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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
Българският институт за стандартизация (БИС) представя отчета на своята дейност за 2015 г. Като
последна пълна година от мандата на управителните органи на БИС за периода 2011 – 2016 г.
бихме искали в началото на настоящия отчет да акцентираме върху основните ни постижения в
този период:
• Работихме, ръководени от принципите, по които функционират всички органи по стандартизация – демократичност, доброволност, равнопоставеност, балансираност и прозрачност.
• Изпълнихме Стратегията на БИС за периода 2007 – 2013 г. и разработихме и приехме
Стратегия за развитие на стандартизационната система в България и на Българския
институт за стандартизация за периода 2014 – 2017 г.
• Успешно прилагаме Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета
за европейската стандартизация и създадохме още по-добри условия за достъп на малките
и средните предприятия до дейността по стандартизация.
• Приключихме изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Конкурентоспособност”, чиито най-големи постижения в дългосрочен план бяха пълното обновяване на Бизнес информационния център,
създаването на Център за обучения и печатен център, пълната дигитализация на фонда от
български стандарти и стандартизационни документи и усъвършенстването на софтуерната система на БИС.
• Активно участвахме в дейността на европейските организации по стандартизация CEN
и CENELEC и успешно преминахме през периодична оценка за съответствие с критериите
за членство в тях.
• През 2012 г. бяхме домакини на Генералните асамблеи на CEN и CENELEC и на първата
по рода си среща на най-високо равнище на европейските стандартизационни организации.
• Активизирахме своята маркетингова дейност и предложихме на своите клиенти нови продукти и услуги.
• Положихме началото на една важна дейност, която печели все по-голяма популярност –
създаването на информационни центрове по стандартизация в университетите.
• За първи път поехме секретариат на Проектен комитет на CEN съвместно с Австрийския институт по стандартизация (ASI) в областта на „Грижи при вродени цепнатини на
устната и/или небцето”.
• Споделяхме добри практики и проведохме обучения на наши партньорски органи по стандартизация от други европейски страни.

2

Годишен отчет 2015

Благодарим на всички свои членове, партньори и експерти от техническите комитети за активната работа
по стандартизация и на нашия административен екип
за положените усилия! Благодарение на Вас Българският институт за стандартизация се утвърди като
активна, ефективно работеща и устойчиво развиваща
се организация, която вече служи за модел на развитие
на по-млади органи за стандартизация в други страни.

Ивелин Буров

Ирен Дабижева

Председател
на УС

Изпълнителен
директор
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС ПРЕЗ 2015

Общият брой на членуващите в
БИС организации, заинтересовани от дейността по стандартизация, през изминалата година е 324
(юридически лица); за сравнение
– общият брой на членовете през
2014 г. е 314.
От общия брой за 2015 г. 9 са
корпоративни членове, 291 са със
статут на активно членство, 18 са
статут на наблюдатели, 6 организации са със смесено членство –
активно и като наблюдатели.
Новоприетите членове през 2015 г.
са 25.

324
членове
на БИС
25
нови
членове
16
активни
ЕРГ

4

1124
експерти

195
от
Група 1
1
нов
ТК

75
активни
ТК
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Съгласно Закона за националната
стандартизация членуващите в БИС
организации са разпределени по
групи и тяхното представителство
(в брой и проценти) е дадено в
следващата таблица и графиката
към нея:
Група Вид организация
Група 1 Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и
търговци, банки
Група 2 Органи на изпълнителната власт
Група 3 Научни организации, институти, висши училища
Група 4 Органи за оценяване на съответствието
Група 5 Сдружения на застрахователи, професионални организации, съюзи
Общо

Брой

%

195

60

32
33
41
23
324

10
10
13
7

Организации - членове на БИС за 2015 г.
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Организации – членове на БИС за 2015 г.
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Членовете на БИС участват в дейността по стандартизация със свои експерти в работните органи
(технически комитети и експертни работни групи). Общият брой на експертите (физически лица)
към 31.12.2015 е 1 124 и през 2015 те участват активно в работата на 75 БИС/ТК и 16 БИС/ЕРГ.
Съотношението на броя на членовете на БИС за три поредни години е илюстрирано в дадената
по-долу таблица и графика:
Група

Вид организация

Група 1 Сдружения на работодатели, браншови
камари, производители и търговци, банки
Група 2 Органи на изпълнителната власт
Група 3 Научни организации, институти, висши
училища
Група 4 Органи за оценяване на съответствието
Група 5 Сдружения, професионални организации,
съюзи
Общо

2013
Брой %

2014
Брой %

2015
Брой %

212

67

198

63

195

60

33

10

31

9

32

10

30

9

34

11

33

10

32

10

33

11

41

13

18

6

18

6

23

7

325

314

324

Сравнение на броя на членовете на БИС за 2013 - 2015 г. по групи
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Сравнение на броя на членовете на БИС за 2013 – 2015 г. по групи
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Най-голям продължава да бъде делът на група 1. Нейното разпределение по видове организации
е, както следва:
Вид организация
Сдружения на работодатели, браншови камари

Брой
18

%
9

32
49
48
46
2
195

16
25
25
24
1

Производители и търговци:
Микропредприятия
Група 1 Малки предприятия
Средни предприятия
Големи предприятия
Банки
Общо

Най-много са представителите на малките и средните предприятия (МСП), които са основна част от
икономическите оператори на национално и европейско ниво. Акцентът върху МСП остана и наша
приоритетна цел през цялата година.

