандартизация от балканските държави
се събраха, за да дискутират актуални проблеми,
да обменят опит и добри практики в тяхната
ежедневна дейност. Бяха представени презентации
от участващите организации по теми от взаимен
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8-ма Балканска конференция по стандартизация (септември - октомври 2019 г.,
Тиват, Черна гора)

УЧАСТИЕ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Представители на БИС участват в редовните
заседанията на Техническите съвети на европейските
организации по стандартизация, на които се обсъжда,
организира и координира тяхната дейност.

CEN (CEN/BT) през м. февруари, м. май и м. октомври
2019 г. и 161-та и 163-та срещи на Техническия съвет
на CENELEC (CLC/BT) през м. февруари, м. май и м.
октомври 2019 г., както и в съвместни заседания
на двата технически комитета. На форумите бяха
дискутирани редица въпроси като оценка на
закъсняването на консултантите по хармонизирани
стандарти (HAS) при изпълнение на техните задачи;
управление на нови теми; ефективна комуникация
между CEN/BT и CENELEC/BT и техническите органи;
включване на науката по отношение на квантовите
технологии в процеса по стандартизация; връчване
на награди за дейността в областта по стандартизация
(Pin Award Ceremony); представяне на Декларацията
на CEN-CENELEC Стандартите изграждат доверие,
обявена на 9 април 2019 г.

Упълномощените представители на БИС участваха в
86-то, 87-то и 88-то заседания на Техническия съвет на
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УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИС
В ГОДИШНИ СРЕЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИ И
МЕЖДУНАРОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТИ
Участие в пленарни заседания на ISO/TC 228
Туризъм и свързаните с него услуги
Председателят на БИС/ТК 89 Туристически дейности
и експерти взеха участие в пленарни заседания
на ISO/TC 228 Туризъм и свързаните с него услуги,
проведени през м. април 2019 г. в Тунис, м. септември
- октомври 2019 г. в Техеран, Иран и през м.
октомври 2019 г. в Малага, Испания. На заседанието
в Тунис председателят на БИС/ТК 89 представи
презентация, подготвена съвместно със секретаря
на ТК, за активностите както на организацията, така
и на отделните членове на ТК. България декларира
желанието си за активно участие в разработването на
ISO/CD 22525 Medical Tourism, с оглед интереса от
страна на бизнеса за развитие на този вид туризъм
през последните години. На заседанието в Техеран
българският представител взе активно участие в две
работни групи, където бяха разгледани коментарите
по проектите ISO/WD02 620 Туризъм и свързаните
с него услуги. Хотели на наследството и ISO/WD02
621 Традиционни ресторанти. Визуални аспекти,
декорация и услуги. Двата проекта ще бъдат
изключително полезни за туристическия бизнес в
България, тъй като съдържат конкретни насоки за
работа в туристическите обекти.
Участие в пленарно заседание на CEN/TC 234
Газова инфраструктура
Председателят и секретарят на БИС/ТК 60 Газова
инфраструктура взеха участие в пленарното
заседание на CEN/TC 234 Газова инфраструктура през
м. май 2019 г. в Цюрих, Швейцария, където беше
представена работата по проекта на технически
доклад относно последствията от използването
на водород в инфраструктурата на природния газ.
Представителите на постоянните работни групи
представиха дейността, свързана с използването
на водорода като гориво и влиянието му върху
елементите от полипропилен и стомана. Взето бе
решение работните групи да синхронизират работата
си по този документ, който след публикуване ще
служи за основа за преработване и допълване на
стандартите с изисквания за добавен водород в
газовата инфраструктура.
Участие в заседания на работната група за
стандартизация на C++ към ISO/IEC JTC1/SC22/
WG 21
Номинирани от БИС представители на БИС/ТК 57
Информационни и комуникационни технологии

