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Няколко думи за начало

Introduction

Българският институт за стандартизация (БИС) за
поредна година представя на своите членове отчет
за дейността си. Обръщайки поглед назад, можем да
споделим направеното и изминатия през 2014 г. път.
В настоящия отчет представяме всеобхватна картина
на извършеното от БИС: работата по стандартизация
на национално ниво във всички сектори, участието
на европейско и международно ниво, новите услуги
и продукти и др. дейности.

Bulgarian Institute for Standardization (BDS) presents to
its members the 2014 activity report. Looking back, we
share what we have done and what road was traveled
in 2014. This report presents a comprehensive picture
what BDS has done: standardization work at national
level in all sectors, the participation at European and
international level, the new services and products and
other activities.

2014 е годината, в която започна изпълнението на
новата Стратегия за развитие на стандартизационната система в България (за периода 2014 – 2017)
чрез разработения конкретен план за действие. За
първи път БИС изпълни и амбициозен маркетингов
план, чиято цел бе подобряване на маркетинговата
и рекламна дейност и разнообразяване и подобряване на продуктите и услугите, които БИС предлага
на своите клиенти. В изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1025/2012 относно европейската стандартизация
през изминалата година поставихме акцент и върху
малките и средните предприятия (МСП), като осигурихме на тези от тях, които не са членове на БИС,
улеснен достъп до проекти на стандарти и възможност за участие в стандартизационния процес. Продължихме успешното сътрудничество с висшите
учебни заведения, като създадохме втори информационен център по стандартизация в Нов български
университет, София, водени от ясното убеждение, че
познаването на стандартите от студентската скамейка е основа за успешен бизнес в бъдеще…

2014 is the first year of the implementation of BDS
new Strategy for development of the standardization
system in Bulgaria (for the period 2014 - 2017). BDS
implemented for the first time an ambitious marketing
plan aimed at improving our marketing and advertising
activities and diversification and improvement of the
products and services that BDS offers to its clients. In
the implementation of Regulation (EU) № 1025/2012
on the European standardization in the past year we
put emphasis on small and medium-sized enterprises
(SMEs), as we provided to those who are not BDS
members, easier access to draft standards and the
possibility to participate in the standardization process.
Led by the conviction that knowledge on standards by
university students is the basis for successful business
in the future we continued our successful cooperation
with the higher education institutions, by establishing the
second information center for standardization at the New
Bulgarian University, Sofia.

Не на последно място заслужава да отбележим и
приключването на проекта „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран
по ОП „Конкурентоспособност”, чиято цел бе институционално укрепване на БИС като национален орган
по стандартизация. Това е само част от равносметката. Постигнатото през 2014 се дължи на общите
усилия на служителите, експертите от техническите
комитети и членовете на БИС, които допринесоха за
представените резултати.

Last but not least, it is worth noting the finalizing of
the project “Improving the standardization system in
Bulgaria” financed by the Operational Programme
“Competitiveness”
aimed
at
BDS
institutional
strengthening as the national standards body. This is
only a part of the balance. The achievements of 2014
are due to the joint efforts of the employees, technical
committees’ experts and BDS members.

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of BDS
Governing Board

Ирен Дабижева
Изпълнителен
директор

Iren Dabizheva
BDS Managing Director
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ПО-ВАЖНОТО ПРЕЗ 2014

HIGHLIGHTS OF 2014

Дейност на БИС в подкрепа на малките и
средните предприятия (МСП)

BDS activities to support small and
medium-sized enterprises (SMEs)

През изминалата година акцент в работата на БИС
бяха дейностите във връзка с приобщаването и насърчаването на МСП за участие в дейностите по
стандартизация. Изискването за привличане на заинтересовани от процеса по стандартизация страни от
тази целева група и активизирането на сътрудничество с тях е заложено в стратегическия за БИС документ
– Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската
стандартизация. С оглед адекватното му прилагане
се наложиха промени в нормативната база: бяха изменени и допълнени Уставът на БИС и Вътрешните
правила за работа по националната стандартизация.
По този начин започна реално изпълнение на целите
от Стратегията на БИС за периода 2014 - 2017, която
поставя МСП и техните организации като основни целеви групи, а именно:

Over the past year BDS has been focused on the activities
for involvement and encouraging SMEs to participate in
the standardization activities. The requirement to attract
stakeholders in this target group of the standardization
process and the intensification of the cooperation with
them lies in the strategic for BDS document - Regulation
(EU) № 1025/2012 on the European standardization.
With a view of its proper implementation normative
changes were initiated: BDS Statutes and the Rules for
National Standardization Activities were amended. Thus
the actual implementation of the objectives of the BDS
Strategy for the period 2014 - 2017 began. The Strategy
places SMEs and their organizations as key target
groups, namely:

• Създаде се механизъм за пълноценно включване на микро-, малките и средните предприятия в
стандартизационния процес.

• A mechanism for stronger involvement of
micro, small and medium-sized enterprises in the
standardization process was created.

• Създадоха се условия за предоставяне на целеви продукти, услуги, колекции от стандарти на
преференциални цени, безплатен онлайн достъп
до обхвата на стандартите и др.

• Conditions for providing targeted products,
services, collections of standards at discounted
prices, free online access to the scope of standards,
etc. were ensured.

• Проведоха се семинари и обучения с цел насърчаване на МСП за участие в процеса на стандартизация и повишаване на осведомеността и
познанията им в сферата на стандартизацията.

• A number of seminars and trainings for SMEs were
conducted to encourage their participation in the
standardization process, and to raise their awareness
and knowledge about standardization.

• Започна предоставянето на нови услуги и отстъпки за МСП.

• New services and discounts for SMEs were
launched.

Поддържаната на интернет страницата секция за
МСП бе напълно преработена през м. май 2014 г. и
обновена с актуална информация. Уеб порталът съдържа информация, насочена към представителите
на МСП с цел повишаване на тяхната информираност както за участието им в процеса по стандартизация, така и за използването на стандарти. Това позволява на МСП по-лесно да открият подходящия за
тях стандарт и да го използват по най-добрия начин.

BDS maintains SME web-portal, which was completely
reviewed in May 2014 and was updated with links and upto-date information. The web-portal contains information
for SMEs representatives to raise their awareness both
in terms of participation in the standardization process
and the use of standards. The portal helps SMEs better
identify and use standards.
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Изпълнение на маркетинговия план

Implementation of the marketing plan

През 2014 г. БИС насочи усилията си за изпълнение
на разработения за първи път маркетингов план, в
който бяха включени дейности, целящи, от една страна, изграждане на разпознаваемост на БИС като национален орган за стандартизация и подобряване на
представянето му като отговорна институция, а от
друга – активизиране на взаимодействието и сътрудничеството с членовете и заинтересованите страни
в процеса на стандартизация и разнообразяване на
предлаганите от БИС продукти и услуги. В резултат
на това можем да отчетем следните резултати:

BDS focused its efforts in 2014 to implement its first
marketing plan. The plan included activities aimed on
the one hand, at increasing BDS recognizability as the
national standards body and improving its performance
and on the other hand, at strengthening the interaction
and cooperation with our members and stakeholders in
the standardization process and diversification of the
products and services offered by BDS. As a result of this
we could outline the following achievements:

• Повишена информираност за БИС и неговата
дейност сред бизнес средите и обществеността
(чрез издаване на месечен безплатен информационен електронен бюлетин с актуална информация за новини, нови стандарти, предстоящи
събития и друга полезна информация за бизнеса
и членовете, и изпращането му до членовете на
БИС и на бизнес и браншови организации за разпространение сред техните членове).

• Increased awareness about BDS and its activities
among the business community and society (by
issuing a monthly e-newsletter free of charge with
updated information on news, new standards,
upcoming events and other useful information for
businesses and members, and sending it to BDS
members, business and professional organizations
for distribution to their members).

• Подобряване на съществуващи и разширяване
на предоставяните от БИС услуги (например, въвеждане и популяризиране на нови услуги).