За укрепване на институционалния имидж
и обособеност на съпричастните към дейността по стандартизация и през 2015 г.
БИС продължи издаването на удостоверения за членство на всички организации,
заплатили членския си внос.

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Чрез стандартите — винаги крачка напред

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
№ 225 за 2015

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН)

Председател на УС:

Изпълнителен директор:
Ирен Дабижева

Ивелин Буров
1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
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ДЕЙНОСТ НА БИС НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Дейността на БИС се изпълнява съобразно Правилата за работа по националната стандартизация,
в които са отразени установените принципи и правила на европейската стандартизация. Работата на техническите комитети (БИС/ТК) и експертните работни групи (БИС/ЕРГ) е в съответствие с
одобрената програма по стандартизация, която е оповестена на нашата интернет страница.
Работната програма обхваща теми за разработване на български стандарти на национално ниво,
теми за въвеждане на европейски и международни стандарти чрез издаване с превод на български
език и теми за разработване на европейски стандарти на отделните етапи съгласно програмите на
CEN/CENELEC. Програмата се актуализира периодично.
За области от стандартизация, за които няма създаден технически комитет, продължава практиката
дейността да се наблюдава и изпълнява от отговорни специалисти в конкретната област.
На национално ниво през 2015 г. се извършиха някои промени, свързани с техническите органи.
Така, с отделни решения на Техническия съвет в неелектротехническата област се закри ЕРГ 8
„Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора” вследствие закриване на европейския комитет CEN/ТС 385 и поради липса на други теми; създаде се и нов БИС/ТК 104 „Технически
надзор на съоръжения с повишена опасност”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Дейността по стандартизация се извършва по сектори, които са еквивалентни на секторите в
европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC, както следва:

Сектор 1: Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти
(CEN Sector A – Services, Sector F – Fundamental standards)

Сектор 2: Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия
(CEN Sector S – Health, environment and medical equipment)

Сектор 3: Строителство и строителни конструкции
(CEN Sector B – Building and construction)

Сектор 4: Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки
(CEN Sector I – Mechanical engineering и Sector T – Transport, mechanical handling and packaging)

Сектор 5: Метални и неметални материали
(CEN Sector М – Metallic materials и Sector N – Nonmetallic materials)

Сектор 6: Химия, храни и продукти за домакинството и свободното време
(CEN Sector C – Chemicals, chemical engineering and food products и Sector H – Products for household
and leisure use)
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Сектор 7: Общи стандарти в електротехниката, стандарти в електрониката,
енергетиката, далекосъобщенията информационните технологии
CENELEC/Sector U – General electrotechnical standards, Sector V – Electronic engineering,
Sector W – Electrotechnical engineering, ETSI и CEN/Sector Z – Information technology)

По-важното през годината:
Сектор 3
Разработиха се български национални стандарти, които представляват преработени издания в
резултат от проведен периодичен преглед, от областта на действие на ТК 4 „Цимент, вар и гипс” и
ТК 5 „Бетон и разтвори”.
Разработени са и 12 национални приложения към български стандарти, въвеждащи хармонизирани
европейски стандарти към Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти. Разработките са
свързани с актуализиране на националните приложения вследствие публикуването на нови издания на европейските стандарти.

Сектор 4
Във връзка с промени в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в
движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, обн. ДВ бр. 45 от
30 май 2014 г., в ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене” се разработи Изменение 2 на БДС 15980:2010 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за
регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”. С
изменението се въвеждат нови видове табели за регистрационни номера.

Учреден бе нов ТК 104 „Технически
надзор на съоръжения с повишена опасност” по предложение на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
Предвижда се предметът на дейност на новосъздадения орган да
бъде стандартизиране на изисквания, правила и процедури, свързани с
техническия надзор на съоръжения с
повишена опасност.
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Сектор 6
Във връзка с публикуването на ново издание на стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски
стандарт към Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, в БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и
смазочни материали” се разработи национално приложение относно битуми и битумни свързващи
материали. Второ национално приложение се разработи към нехармонизиран стандарт относно
автомобилни горива (втечнен нефтен газ – LPG).

Сектор 7
БИС като национален орган за стандартизация изпълнява ролята на Национален електротехнически комитет (НЕК). В тази връзка през 2015 г. са гласувани 59 проекта на документи от следните
области: електромагнитна съвместимост (ЕМС), нанотехнологии, стандартизация за електрически
и електронни продукти и системи и IECEE (система на IEC за поддържане на схеми за оценяване
на съответствието на електротехнически съоръжения и съставни части).
Дейността, свързана с отделните етапи от разработването на стандарти, е представена в следващата таблица, където е дадена информация за общия брой на проектите на европейски стандарти
и стандартизационни документи, по които БИС е гласувал през 2015 г.