взеха участие в три заседания на работната група за
стандартизация на C++ към ISO/IEC JTC1/SC22/WG 21,
проведени през февруари 2019 г. в гр. Кона, САЩ,
през м. юли 2019 г. в гр. Кьолн, Германия и през м.
ноември 2019 г. в гр. Белфаст, Северна Ирландия. На
последното се финализира стандартът C++ 20. Двете
основни нови функционалности, които комитетът
целеше да добави към езика, бяха „корутини“
и „модули“. Освен тях бяха обсъдени десетки
предложения за нови функционалности и промени,
предвидени за C++ 20, както и много, предвидени за
следващото издание на стандарта – C++ 23.
Участие в 64-та пленарна среща на CEN/TC 155
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи
Секретарят на БИС/ТК 81 Пластмаси взе участие
срещата, проведена през м. май 2019 г. в Ларнака,
Кипър, на която се направи преглед на изпълнението
на работната програма на техническия комитет и
беше отчетено, че е одобрена отмяната без замяна
на EN 1565, част 1 и 2, и се чака решение на CEN/
BT. Секретарят на CЕN/TC 155 информира, че е
проведена среща относно разработване на Речник
на общи термини и определения в областта на
работа на техническия комитет. Беше представено
предложение и се взе решение за включването на
изискване за реакция на огън в стандарти за продукти
за тръби и тръбопроводни системи. Състоя се оживена
дискусия и бяха посочени причините, според които
до момента тези стандарти не са хармонизирани.
Беше подчертано, че преработването им не е
възможно и ще бъде по-подходящо да започне
разработването им отново. Отправен бе призив към
членовете на CEN/TC 155 при приключването на
периодичния преглед преимуществено да гласуват
за отмяна, тъй като тези стандарти не изпълняват
своето предназначение.
ДРУГИ УЧАСТИЯ
Семинар на тема Quality of CEN-CENELEC data feeds
and XML versions of European standards - Identified
topics
Представители на БИС взеха участие в семинар на
тема Workshop on ‚Quality of CEN-CENELEC data feeds
and XML versions of European standards‘ - Identified
topics, проведен през м. септември 2019 г. в Брюксел,
Белгия. Обсъдени бяха проблемите, които възникват
при работата с XML файлове, както и механизмите за
обратна връзка, достъпни за членовете.
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РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕВОД
НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА ЕЗИЦИТЕ НА ОБЩНОСТТА

През 2019 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). В изпълнение на
споразумението през 2019 с превод на български език
бяха издадени 74 европейски стандарти в различни
области.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ SABE

- НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Основните цели на проекта, финансиран по Рамково
споразумение за партньорско сътрудничество,
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). През 2019 г. представители на България от
страна на БИС и от страна на НПО взеха участие в
две срещи на SABE, в две срещи на CEN/SABE/ENIS
Team Environmental issues in Standardization и в два
национални семинара по проекта.
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ПРОЕКТ BRIDGIT 2 - СБЛИЖАВАНЕ МЕЖДУ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, ИНОВАЦИОННАТА И
СТАНДАРТИЗАЦИОННАТА ОБЩНОСТИ

През втората година от изпълнението на този проект
продължи работата по обучението на националните
организации за стандартизация – членове на CEN и
CENELEC за участие в програма Horizon 2020 за научни
изследвания и иновации, като едно от четирите
тестови обучения на място се проведе през юни
2019 в БИС. В рамките на проекта БИС организира
конференция на тема: Стандартизация, научни
изследвания и иновации, на която бяха представени
дейността на БИС, европейската програма за научни
изследвания и иновации Horizon 2020, предстоящата

програма Хоризонт Европа и националната контактна
мрежа към нея. Ключово за изпълнението на проекта
беше проведената през ноември 2019 г. в Брюксел
европейска конференция на тема Насърчаване на
иновациите чрез стандартите. За първи път бяха
връчени годишни награди за европейски проект за
научни изследвания/иновации Horizon 2020 — за
популяризиране на стандартизацията в научните
изследвания и иновациите и за успешно въвеждане
на резултати от научни изследвания или иновации в
стандартизацията.