• Improvement of existing and expanding the
services provided by BDS (e.g. introduction and
promotion of new services).

• Разнообразяване на продуктите, предлагани от
БИС (предлагане на колекции от стандарти в определена област на преференциални цени).

• Diversification of the products offered by BDS
(offering collections of standards in a specific area at
discount prices).

Повече за дейностите във връзка с МСП и по изпълнение на маркетинговия план – на стр. 29-33.

More about the activities related to SMEs and on the
implementation of the marketing plan - p. 29-33.

Сътрудничество с Висшите учебни
заведения (ВУЗ)

Cooperation with the Higher Education
Institutions (HEIs)

През 2014 г. БИС продължи да следва един от стратегическите си приоритети – установяване на сътрудничество с ВУЗ-овете в България и подкрепа на
инициативата на европейско ниво за насърчаване
изучаването на стандартизацията във висшето образование и през 2014 г.

BDS continued to pursue one of its strategic priorities –
establishing the cooperation with HEIs in Bulgaria and
supporting the initiative at European level to promote the
study of standardization in the higher education.

През януари 2014 г. в Нов български университет
(НБУ) се проведе еднодневен семинар на тема:
„Представяне на стандартизационната система в
България”. Студентите и преподавателите бяха запознати с работата на БИС по усъвършенстване на
системата за стандартизация в България с помощта
на оперативна програма „Конкурентоспособност”,

A seminar entitled “Presentation of the standardization
system in Bulgaria” was carried out at the New Bulgarian
University (NBU) in January 2014. The students
and professors got familiar with BDS work on the
improvement of the standardization system in Bulgaria
under the Operational Program „Competitiveness“, and
the pilot project realized at the Technical University in
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както и с реализирания в Техническия университет
в София пилотен проект за създаване на информационни центрове по стандартизация във висшите
училища.

Sofia for the establishment of information centers on
standardization in higher education institutions.

В резултат от проявения интерес през ноември в НБУ
се откри вторият информационен център на БИС по
стандартизация. Целта е да се способства за придобиване на знания и умения от студентите за работа
със стандартите и разбиране на връзката на стандартизацията със съответната академична дисциплина.
В новосъздадения информационен център се осигурява безплатен достъп за четене на подбрани български стандарти от преподаватели и студенти. Така
стандартите може да се използват за образователни
и научно-изследователски цели, като за улеснение те
са групирани в пакети съобразно номера и наименованието на съответния технически комитет.

As a result of the interest shown, at NBU the second
BDS information centre on standardization opened doors
in November. The aim is to facilitate the acquisition of
knowledge and skills of students to work with standards
and to understand the relation between standardization
and the relevant academic discipline. The newly created
information centre provides teachers and students with
free access for reading selected Bulgarian standards. In
such a way standards may be used for educational and
research purposes - for convenience they are grouped
in packages according to the number and name of the
Technical Committee.

Това е вторият информационен център по стандартизация във ВУЗ след открития през 2013 г. в Техническия университет.

This is the second Information Centre for Standardization
opened at a HEI following the centre launched at the
Technical University in 2013.

Информационният център
по стандартизация в
НБУ бе тържествено
открит от изпълнителния
директор на БИС
г-жа Ирен Дабижева
The Information Centre for
Standardization at the
NBU was solemnly opened
by BDS Managing Director
Mrs. Iren Dabizheva

През октомври 2014 г. се подписа споразумение за
създаване на информационен център и в Лесотехническия университет (ЛТУ), София. От университета
уточниха техническите комитети на БИС, към чиито
стандарти отделните факултети проявяват интерес.
Освен това от ЛТУ поеха ангажимент да разширят
членството си в БИС и да имат представители във
всички тези технически комитети. В момента центърът е в процес на изграждане.