Гласувани проекти на стандарти по етапи
Обществено допитване
Обществено допитване и гласуване
Официално гласуване
Първичен въпросник
Периодичен преглед
Проекти на стандартизационни документи
Общо

CEN
834
205
820
1
27
66
1 953

CENELEC
54
398
344
7
–
11
814

Във връзка с членството в международните организации за стандартизация (ISO и IEC) през 2015
картината е следната: БИС участва като активен член в 23 ISO/TC, в 4 ISO/PC, в 41 ISO/TC/SC и в
ISO/CASCO, ISO/COPOLCO и в ISO/DEVCO.
По отношение на Международната електротехническа комисия (IEC) през 2015 г. БИС участва като
активен член в 2 IEC/TC и 2 IEC/TC/SC.
Общият брой на проектите на стандарти на ISO и IEC, по които БИС е гласувал през изминалата
година, е 127.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 г.
Освен конкретната дейност по стандартизация се изпълниха цели от одобрения план за действие
за 2015 г.

Активизиране на отношенията с държавните органи
В изпълнение на задачите за сътрудничеството с органите на изпълнителната власт експерти от
БИС извършиха преглед и терминологично съгласуване на български езикови версии на проекти на
нормативни актове с оглед точното отразяване на терминологията предвид бъдещото им въвеждане на национално ниво.
През 2015 г. са изпратени становища до следните органи на изпълнителната власт:
• Министерство на земеделието и храните
• Министерство на икономиката.
Експерти от БИС взеха участие и в работни групи по разработване/съгласуване на технически нормативни актове, свързани с прилагането на стандартите, към следните органи на изпълнителната
власт:
• Министерство на регионалното развитие и благоустройство
• Министерство на околната среда и водите
• Министерство на здравеопазването

Активизиране на отношенията на БИС с висшите учебни заведения
В изпълнение на стратегическата цел за партньорство с висшите учебни заведения е и откритият
през декември 2015 г. информационен център по стандартизация в Лесотехническия университет
в София. Намерението ни е да се задълбочи и развие сътрудничеството между БИС и висшите
учебни заведения. В новосъздадения информационен център БИС дава на преподаватели и студенти безплатен достъп за четене на подбрани български стандарти. За улеснение стандартите са
групирани в пакети, съобразно номерата им и наименованието на съответния технически комитет.
Това е третият информационен център по стандартизация във ВУЗ след открития през 2013 г. в ТУ
в София и в Нов български университет – София, открит през 2014 г.

Успешното сътрудничество с висшите
учебни заведения продължаваме и през
2016 г., водени от ясното убеждение,
че познаването на стандартите от
студентската скамейка е основа за
успешен бизнес в бъдеще.
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Центърът бе открит от
инж. Ирен Дабижева, изпълнителен
директор на БИС, и
проф. д-р Веселин Брезин, ректор на
Лесотехническия университет

Информационният център дава
достъп на преподаватели и
студенти за безплатно четене на
приблизително 4 300 подбрани
български стандарти

Присъстващите на семинара на
тема „Анализ на риска н асансьори,
машини и съоръжения” се запознаха с
общите принципи и специалните
процедури при оценка на риска на
широк кръг машини
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Годишен отчет 2015

Организиране на семинари и обучения
Проведените от БИС през годината мероприятия са насочени към повишаване на осведомеността
на бизнеса и обществото като цяло относно стандартите и ползите от прилагането им. Темите бяха
предложени от секретарите на БИС/ТК и от участниците в проведените през 2014 г. мероприятия.
Основната цел е предоставяне на актуална информация, практически указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и за участие в дейността по стандартизация. През 2015 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се проведоха семинари
по следните теми:
• „Европейският стандарт EN 206:2013 и прилагането му в Република България”
• „Съвременни осветителни уредби”
• „Енергийна ефективност, нови наредби и свързаните с тях стандарти, строителни
продукти и влагането им в строителството”
• „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на стандарта ISO 9001:2015”
• „Анализ и оценка на риска на асансьори, машини и съоръжения”.
Участие взеха общо 163 души, които получиха безплатни екземпляри на разглеждания стандарт,
предостави им се възможност да закупят стандарти по съответната тема с отстъпка, издадени им
бяха удостоверения за участие. Стремежът на БИС е чрез подобни мероприятия да се даде възможност на представители на бизнеса да намерят отговор на важни въпроси, свързани със стандартите, тяхното прилагане и стандартизацията като цяло.

Участие в Пловдивския технически панаир
За втори път през 2015 г. БИС участва на Международния технически панаир в Пловдив не само с
експерти в работните групи „Машиностроене”, „Транспорт и сервизно обслужване” и в Централната
комисия за определяне на носителите на „Златен медал и диплом”, а и със собствен щанд, на който
бяха представени важни стандарти и различни издания, както и дейността ни като национален орган по стандартизация. Участието ни даде възможност да проучим доколко фирмите са запознати
с нашата дейност, прилагат ли стандартите, проявяват ли интерес и съответно да популяризираме
дейността по стандартизация.

Информационният щанд на БИС
на Международния технически
панаир – Пловдив, 2015
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Семинарът на тема „Енергийна
ефективност, нови наредби и
свързаните с тях стандарти” беше
посетен от специалисти в областта
на енергийната ефективност

Представени бяха новите
нормативни документи и
свързаните с тях стандарти в
сферата на енергийната
ефективност

През ноември 2015 БИС организира
семинар, посветен на новото
издание на БДС EN ISO 9001:2015 –
водещият стандарт на ISO за
системи за управление на качеството. Присъстващите на семинара
се запознаха с промените,
произтичащи от новото издание
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Годишен отчет 2015

Откриване на семинар на тема:
„Европейският стандарт
EN 206:2013 и прилагането му
в Република България” от
изпълнителния директор
Ирен Дабижева

Семинарът даде отговор на
въпроси, свързани с обекта и
областта на приложение на
стандарта, предписанията от
националното приложение към него
и връзката на новите издания
с Еврокодовете
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УЧАСТИЕ НА БИС НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО

Като член на европейските и международните организации за стандартизация
БИС участва със свои представители в
ежегодните годишни срещи на високо
ниво на тези организации, в заседанията
на техническите съвети на европейските
организации, в годишни срещи на европейски работни органи по стандартизация и в други мероприятия, за които има
проявен интерес.