ПРОЕКТ STUNED - ОБУЧЕНИЕ ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

През 2019 г. започна изпълнението на 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 Greek State Scholarship’s Foundation (Национална
агенция на програмата за Гърция). Проектът се
осъществява в партньорство между: Университет
на Тесалия (координатор), Български институт
за стандартизация (БИС), Бургаски свободен
университет, Технически университет – Рига,
Румънска асоциация за стандартизация (ASRO),
Университет Крайова и Университет Турку. Основната

му цел е подпомагане разработването и прилагането
на иновативни практики за онлайн обучение по
стандарти в университетското образование на
европейско ниво чрез сътрудничество между
европейски университети и национални организации
за стандартизация. Предвижда се модернизиране
на университетските учебни програми с онлайн
модули за обучение по стандарти на студенти
и преподаватели, които ще бъдат тествани в
университетите, участващи в проекта. В края на 2019
г. в БИС се проведе първата партньорска среща,
на която бяха обсъдени предстоящите задачи за
изпълнение на проекта.
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ИЗДАВАНЕ НА
СТАНДАРТИ И
ДРУГИ ИЗДАНИЯ
През 2019 г. на български език са издадени общо
449 стандарта: от тях 429 са издадените с превод
на български език европейски и международни
стандарти и 20 национални , в т. ч. 12 Национални
приложения и 8 БДС (от обхвата на ТК 1, ТК 5,

ТК 11 и ТК 67). На един от официалните езици
на CEN/CENELEC или на ISO са публикувани
2036 стандарта. Броят на отменените поради
неактуалност стандарти е 1 421.

СТАТИСТИКА

Информацията за въведените през 2019 г. стандарти и тяхното разпределение по видове е представена в
таблицата и графиката към нея.

Вид

Брой

БДС

20

ISO

127

ISO/IEC

2

IEC

2

EN

955

EN IEC

295

EN ISO

535

HD

9

ETSI

46

Европейски стандартизационни документи

134

Международни стандартизационни документи

28

Общо

2 153
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Въведени стандарти през 2019 г. по видове
БДС
ISO
ISO/IEC
IEC
EN
EN IEC
EN ISO
HD
ETSI
Eвр. станд. док-ти
Междунар. станд. док-ти

Картината, представяща националният фонд от стандарти през 2019, е показана по-долу:

Националният фонд от български стандарти към края на 2019 г.
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Как се променя фондът от национални стандарти за последните три години може да се види в следната
таблица
Видове национални стандарти

2017 г.

2018 г.

2019 г.

БДС EN (CEN, CENELEC)

22 260

22 615

23 195

БДС

7 613

7 522

7 441

БДС EN (ETSI)

2 864

2 930

2 976

БДС ISO

1 267

1 333

1 370

БДС ISO/IEC

31

28

26

СТ на СИВ

371

370

370

БДС IEC

71

68

68

1422

1468

1559

35 899

36 334

37 005

Други стандарт. документи (TR, TS и др.)
Общ

ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Официален бюлетин
В Официалния бюлетин на БИС ежемесечно
се публикуват списъци с въведените и
отменените
стандарти,
националните
стандарти, обявени на периодичен преглед,
новите работни теми по стандартизация на
национално, европейско и международно
ниво, а също и проекти на стандарти/
стандартизационни документи на различни
етапи от тяхното разработване. През 2019 г.
бяха издадени 12 броя.
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Списание „БДС компас”
Предназначението на списанието е популяризиране на
дейността по стандартизация и представяне на стандартите
на достъпен за обществеността език.
През изминалата година бяха издадени и публикувани на
интернет страницата 4 броя на следните теми:
Бр. 1 Пътни превозни средства – 1156 преглеждания
Бр. 2 Киберсигурност		

– 732 преглеждания;

Бр. 3 Бои и лакове			

– 486 преглеждания;

Бр. 4 Отоплителни системи

– 167 преглеждания.

Колекции от стандарти на CD
През 2019 г. са актуализирани 12 от предлаганите
колекции (ISO 9000: основни стандарти; Социална
отговорност; Сигурност на информацията;
Детски играчки, 55000 Управление на активите;
ISO 22000; Оценяване на съответствието; ISO
9000 и ISO 10000 Системи за управление на
качеството; ISO 22000; 22300; ISO 31000; Културно
наследство). Актуализацията включва добавяне
на нови издания на съдържащите се в колекциите
стандарти.