4

An agreement on the establishment of an information
center and at the University of Forestry (UF) in
Sofia was signed in October 2014. From the
University clarified BDS technical committees,
the standards of which are of interest for the individual
departments.
Furthermore
the
University
has
undertaken to expand its membership in BDS and to
have representatives in all those technical committees.
Currently the centre is being setting up.
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С цел популяризиране на стандартизацията във висшето образование през месец май БИС проведе за
първи път Ден на отворените врати за студенти. Целта бе да се насърчи информираността и разбирането
на студентите относно същността на стандартизацията, работата на БИС и прилагането на стандартите. Присъстваха около 70 студенти и преподаватели от ТУ, УАСГ и НБУ, които бяха запознати с БИС и
неговата дейност на национално и европейско ниво.
Участниците имаха възможност да се запознаят с
дейността на отделни технически комитети на БИС
и по-важни и интересни стандарти в съответната област в зависимост от специалностите, по които се
обучават. Студентите посетиха Информационния и
Печатния център на БИС и получиха информационни
материали за стандарти в различни сектори.

In order to promote the standardization in the higher
education BDS for the first time in May organized Open
Doors day for students. The aim was to encourage
students’ awareness and understanding of the essence
of standardization, BDS activities and implementation
of standards. The event was attended by about 70
students and professors from the Technical University,
the University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy and the New Bulgarian University. The
participants were introduced with BDS and its activities
at national and European level and had the opportunity
to learn about the activities of particular BDS technical
committees and more important and interesting
standards in different areas depending on the specialties
in which the participating students were trained. Students
visited BDS Information Centre and BDS Printing Centre
and received information materials about standards in
different sectors.

Студенти и
преподаватели от
различни университети
посетиха Деня на
отворените врати през
май
Open Doors day in May was
attended by students and
professors from different
universities

Участниците посетиха
Информационния център,
където научиха за
предоставяните от БИС
услуги
The participants visited BDS
Information Centre, where
they were introduced with the
offered by BDS services
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ЧЛЕНУВАЩИ В БИС
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2014

BDS MEMBER ORGANIZATIONS IN
2014

В края 2014 г. в Българския институт за стандартизация членуват общо 314 организации (юридически
лица). От тях 9 са корпоративни членове, 280 са със
статут на активно членство, 21 имат статут на наблюдатели, 4 организации са със смесено членство – активно и като наблюдатели. Броят на новоприетите
членове в БИС за изминалата година е 20.

By the end of 2014, 314 organizations (legal entities)
have been members of the Bulgarian Institute for
Standardization. 9 of them are corporate members, 280
have the status of active members, 21 have observer
status and 4 organizations are of a mixed status – active
and observers. The number of newly accepted BDS
members for the last year is 20.

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

Their distribution by groups according to the Law on
National Standardization is presented in the following
table (number and percentage ratio).

Група
Group

Вид организация
Type of organization

Брой
Number

Група 1
Group 1

Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци,
банки
Employers’ associations, branch chambers, producers and traders, banks

198

63

Група 2
Group 2

Органи на изпълнителната власт
Executive government bodies

31

10

Група 3
Group 3

Научни организации, институти, висши училища
Scientific organizations, institutes, universities

34

11

Група 4
Group 4

Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies

33

10

Група 5
Group 5

Сдружения на застрахователи, професионални организации, съюзи
Insurance associations, professional organizations, unions

18

6

Общо:
Total:

314
Организации – членове на БИС за 2014 г.
Organizations – members of BDS in 2014

Група 5/Group 5
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Конкретният брой на представителите на най-голямата група е даден по-долу:

The specific number of the largest group’s representatives
is given below:

Вид организация
Type of organization
Сдружения на работодатели, браншови камари
Employers’ associations, branch chambers

Брой
Number

%

19

10

31

16

54

27

46

23

46

23

2

1

Производители и търговци:
Producers and traders:

Група 1
Group 1

Микропредприятия
Micro enterprises
Малки предприятия
Small enterprises
Средни предприятия
Medium enterprises
Големи предприятия
Large enterprises
Банки
Banks

Общо:
Total:

198

Картината на членовете за три поредни години е
представена в таблицата по-долу:

The picture of BDS members for three consecutive years
can be seen in the table below:
2012