През 2015 година представители на БИС взеха
участие в следните събития:
Висшето ръководство на БИС, в лицето на председателя на УС И. Буров и изпълнителния директор И. Дабижева, взе участие в Четвъртата
среща на високо равнище на европейската
стандартизация, посветена на темата „Как
стандартизацията може да подпомогне прехода към по-чиста и по-интелигентна икономика”, проведена през юни 2015 г. в Рига,
Латвия. Тя бе организирана от европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC
заедно с Министерството на икономиката на
Латвия и Латвийската национална организация
по стандартизация (LVS).
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Паралелно със срещата на високо равнище в
Рига се проведоха и 43-та Генерална асамблея
на Европейския комитет по стандартизация
(CEN) и 55-та Генерална асамблея на Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC).

Участие в Техническите съвети
на европейските организации по
стандартизация CEN и CENELEC
Делегирани представители на БИС участват и
в заседанията на Техническите съвети на европейските организации по стандартизация, на
които се обсъжда, организира и координира тяхната дейност.

Годишен отчет 2015

Технически съвет на CEN
Представител на БИС участва в 77-то заседание на Техническия съвет на Европейския комитет по стандартизация (CEN/ВТ) през април
2015. Участниците обсъдиха две основни теми:
прогнозиране на публикации и поправки на публикации, както и създаването на „Joint CEN/CLC
Technical Policy Board“ за разглеждане на свързани с политиката, стратегически и от общ характер въпроси.

Технически съвет на CENЕLEC
Представител на БИС участва в 149-тата и в
150-тата срещи на Техническия съвет на
CENELEC през януари и май 2015, както и в паралелните срещи на работна група към CLC/BT
„План за действие на CENELEC/BT”. На срещите
бяха обсъдени плана за действие на CENELEC/
BT, стратегически въпроси и политики, технически и процедурни въпроси.

Многонационален семинар за
сътрудничество в областта на
стандартизацията
Българският институт за стандартизация беше
домакин на многонационален семинар за
сътрудничество в областта на стандартизацията, организиран в рамките на TAIEX (Инструмент
на ЕК за техническа помощ и обмен на информация). Участници в събитието, провело се на
28 и 29 май 2015 г., бяха 20 представители на
националните органи по стандартизация, министерства и индустрията от Албания, Босна
и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия,
Турция, Хърватия и Черна гора.

Целта на събитието беше да даде представа за организацията и функционирането на
дейностите по стандартизация в Европа, проследявайки примера на БИС като национален
орган за стандартизация, да се очертае взаимодействието между националните и европейските дейности по стандартизация в България и
насърчи вътрешно-регионалното сътрудничество по въпроси, свързани с дейности по превод
на стандарти и документи.
Други теми бяха свързани с услугите и маркетинговите дейности на БИС, особено по отношение на МСП, системата за управление на базата
данни от стандарти, издателската дейност, обученията, международната дейност и проектите,
както и текущото състояние и перспективите
за стандартизацията в Западните Балкани и
Турция.

Обучение на експерти от Агенцията по
стандартизация на Косово
През юни 2015 г. БИС организира и проведе тридневно учебно посещение на експерти от Агенцията по стандартизация на Косово в рамките
на проект „IPA – support to the free movement
of goods“, финансиран от EuropeAid. Основна
цел на обучението беше придобиване на практически опит в стандартизационния процес,
включително работа в технически комитети на
национално и европейско ниво, публикуване и
продажби на стандарти, електронна система за
управление на стандартизационната дейност и
продажбите, маркетингови дейности.
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През май БИС бе домакин на
многонационален семинар за
сътрудничество в областта на
стандартизацията, организиран в
рамките на TAIEX

По време на TAIEX семинара се
състоя работна сесия в три групи:
национални стандартизационни
органи, министерства и
представители на индустрията

Участниците в пленарното
заседание на ISO/TC 228 „Туризъм
и свързаните с него услуги”

Председателят на БИС/ТК 89
„Туристически дейности” взе
активно участие в обсъжданията
по време на пленарното
заседание на ISO/TC 228
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Годишен отчет 2015

Участие в годишни срещи на технически
комитети на европейско ниво
Участие в пленарно заседание на
CEN/TC 234 „Газова инфраструктура”
и в заседание на Сектор Форум Газ
Двама представители на БИС/ТК 60 „Газова
инфраструктура“ участваха в 32-то пленарно
заседание на CEN/TC 234 „Газова инфраструктура“ и в заседание на CEN/SFG_I „Сектор Форум
Газ – инфраструктура“ през пролетта на 2015.

Участие в пленарно заседание на
ISO/TC 228 „Туризъм и свързаните
с него услуги”
Председателят на БИС/ТК 89 „Туристически дейности” участва в десетото пленарно заседание
на ISO/TC 228 „Туризъм и свързаните с него
услуги” и в заседанията на работните групи,
състояли се в гр. Претория, Република Южна
Африка, през май 2015 г. Представителят на БИС
декларира българския интерес към завършване
на стандарта “Medical spa” с оглед богатството
на природни ресурси и интереса от страна на
бизнеса от въвеждане на такъв стандарт.