Електронен информационен бюлетин
През 2019 г. се подготвиха 7 броя, които своевременно бяха разпратени на
членове на БИС, браншови асоциации и друг организации, заявили интерес.
Изданието предлага актуална информация относно стандарти, новини,
свързани със 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
Информационните услуги, които БИС предоставя,
включват:
-

библиографски справки за български,
международни, европейски и чуждестранни
стандарти и стандартизационни документи;

-

тематични справки в конкретна област;

-

справки за актуалност на стандарти и
стандартизационни документи;

-

отговори на запитвания от клиенти.

През 2019 г. са подготвени 284 тематични
и библиографски справки, предоставена е
информация относно 1531 документа, изготвени са
5 справки за актуалност на български стандарти и 72
справки за актуалност на международни стандарти
по абонамент. В Информационния център са
изготвени 62 отговора на запитвания в областта на
стандартизацията.
По електронната поща се изпраща на информация
до клиенти, закупили по-популярни стандарти във
връзка с настъпили промени, а именно:

От услугата „Абонамент за актуалност на български
стандарти”, която дава възможност да се ползват
последните и актуални издания на пакета от
стандарти, с които даден клиент работи или които
го интересуват, през 2019 г. са се възползвали 10
клиенти на БИС.
ПРОДАЖБИ НА СТАНДАРТИ
Общият брой на продадените през изминалата
година български стандарти е 7 193, което е ръст на
нивото на продажбите спрямо 2018 г. с 5,7 %.
През 2019 г. се запазва интересът към колекциите от
стандарти и по специално към:
- ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти;
- ISO/IEC 27000 - Системи за управление на
сигурността на информацията;

•

Издаване на изменение - А1, А2,

•

Ново издание на стандарт,

•

Ново издание на стандарт с включено в
него изменение (консолидиран EN+A1),

•

Издаване на стандарт с превод на български
език,

•

Публикуване на поправки на стандарти.

Изпратени са
са пожелали
закупуването
Регламент ЕС
данни.

През изминалата 2019 г. от услугите на място в
информационния център са се възползвали 191
клиенти на БИС, като са им предоставени 884
документа; услугата за он-лайн четене на стандарти
през 2019 г. са използвали 337 клиенти, като общият
брой на предложените дистанционно стандарти е
978.

- ISO 9000 Системи за управление на качеството –
основни стандарти.
Закупени са общо 55 колекции.

съобщения до 1 523 клиенти, които
да получават информация, относно
на 271 стандарта, в съответствие с
№ 2016/679 за защита на личните
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На графиката по-долу са илюстрирани продажбите на български стандарти:

ПРОДАДЕНИ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ПРЕЗ 2019 Г. ПО ВИДОВЕ

През 2019 г. са продадени 208 международни и
чуждестранни стандарти, което е ръст с 18,2 % спрямо
предходната година. Продажбите на стандарти на
ASTM и ISO имат ръст съответно 52,8 % и 28,9 %,
Наблюдава се ръст при продажбите на стандарти на

IEC, докато стандартите на DIN бележат спад около 3
пъти.
Съотношението на тези продажби е показано на
следната графика:

ПРОДАДЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТАНДАРТИ ПРЕЗ 2019 Г.
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Най-продаваните стандарти през 2019 г. са показани в следващата таблица:

№

Стандарт

Заглавие

Бр.
продадени

1

БДС ISO 45001:2018

Системи за управление на здравето и
безопасността при работа. Изисквания с указания
за прилагане

120

2

БДС EN ISO 19011:2018

Указания за извършване на одит на системи за
управление (ISO 19011:2018)

111

3

БДС EN ISO 22000:2018

Системи за управление на безопасността на
хранителни продукти. Изисквания към всяка
организация в хранителната верига
(ISO 22000:2018)

59

4

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията. Изисквания с
указания за прилагане (ISO 50001:2018)

56

5

БДС EN ISO 9001:2015

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

46

6

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)

33

7

БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Общи изисквания за компетентността на
лаборатории за изпитване и калибриране
(ISO/IEC 17025:2017)

32

8

БДС ISO 31000:2018

Управление на риска. Указания

31

9

БДС EN ISO 5815-1:2019

Качество на водата. Определяне на биохимичното
потребление на кислород след n дни (BODn). Част
1: Метод за разреждане и засяване с добавяне на
алилтиокарбамид (ISO 5815-1:2019)