Група
Group

Вид организации
Type of organization

Група 1
Group 1

2013

2014

Брой
Number

%

Брой
Number

%

Брой
Number

%

Сдружения на работодатели, браншови камари,
производители, търговци, банки
Employers`associations,
branch
chambers,
producers, traders, banks

218

67

212

65

198

63

Група 2
Group 2

Органи на изпълнителната власт
Executive government bodies

33

10

33

10

31

10

Група 3
Group 3

Научни организации, институти, висши училища
Scientific organizations, insitutes, universities

30

10

30

9

34

11

Група 4
Group 4

Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies
Сдружения на застрахователи, професионални
организации, съюзи
Insurance associations, professional organizations,
unions

26

8

32

10

33

10

17

5

18

6

18

6

Група 5
Group 5
Общо:
Total:

324

325

314
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Членовете на БИС участват в работата по стандартизация със свои експерти в различните техническите органи (технически комитети и експертни работни
групи). Общият брой на експертите (физически лица)
към 31.12.2014 е 1109.

BDS members participate in the standardization work
with their experts in various technical bodies (technical
committees and expert working groups). The total number
of the experts (individuals) by 31.12.2014 is 1109.

Новото през 2014 г. по отношение на членовете е
издаването на удостоверения за членство на всички
организации, заплатили членския си внос, чрез което се цели укрепване на институционалния имидж
и обособеност на съпричастните към дейността по
стандартизация.

The new in 2014 in respect of members is the issuing
of certificates for membership for all organizations who
have paid their membership fees. This aims to strength
the institutional image and commitment of those involved
in the standardization activity.

Сравнение
на броя
нана
членовете
БИСза
за2012
2012– -2014
2014
г. по
групи
Сравнение
на броя
членовете на
на БИС
г. по
групи
Comparison
of the
numberof
ofBDS
BDS members
members for
– 2014
by groups
Comparison
of the
number
for2012
2012
- 2014
by groups
250

брой
number

200

2012

150

2013
2014

100
50
0
Група 1
Group 1
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ДЕЙНОСТ НА БИС НА
НАЦИОНАЛНО НИВО

BDS ACTIVITIES AT NATIONAL
LEVEL

Цялостната дейност по национална стандартизация
се извършва при съблюдаване на установените принципи и правила на европейската стандартизация,
които са отразени и в действащата нормативна база
на БИС – вътрешните правила за работа по националната стандартизация, чиито преработени и актуализирани издания бяха приети от УС на БИС през
2014 г.

The overall activity for national standardization is carried
out in accordance with the established principles and
rules of the European standardization, which are reflected
in the current BDS regulations - the Rules for National
Standardization Activities, the revised and updated
editions of which were adopted by BDS Governing Board
in 2014.

На национално ниво през изминалата година се
извърши преглед на текущото състояние на техническите комитети, последван от анализ за идентифициране на проблемите при функционирането на
БИС/ТК. Въз основа на анализа и направените препоръки от Техническите съвети на БИС се предложиха
мерки за оптимизиране на дейността на техническите комитети, чието изпълнение ще е основна задача
през 2015 г.

At national level a review of the technical committees’
current state was carried out in the past year. The review
was followed by an analysis to identify the problems in
the functioning of the BDS/TCs. Measures to optimize
the technical committees work were suggested. The
measures are based on the analysis and BDS Technical
Boards’ recommendations. Their implementation will be
a major task in 2015.

През 2014 г. няма настъпили промени в статута на
техническите комитети: на национално ниво активно
работят 75 БИС/ТК и 18 БИС/ЕРГ. За области, за които няма създадени технически комитет, дейността по
стандартизация се координира от отговорен специалист.

The status of technical committees in 2014 remains
unchanged: 75 BDS/ТCs and 18 BDS/EWGs work
actively at national level. Responsible specialists
coordinate the standardization activities in areas where
technical committees are not established.