Участие в работни групи към
CEN/TC 366 „Материали, получени
от излезли от употреба гуми”
В проведените през април 2015 г. в Мадрид заседания на работни групи 2 и 4 към CEN/TC 366
„Материали, получени от излезли от употреба
гуми” участва експерт от БИС/ТК 76 „Каучук”. В
окончателния текст на проекта на техническа
спецификация „Качествени критерии за подбор
на цели гуми за процесите по оползотворяване
и рециклиране” бяха включени направените порано по кореспондентски път предложения от
експерта на БИС.

Рамково споразумение за
сътрудничество за превод на
европейски стандарти на езиците
на Общността
През 2015 г. се сключи ново двугодишно
Рамково споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейски стандарти на
български език, финансирано от Европейската
комисия (ЕК). В изпълнение на споразумението бяха преведени стандарти на CEN с обем
1 171 стр. и 429 стр. на CENELEC.

Участие в пленарна среща на CEN/TC 155
„Пластмасови тръби и тръбопроводни
системи”
Експерт от БИС участва в 57-мата пленарна среща на CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”, проведена във Виена през
май 2015 г. Един от най-дискутираните проблеми беше свързан с проектите за хармонизирани стандарти, тъй като срокът за хармонизиране към Регламент (ЕС) № 305/2011 е февруари
2016 г.

Експерт от БИС участва в 57-мата
пленарна среща на CEN/TC 155
„Пластмасови тръби и
тръбопроводни системи”
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ИЗДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ/СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И
ДРУГИ ИЗДАНИЯ
През изминалата година на български език са издадени общо 392 документа: от тях 341 са
въведени с превод европейски и международни стандарти/стандартизационни документи. Останалите 51 са разработените на национално ниво, включително 46 национални приложения (NA)
към европейски стандарти, четири БДС (преработени и актуализирани стари издания) и едно изменение на БДС.
На един от официалните езици на CEN/CENELEC или на ISO са издадедени общо 1757 стандарта.
От общия фонд от български стандарти поради неактуалност са отменени общо 1567 документа.
През 2015 г. бяха издадени своевременно новите издания на основополагащите стандарти
EN ISO 9000, EN ISO 9001, EN ISO 14001 в превод на български, които бяха обявени в извънреден
брой на Официалния бюлетин.
От програмата по FPA (2015–2016) през изминалата година с приоритет бяха издадени на български език 48 стандарта. Работата продължава и през 2016 г.
Септември 2015

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ
БДС

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Изисквания
(ISO 9001:2015)

ICS 03.120.10

EN ISO 9001

Заменя БДС EN ISO 9001:2008

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001:2015)
Systèmes de management de la qualité - Exigences (ISO 9001:2015)

Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 има статут на български стандарт
от 2015-09-25.

392
документа
на български
език
341
стандарти
с превод
1567
отменени
стандарти
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Този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт EN ISO 9001:2015.
Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут като
изданията на официалните езици на CEN.
Изданието на български език на този стандарт е одобрено от изпълнителния директор на
Българския институт за стандартизация на 2015-09-25.

51 док. на
нац. ниво
46 NA

48 FPA

1757
въведени
стандарти
на 1 от
официалните
езици на CEN,
CENELEC,
ISO

Национални стр. 2
и 42 стр. на EN ISO
© БИС 2015 Българският институт за стандартизация е носител
на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и
частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС.
1797 София, кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13
www.bds-bg.org

Национален № за позоваване БДС ЕN ISO 9001:2015
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За популяризиране на дейността по стандартизация БИС продължи да издава в електронен вариант
списанието „БДС Компас”, в което се представят
различни теми и свързаните с тях стандарти.

БДС Компас
Издание на Българския институт за стандартизация

Брой 3
юли – септември 2015

Екодизайн на продукти
Така, през 2015 г. електронното издание беше посветено
на следните теми:
• Бр.1
Стандартизация
и
електрическо
и
електронно
автомобили

отпадъци
от
оборудване
и

• Бр.2

Сигурност на обществото и гражданите

• Бр.3

Екодизайн на продукти

• Бр.4

Пътищата през зимата.

Европейските директиви за екодизайн и екоетикетиране
Информираният избор на потребителите

Анализ на разглежданията показва, че списанието
се ползва с популярност и има своята читателска
аудитория.

ISSN 1314-3611

В изпълнение на задачата, свързана със създаване на нови продукти на БИС, бяха издадени
следните колекции от стандарти:
• Опазване на културното наследство. Основополагащи стандарти
• Опазване на културното наследство. Методи за изпитване и средства за консервационни
работи
• Енергийна ефективност – енергийни характеристики на сгради
• Безопасност на играчки
• Социална отговорност и околна среда
• ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството
• ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти.
Предлаганите колекции съдържат официалните издания на български език на свързаните със
съответната тема стандарти и улесняват максимално заинтересованите от тях.
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Статистика
Информацията за въведените през 2015 г. стандарти и стандартизационни документи по видове е
онагледена в таблицата по-долу:
Видове стандарти
БДС
ISO
ISO/IEC
EN
EN ISO
HD
ETSI
Станд. документи на CEN, CLC, ISO, ETSI
Общо

Брой
51
129
2
1 092
353
5
75
145
1852

Национален фонд от български стандарти към края
на 2015 г.