30

10

БДС EN ISO 14001:2015

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

27

НАЙ-ТЪРСЕНИ СА СТАНДАРТИТЕ В СЛЕДНИТЕ
ОБЛАСТИ: управление на качеството и оценяване
на съответствието; селскостопански и хранителни
продукти; бетон и разтвори; опазване на околната
среда.
Автоматизираната система за управление на
дейностите по стандартизация и на продажбите
улеснява максимално достъпа на клиентите до
необходимата им информация, в резултат на което:
•

от 64,2 % през 2018 г. на 66,9 % през 2019 г.
от общия брой;
•

по отношение вида на носителя,
относителният дял на продажбите на
български стандарти онлайн намалява
- 58,8 %, на диск нараства на 35,3 %, а на
хартия продължава да намалява от 8,2 % на
5,9 %.

относителният дял на поръчките за
закупуване на стандарти по интернет
бележи трайна тенденция на нарастване –
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ДЕЙНОСТИ НА БИС, СВЪРЗАНИ
С ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Като член на Европейския съюз (ЕС) България
изпълнява своя ангажимент съгласно Регламент (ЕС)
№ 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета
за обмен на информация, както и задълженията,
произтичащи от Споразумението за премахване на
техническите пречки в търговията към Световната
търговска организация. През 2019 г. са нотифицирани
7 проекта на стандарти, разработвани на национално
ниво, от които 1 на БИС/ТК 88 Спорт, съоръжения
за спорт и свободно време, 1 на БИС/ТК 32
Селскостопански и хранителни продукти, 1 на БИС/
ТК 68 Пътно дело и 4 на БИС/ТК 67 Нефтопродукти и
смазочни материали.
Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет
страницата на БИС е оповестявана 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 1 837 национални стандарти,
въвеждащи европейски стандарти, от които 1 341 на
CEN и 496 на CENELEC.
Предоставена е информация във връзка със 7
запитвания от организации от страната и чужбина.
Своевременно са уведомявани органите на
държавната администрация, съобразно областта на
компетентност, за постъпили проекти на европейски
стандарти на етап обществено допитване.

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
През 2019 г. се наблюдава повишен интерес към тази програма. В нея бяха включени 13 организации –
членове на БИС и 15 организации – клиенти на БИС, които не са членове. Предлаганите бонуси включваха
безплатно ползване на услуги за абонамент за актуалност на стандарти, онлайн четене на стандарти,
получаване безплатно на Официалния бюлетин, редовно предоставяне на информация за предстоящи
гласувания за проекти на стандарти в избран от клиента ТК (за нечленове), публикуване на материал в
електронно издание на БИС.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
НА КЛИЕНТИТЕ
Резултатите от проведеното през 2019 г. проучване
(на база попълнени анкетни карти) относно удовлетвореността
на клиентите във връзка с предлаганите

от БИС продукти и услуги показват:

КЛИЕНТИТЕ СА ДОВОЛНИ ОТ ПОЛУЧАВАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ В ОТГОВОР НА ТЕХНИ
ЗАПИТВАНИЯ;
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БИС Е ДОСТАТЪЧНО
ИНФОРМАТИВНА И НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ
МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА ЛЕСНО;

100%

ОТ АНКЕТИРАНИТЕ СА УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ
КОМПЕТЕНТНОСТТА И УЧТИВОСТТА
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БИС.

Най-често използваните услуги са:
- продажба на стандарти;
- справки за стандарти;
- ползване на библиотеката.
27
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ФИНАНСИРАНЕ

Финансовата дейност през изминалата година е
подчинена на законосъобразна, целесъобразна
и адекватна политика на разходите, съобразена с
приходите.

Приходите за 2019 г. заедно с източниците за тях са
дадени в таблицата по-долу:

Източник на финансиране

лв.

Субсидия от държавния бюджет

1 640 000

Приходи от продажби

431 678

Членски внос

201 489

Договори, вкл. по европейски проекти

282 041

Други приходи – продажба на ДМА, лихви и
спонсорство

8 972
2 564 180

Всичко приходи
Наличност от предходни години към 01.01.2019 г.