Работата на техническите комитети (БИС/ТК) и експертните работни групи (БИС/ЕРГ) е в съответствие
с одобрената програма по стандартизация, която е
достъпна за всички заинтересовани и оповестена на
интернет страницата. Работната програма обхваща
теми за разработване на български стандарти на национално ниво, теми за въвеждане на международни
и европейски стандарти чрез превод на български
език и теми за разработване на европейски стандарти на отделните етапи съгласно програмите на CEN/
CENELEC. Тя е отворена за актуализиране и допълване.

The work of the technical committees (BDS/TCs) and
Expert Working Groups (BDS/EWGs) is in accordance
with the approved programme for standardization that
is available to all stakeholders and announced at BDS
website. The work program covers work items for
development of Bulgarian standards at national level,
for implementing international and European standards
by translation into Bulgarian language and for the
development of European standards on different stages
according to CEN/CENELEC’ programmes. It is open to
updating and supplementing.

Една от основните дейности на БИС е разработването на стандарти на национално ниво, предимно в
подкрепа на националното законодателство и в сътрудничество с органите на изпълнителната власт. За
поредна година особено активно бе сътрудничеството с Дирекция „Правила и норми за проектиране и
строителство” на МИП във връзка с прилагането на

One of the main BDS activities is to develop standards at
national level, primarily in support of national legislation
in cooperation with the executive authorities. For a
consecutive year, particularly active was the cooperation
with the „Rules and regulations for design and
construction“ Department of the Ministry of Investment
Planning relating to the implementation of Regulation
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Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за строителни продукти. В резултат
на това се разработиха и съгласуваха 21 национални
приложения към български стандарти, въвеждащи
хармонизирани европейски стандарти за строителни
продукти, които установяват националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с
предвидената употреба на тези продукти. За целта се
извърши анализ на съществуващите нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите, както и за опазване на околната среда и здравето на хората. Взети бяха предвид климатичните и
географски условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен
опит.

(EU) № 305/2011 of the European Parliament and of the
Council for construction products. As a result, 21 national
annexes to the Bulgarian standards were developed
and harmonized, transposing harmonized European
standards for construction products, which establish
national requirements for determining the performance
of the essential characteristics in relation to the intended
use of these products. For this purpose an analysis of
the existing regulations for the design, implementation
and construction control, as well as environmental and
human health was made. The climate and geographical
conditions in the country as well as the established
regional and national traditions and building experience
were taken into account.

В допълнение, през изминалата година на национално ниво се разработиха:
• шест нови издания на национални приложения
и две изменения на действащи национални приложения към български стандарти, въвеждащи
Eврокодове, на базата на националния практически опит при проектиране на сгради и строителни
съоръжения, и съобразени с климатичните условия у нас

In addition, during the past year at the national level were
developed:
• six new editions of national annexes and two
amendments to the existing national annexes to
Bulgarian standards transposing Eurocodes based
on national experience in the design of buildings and
construction facilities, and consistent with the climate
conditions in the country

• ново, преработено издание, на национален
стандарт в областта на дървообработващата промишленост

• new revised edition of a national standard in the
field of woodworking industry

• ново издание на национално приложение към
български стандарт, въвеждащ хармонизиран
европейски стандарт за гориво за дизелови двигатели, с което се актуализират национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията
на действащото национално законодателство в
областта на горивата за дизелови двигатели.

• new edition of the national annex to Bulgarian
standard transposing a harmonized European
standard for diesel fuels with which national additions
and clarifications are updated, taking into account the
requirements of national legislation in the field of fuels
for diesel engines.

Следването на непрекъснатото развитие на стандартизационните процеси на европейско и международно ниво и предаването на национални коментари по
време на етап „обществено допитване” са основните
елементи от дейността на националните технически
комитети във връзка с участието на БИС в разработването на европейски и международни стандарти
съгласно програмите на CEN/CENELEC и ISO/IEC.
От началото на 2014 г. стартира електронната платформа за гласуване през сайта на БИС от членовете и експертите в БИС/ТК: регистрирани са над 200
представители на членове на БИС, гласувани са над
550 европейски и международни стандартизационни