Естествено най-голям е делът на европейските (EN), включително EN ISO, след което следват
въведените като български международни стандарти (ISO).
Какво включва националният фонд от стандарти към 31.12.2015 г. може да се види на графиката
по-долу.

БДС EN (CEN, CENELEC)
21374

БДС
БДС EN (ETSI)
БДС ISO
БДС ISO/IEC

1246

СТ на СИВ
7752

68
383

28

1167

2637

БДС IEC
други стандарт. документи (TR, TS и др.)

Национален фонд от български стандарти към края на 2015 г.
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Динамиката в картината на националния фонд от стандарти за три поредни години е представена
в таблицата и графиката по-долу.
Видове национални стандарти
БДС EN (CEN, CENELEC)
БДС
БДС EN (ETSI)
БДС ISO
БДС ISO/IEC
СТ на СИВ
БДС IEC
Други стандарт. документи (TR, TS и др.)
Общо

2013
20 562
7 983
2 524
1 184
27
396
82
1 132
33 890

2014
20 954
7 902
2 557
1 192
27
396
79
1 196
34 303

2015
21 374
7 752
2 637
1 167
28
383
68
1 246
34 655

Сравнение на фонда от български стандарти през 2013 - 2015 г.
25000

20000

15000

10000

2013 г.
2014 г.
2015 г.

5000

0
БДС EN (CEN,
CENELEC)

БДС

БДС EN (ETSI)

БДС ISO

БДС ISO/IEC

СТ на СИВ

БДС IEC

други
стандарт.
документи
(TR, TS и др.)

Забелязва се тенденция за намаляване на броя
на БДС, разработени на национално ниво, което
е вследствие на проведен периодичен преглед за
актуалност на българските стандарти.
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБИ. НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
В Бизнес центъра на БИС се предоставя
информация относно български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи.
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
• информация по конкретни запитвания от клиенти.
През 2015 г. са подготвени 874 тематични и библиографски справки, предоставена е информация
относно 1 943 документа, изготвени са 8 справки за актуалност на български стандарти и 72 справки за актуалност на международни стандарти по абонамент. В Информационния център са изготвени 158 отговори на запитвания в областта на стандартизацията.

Информация за
1 943
документа
437
1 699
клиенти в
четени в
читалня
80 читалня
справки
158
актуалност
отговори на
874
запитвания в
тематични и
4578
областта на
библиографски
имейли
стандартисправки
зацията
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Текущо през годината бяха предоставяни услуги за информиране на клиенти на БИС по e-mail
относно настъпили промени към закупени от тях стандарти:
• издаване на изменение – А1, А2,
• ново издание на стандарт,
• ново издание на стандарт с включено в изменение (EN+A1),
• издаване на стандарт с превод на български език,
• издаване на национални приложения,
• публикуване на поправки на стандарти.
Общо са изпратени имейли до 4 578 клиенти във връзка със закупуването на 264 стандарта.
В библиотеката към Бизнес центъра клиентите имат възможност на място да намерят необходимата им информация и да се запознаят безплатно с текста на стандартите и стандартизационните
документи, включително с всички европейски и международни стандарти, както и с чуждестранни
стандарти, съгласно сключените от БИС договори. През изминалата година от услугите на читалнята са се възползвали 437 клиенти на БИС, като са им предоставени 1 699 бр. документи. Клиенти,
които желаят да се запознаят с текстовете на стандарти, преди да ги закупят, или само да ги прегледат за справка, ползват предоставяната информационна услуга за онлайн четене на стандарти.
Най-често ползваната опция за онлайн четене е до 5 стандарта за 5 дни. През 2015 г. тази услуга са
ползвали 396 клиенти (84%). Общият брой на стандартите, които са четени дистанционно, е 2 635.

7470
продадени
БДС
2635
55 %
документи,
онлайн
четени
поръчки 396
онлайн
клиенти
246
четене
406
продадени
онлайн
продажби на
международни
7 нови
БДС EN ISO
и чуждестранни
колекции
9001:2015
документи
Бизнес информационният
център на БИС
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Продажби на стандарти
Общият брой на продадените през изминалата година български стандарти е 7 470, което е
с 8,1 % по-малко от продадените през 2014 г. При продажбите на БДС EN ISO се наблюдава ръст
от 22 %. Тук са едни от най-продаваните стандарти: БДС EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)”, БДС EN ISO 14001:2015 „Системи за управление
по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)”,
БДС EN ISO 9000:2015 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
(ISO 9000:2015)”, БДС EN ISO 17516:2015 „Козметични продукти. Микробиология. Микробиологични
гранични стойности (ISO 17516:2014)”. Новите издания заемат 6,7 % от продажбите в тази група.
Продажбите на БДС и БДС EN имат спад около 15%, като новите издания заемат 9% от
продажбите в тази група.
Спадът на продажби на БДС ISO е 8,3%. В тази група има търсени стандарти, които заемат 22,6%
от продажбите: БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по
пътищата. Изисквания с указания за прилагане”, БДС ISO 31000:2011 „Управление на риска. Принципи и указания”, БДС ISO 1999:2014 „Акустика. Оценяване на загуба на слуха, причинена от шум”,
БДС ISO/IEC 27001:2014 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”. Новите издания заемат 8,4% от продажбите в
тази група.
През 2015 г. бяха създадени нови продукти – 7 колекции от стандарти, като с най-голямо
търсене са:
• „ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти” – 16 продажби.
• „ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството” – 20 продажби.
• „Социална отговорност и околна среда” – 9 продажби.
На графиката по-долу е дадена илюстрация на продажбите на български стандарти по видове през
изминалата година:
11
678