290 159

Съотношението в проценти е показано на графиката:

Финансиране на дейността по стандартизация за 2019 г. (%)

Източник на финансиране
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Сравнение на финансирането за последните трите години е представено в таблицата и графиката (в проценти):

Източник на финансиране

2017 г.

2018 г.

2019 г.

лева

%

лева

%

лева

%

1 430 000

66

1 530 000

65

1 640 000

64

Приходи от продажби

421 524

19

423 627

18

431 678

17

Вноски от членовете на БИС/ТК

192 547

9

205 650

9

201 489

8

Договори за финансиране на теми, в т.ч.
от европейски проекти

129 031

6

202 855

8

282 041

11

5 602

0

1 215

0

8 972

0

Субсидия от държавния бюджет

Други приходи (лихви и спонсорство)
Общо приходи
Наличности на 01.01 за съответната
година

2 178 704

2 363 347

2 564 180

205 726

255 502

290 159

Финансиране на дейността по стандартизация 2017 - 2019 г.
(% спрямо общите приходи за годините)
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Разходи през 2019 г.

Разходи

2017 г.

2018 г.

2019 г.

лева

%

лева

%

лева

%

Заплати, в т.ч. ДМС

918 392

43

962 052

43

1 088 454

46

Социално-осигурителни вноски

181 050

9

201 683

9

220 808

9

Други възнаграждения

384 119

18

372 471

17

321 832

14

Издръжка/

260 894

12

227 937

10

279 991

12

Членски внос за ISO, IEC, CEN, CENELEC

380 960

18

376 654

17

364 705

16

3 515

0

86 702

4

78 355

3

Капиталови разходи
Общо разходи
Наличности в края на годината

2 128 930

2 227 499

2 354 145

255 502

416 768

626 803

Сравнение на разходите за последните трите години е представено на следващата графика:

Разходи за дейността 2017 - 2019 г. (лева)

Следваната балансирана финансова политика гарантира финансовата устойчивост, която е от съществено
значение за изпълнението на дейностите по стандартизация.
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РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА И
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОВАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ

Човешкият ресурс е този, който с ежедневните си
усилия и трудови задачи следва мисията и визията
на Българския институт за стандартизация и постига
целите, за да бъде „винаги крачка напред”. През 2019 г.
персоналът на Български институт за стандартизация
наброява 69 души. Над 90 % от служителите на БИС
са с висше образование, със степен бакалавър или
магистър. Служители със средно образование има
единствено в помощните и административните
отдели в БИС. Преобладаващи отново са жените.
Тази тенденция се запазва трайно през последните
няколко години. Слабото текучество на напуснали
и новоназначени експерти е другата тенденция,
която се запазва и през 2019 г. През изминалата
година новопостъпилите служители са четирима и са
експерти - секретари на важни технически комитети
в БИС.
Специфичната дейност по стандартизация изисква
постоянно поддържане на квалификацията на
персонала. За постигането на тази цел служителите
взеха участия в уебинари, организирани от CEN
и ISO. Бяха проведени и поддържащи обучения
за секретарите на БИС/ТК по модул III от Плана
за действие на БИС. През 2019 г. бе организиран
и 6-месечен езиков курс по английски език.
Квалификацията си повишиха 22 служители на БИС,
които бяха разделени в 2 нива.

С цел бързото и ефективно въвеждане в спецификата
на дейността по стандартизация за всеки
новопостъпил се съставя индивидуална програма
за обучение съобразно изпълняваните функции.
Неизменна част от встъпителното обучение е
запознаване с действащата система за управление
на качеството, която обхваща всички дейности и
процеси в БИС.
Във връзка с изискванията на Закона за мерките
срещу изпирането на пари в БИС бе създадена
организация за спазването на всички изисквания на
ЗМИП, а именно:
−

Изготвен е план за въвеждащо и продължаващо
обучение на служителите за 2019 г.;

−

Проведено е обучение по ЗПИМ и ППЗМИП,
завършило с успешно положени тестове.

Усилията на Българския институт за стандартизация са
насочени към поддържане на висококвалифициран
и удовлетворен персонал, с което да бъде в полза на
бизнеса, на своите партньори, членове и клиенти.
БИС мобилизира усилия и наличния си капитал от
човешки ресурси, за да устои като модерен лидер в
процеса по стандартизация в България.
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