Following the continuous development of standardization
processes at European and international level and
transmission of national comments during the „public
enquiry“ stage are the main elements of the national
technical committees activity in relation to BDS
participation in the development of European and
international standards according to CEN/CENELEC and
ISO/IEC programmes. Since January 2014 a protected
web platform for electronic voting has been used by the
representatives and experts of BDS/TCs and EWGs:
over 200 representatives of BDS members have been
registered, more than 550 European and international
standardization drafts have been voted. For each
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проекти. Ежеседмично за всеки БИС/ТК автоматично
се генерират списъци с проекти, които са обявени за
гласуване на етап „обществено допитване” и „официално гласуване”, и се изпращат до регистрираните
в платформата представители с активно участие в
съответните БИС/ТК. Информационната система на
БИС дава възможност всеки секретар на БИС/ТК да
получава информация за гласувалите по проектите
експерти.

BDS/TC weekly lists of drafts are automatically generated
that have been announced for voting at „public enquiry“
stage and „formal vote“ stage and sent to the registered
in the platform representatives with active participation
in the relevant BDS/TC. BDS information system allows
every TC’s secretary to receive information about experts
voting on drafts.

Дейността на националните работни органи (БИС/ТК
и БИС/ЕРГ) са представени по сектори на индустрията в съответствие с класификацията на европейските организации по стандартизация, като са включени
активните национални технически комитети и експертни работни групи в дадения сектор и е отразена
спецификата в работата на конкретния сектор.

The activities of the active national working bodies
(BDS/TCs and BDS/EWGs) are presented by sectors
of industry in accordance with the classification of the
European standardization organizations and the specifics
of the work of the particular sector is reflected.

В таблиците са включени само тези БИС/ТК и
БИС/ЕРГ, които през изминалата година имат дейност по участие в разработване, приемане и въвеждане на стандарти.

The tables below include only those BDS/TCs and
BDS/EWGs which in 2014 have been involved in the
development, adoption and implementation of standards.

Сектор 1: Стандарти в областта на
услугите и основополагащи стандарти

Sector 1: Standards in the field of services
and fundamental standards

(CEN Sector A - Services, Sector F - Fundamental standards)
В този сектор функционират 11 ТК и 8 ЕРГ и тяхната
дейност е представена по-долу:

Within this sector 11 TCs and 8 EWGs function and their
activity is shown below:
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Участие в разработването
на европейски и международни стандарти в CEN/
CENELEС и ISO, бр.
Participation in European and
international standards
development in
CEN/CENELEС and ISO,
number

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

CEN/CENELEC

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards implemented as BDS
in one of the official languages,
number

CEN

ISO

CEN

ISO

5

6

7

8

9

4

2

1

2

1

-

-

5

7

1

4

1

3

6

3

2

3

1

-

12

-

14

9

-

-

-

-

13

-

ТК 34 Управление на качеството и
оценяване на съответствието
TC 34 Quality management and
conformity assessment

-

-

3

2

2

2

-

-

ТК 80 Електронен обмен на данни
в администрацията, търговията и
услугите
TC 80 Electronic data interchange
for administration, commerce and
transport

7

4

2

3

-

-

13

3

ТК 84 Банково дело, ценни книжа
и финансови услуги
TC 84 Banking, securities and
other financial services

-

-

7

1

-

3

-

-

ТК 89 Туристически дейности
TC 89 Tourism activities

-

5

4

8

5

2

1

-

ENQ*

FV**

ENQ

FV

2

3

4

ТК 12 Приложения на
статистическите методи
TC 12 Application of statistical
methods

-

1

ТК 16 Архивна, библиотечна и
информационна дейност
TC 16 Archive, librarianship and
information activity

-

ТК 24 Безразрушителен
(неразрушаващ) контрол
TC 24 Non destructive testing
ТК 28 Метрология
TC 28 General metrology

1
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТК 94 Опазване на културното
наследство
TC 94 Conservation of Cultural
Property

7

3

-

-

2

-

3

-

ТК 97 Интелигентни транспортни
системи и логистика
TC 97 Intelligent transport system
and logistics