БДС

210 15
1202

БДС EN
БДС EN ISO

2317

БДС ISO
3037

БДС HD
стандартизационни документи (СД)
други (БДС IEC, СТ на СИВ, БДС ENV)

Продадени български стандарти през 2015 г. по видове
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Спадът от 44 % в продажбите на международни и чуждестранни стандарти, който беше отчетен
през 2014 г., се запазва и през 2015 г. Продадени са общо 246 броя документи на международни и чуждестранни организации по стандартизация, с които БИС е сключил договори за тяхното
разпространение, в това число: международни (ISO, IEC), немски (DIN), британски (BS), американски (ASTM), руски (ГОСТ), както и други (AASHTO, ASME, API и др.). Този спад се наблюдава при
двете най-големи групи стандарти: ISO – 10,5 % и особено DIN – 82 %, докато при ASTM има ръст
от 63,5 %.
Процентното съотношение на тези продажби е дадено на следната графика:

3,66%

6,91%
ISO
IEC
51,63%

34,55%

BS
DIN
ASTM
AASHTO
други (ASME, API, IEEE, UOP)

2,03%

0,41%

0,81%

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2015 г.
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Информация за най-продаваните стандарти през 2015 г. е дадена в следната таблицата:
Стандарт
БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания
(ISO 9001:2015)
БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната
среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)
БДС ISO/IEC 27001:2014 Информационни технологии. Методи за сигурност.
Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни
принципи и речник (ISO 9000:2015)
БДС EN ISO 9308-1:2014 Качество на водата. Определяне броя на бактерии
Еscherichia coli и колиформни бактерии. Част 1: Метод чрез мембранно
филтриране на води с нисък бактериален фон на флората (ISO 9308-1:2014)
БДС EN ISO 5817:2014 Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения
от стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево
заваряване). Нива на качество според несъвършенствата (ISO 5817:2014)
БДС EN ISO 9612:2009 Акустика. Определяне на шума на работното място. Клас
на точност 2 (ISO 9612:2009)
БДС EN ISO 17516:2015 Козметични продукти. Микробиология.
Микробиологични гранични стойности (ISO 17516:2014)
БДС EN 206:2014 Бетон. Спецификация, свойства, производство и
съответствие
БДС ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания
БДС EN 12464-1:2011Светлина и осветление. Осветление на работни места.
Част 1: Работни места на закрито
БДС EN ISO 19011:2011 Указания за извършване на одит на системи за
управление (ISO 19011:2011)
БДС ISO 1999:2014 Акустика. Оценяване на загуба на слуха, причинена от шум

Брой
продажби
406
169
56
53
42
25
23
22
20
20
17
17
17

По отношение на областите на стандартизация най-много продажби през 2015 г. са реализирани в
следните области:
• селскостопански и хранителни продукти,
• управление на качеството и оценяване на съответствието,
• опазване на околната среда,
• нефтопродукти и смазочни материали,
• черна металургия,
• заваряване на материалите,
• бетон и разтвори.
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Системата на БИС за управление на дейностите по стандартизация и на продажбите улеснява
максимално достъпа на клиентите до необходимата им информация, поради което през
изминалата година се очертават следните тенденции:

Най-голямо търсене, според получените отговори, има информацията в секторите строителство, машиностроене, електро-енергетика,
металургия, нефтопродукти, продуктова сертификация, услуги, безопасност на храни, мебелна индустрия.

• намалява броят на запитвания на клиенти относно актуалност на стандартите,
цена и др.

Предоставената информация на интернет страницата на БИС се определя като много добра
от 83% от анкетираните. 87% оценяват качеството на преводите на стандарти като отлично и
добро.

• намалява продажбата на каталог на БИС
• улеснява се достъпа до БДС, разработени на национално ниво, поради електронизиране на фонда от стандарти
• съкращава се времето за закупуване на
стандарти чрез въвеждане на различни методи за плащане, от които клиентът има
възможност да избира най-удачния за него
• непрекъснато нараства относителният
дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет – от 46,3% през 2013 г. на
48,1 % през 2014 г. и 54,67 % през 2015 г. от
общия брой
• по отношение вида на носителя нараства относителният дял на продажбите на
български стандарти „онлайн” – от 51,7 %
на 53,5 %, на диск – от 31 % на 32,3 %, а на
хартия намалява от 17,3 % на 14,2 %.

Относно удовлетвореността от отделните
продукти и услуги с най-висок процент е продажбата на стандарти, следвана от сайта на
БИС, справките за стандарти и електронния информационен бюлетин.
Българският институт за стандартизация ще
продължава да работи за постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги,
да предлага нови продукти – колекции от стандарти в приоритетни области, да разработва
и въвежда нови услуги, да провежда директен
маркетинг и др., като стремежът е да се реагира
гъвкаво и адекватно на очакванията на клиентите
съобразно изискванията на пазара.
4,20 %

Да
Донякъде

Удовлетвореност на клиентите
През 2015 г. се проведоха две проучвания относно
удовлетвореността на нашите клиенти от работата на БИС, от предлаганите продукти и услуги.
Резултатите показаха висока степен на удовлетвореност – 96% от респондентите споделиха, че
са удовлетворени от продуктите и услугите, които БИС предоставя. Най-често ползваните продукти и услуги са продажба на стандарти (83%),
справка за стандарти (57%) и ползване на сайта
на БИС (55%). Електронният информационен
бюлетин се чете от 32% от отговорилите, а списание БДС „Компас” – от 23%. 13% ползват услугата за онлайн четене на стандарти.

0,06 %

Не

95,74 %

Удовлетвореност на клиентите от
продуктите и услугите на БИС
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Дейности на БИС, свързани с членството През 2015 г. в Центъра за управление на европейските организации за стандартизация CEN
на България в Европейския съюз
Като член на Европейския съюз (ЕС) България
спазва своя ангажимент при изпълнение на 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 (WTO/TBT). Функциониращият национален
информационен център изпълнява задължението си да осигурява информация в областта на
стандартизацията в съответствие с цитираните
документи.
През 2015 г. са нотифицирани 7 проекта на стандарти, разработвани на национално ниво, от
които 2 проекта на технически комитет БИС/ТК 4
„Цимент, вар и гипс”, 3 проекта на технически комитет БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, един проект
на изменение на български стандарт, разработван в технически комитет БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене”
и един проект на БИС/ТК 16 „Архивна, библиотечна и информационна дейност”.
Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява информация относно 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.

и CENELEC (ССМС) чрез националния информационен център са нотифицирани 1573 броя
национални стандарти, въвеждащи европейски стандарти, от които 1076 на CEN и 497 на
CENELEC. Същевременно продължи редовното
изпращане на информация относно заглавията
на български език на европейски стандарти на
етап проект и ратифициран документ и на хармонизирани стандарти за цитиране в Официалния вестник на ЕС.
През изминалата година редовно е осигурявана информация относно нотификации на проекти на национални стандарти по процедура
Vilamoura в CENELEC, изпратени от националните комитети.
Предоставена е информация на 50 запитвания,
постъпили от организации от страната и чужбина. Своевременно се уведомяват органите на
държавната администрация, съобразно областта на компетентност, за постъпили проекти на
европейски стандарти на етап обществено допитване.

7
нотифицирани
национални
проекта

50

1076
нотифицирани,
въвеждащи
стандарти
на CEN

30

запитвания
от страната
и чужбина

497
нотифицирани,
въвеждащи
стандарти на
CENELEC
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

През 2015 г. финансирането на дейността по стандартизация продължи да се осъществява със
същите източници, както и в предходни години. Приходите са регламентирани в чл. 55 от Закона за
националната стандартизация.
Финансиране на дейността по стандартизация за 2015 г. (%)
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Финансиране на дейността по стандартизация за 2015 г. (%)
Субсидията от държавния бюджет за двете последни години като сума остава непроменена.
Съгласно Закона за националната стандартизация с тези средства се гарантира заплащането на
членския внос на БИС в европейските и международните организации по стандартизация и се
осигурява административно-техническото обслужване на техническите работни органи. С цел
преодоляване на затруднения насочихме усилия за разширяване на източниците на финансиране
чрез предлагането на нови продукти и услуги.
Сравнение на приходите за периода 2013 – 2015 е показано в следващата графика:
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Финансиране на дейността по стандартизация 2013 - 2015 г. (лева)
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По отношение на разходите картината може да се види от следната графика, като са представени
Разходи за дейността 2013 - 2015 г. (лева)
данни за три последователни години.
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Разходи за дейността 2013 – 2015 г. (лева)
Следваната през годината финансова политика
бе изцяло съобразена с икономическите и финансови обстоятелства в страната. Това позволи
постигането на балансираност между приходите
и разходите, свързани с дейността по стандартизация като цяло.
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Годишен отчет 2015

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Дейността на Българския институт за стандартизация се извършва от висококвалифицирани и
компетентни служители. Общият брой на персонала към края на 2015 г. е 70 души. С цел поддържане на квалификацията и повишаване на знанията и уменията на служителите бяха проведени няколко вътрешни обучения. Всички ръководители на отдели и сектори, както и вътрешните
одитори (съгласно въведената система за управление на качеството в БИС), бяха включени в
семинар-обучение на тема: „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на
БДС EN ISO 9001:2015”.
През декември 2015 г. бе проведено и обучение на секретарите на БИС/ТК съгласно вътрешните правила и процедури във връзка с разработването на български стандарти на национално
ниво. Специално внимание бе обърнато на новоразработената инструкция „Периодичен преглед и
актуализиране на българските стандарти”.

Благодарение на компетентността, опита и
мотивацията на своите служители Българският институт за стандартизация извършва
ефективно своята дейност, като се стреми да
удовлетворява изискванията на своите клиенти
и партньори от всички сфери – икономика, бизнес,
наука и образование.

Регистрация на участниците в
общото събрание на БИС

33

Български институт за стандартизация
София 1797
кв. „Изгрев” ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
тел: 00359 2 81 74 504
факс: 00359 2 8735597
e-mail: info@bds-bg.org
web: www.bds-bg.org