13

12

-

-

-

1

14

1

ТК 99 Нанотехнологии
TC 99 Nanotechnologies

-

6

-

-

1

-

3

1

ЕРГ 2 Техническа документация
EWG 2 Technical documentation

-

8

-

-

-

-

1

-

ЕРГ 12 Естетични хирургични
услуги
EWG 12 Aesthetic surgery services

-

1

-

-

-

-

-

-

ЕРГ 13 Услуги за красота
EWG 13 Beauty Salon Services

1

2

-

-

1

-

1

-

ЕРГ 15 Управление на проекти,
програми и портфолио
EWG 15 Project, programme and
portfolio management

-

-

1

-

-

-

-

-

48

54

28

26

14

14

63

8

Общо:
Total:

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Сектор 2: Здравеопазване, опазване на
околната среда и медицински изделия

Sector 2: Healthcare, environmental and
medical equipment

(CEN Sector S - Health, environment and medical equipment)
Към този сектор спадат 5 активни ТК и 2 ЕРГ.

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

5 active TCs and 2 EWGs belong to this sector.

Участие в
разработването на
европейски стандарти
в CEN/CENELEC бр.
Participation in European
standards development in
CEN/CENELEС, number
CEN/CENELEC

Приети от ТК европейски и международни
стандарти за издаване
на български език, бр.
European and
international standards
implemented as BDS in
Bulgarian language,
number

Въведени европейски
и международни стандарти като БДС на
един от официалните
езици, бр.
European and international standards implemented as BDS in one of
the official languages,
number

CEN

ISO

CEN

ISO

48

11

2

62

5

11

12

4

-

11

-

ТК 59 Ергономия
TC 59 Ergonomics

8

2

1

-

1

-

ТК 82 Акустика. Шум и
вибрации
TC 82 Acoustics. Noise
and vibrations

8

1

1

1

1

4

ТК 87 Медицински
изделия
TC 87 Medical devices

54

82

7

-

61

-

ЕРГ 17 Грижи при
вродени цепнатини на
устната и/или небцето
EWG 17 Care services
for cleft lip and/or
palate

-

1

-

-

-

-

100

146

24

3

136

9

ENQ*

FV**

ТК 15 Опазване на
околната среда
TC 15 Environment
protection

19

ТК 50 Лични
предпазни средства
TC 50 Personal
protective equipment

Общо:
Total:

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Сектор 3: Строителство и строителни
конструкции

Sector 3: Building and constructions

(CEN Sector B - Building and construction)
В този сектор и през изминалата година работят активно 10 ТК, чиято дейност по разработване на стандарти е дадена по-долу:

Участие в
разработването
на стандарти
на национално
ниво, бр.
Participation in
standards
development
at national level,
number

БИС/ТК
BDS/TC

Within this sector 10 TCs worked actively in the past year
and their activity of standards development is shown
below:

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN и
ISO, бр.
Participation in
European and
international
standards
development in CEN
and ISO, number

БДС/ BDS

CEN

ISO

Приети от
ТК европейски стандарти за
издаване на
български
език, бр.
European
standards
implemented
as BDS in
Bulgarian
language,
number

Приети
от ТК
стандарти на национално ниво,
бр.
Standards
adopted
by TC at
national
level,
number

CEN

Въведени
европейски
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European
standards implemented as BDS
in one of the official languages,
number
CEN

Обществено
допитване
Public Enquiry

ENQ*

FV**

ENQ

2

3

4

5

6

7

8

ТК 1 Пожаро- и
взривозащита
TC 1 Protection
against fire and
explosion

-

15

26

-

20

-

15

ТК 4 Цимент, вар
и гипс
TC 4 Cement,
lime and gypsum

1

3

14

-

12

1

4

ТК 5 Бетон и
разтвори
TC 5 Concrete
and mortars

6

1

5

4

5

6

8

1
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1

2

3

4

5

6

7

8

ТК 33 Горско
стопанство,
дърводобивна,
дървообработваща
и мебелна
промишленост
TC 33 Forestry,
wood, furniture
technology and
industry

1

30

27

-

7

1

26

ТК 56
Проектиране
на строителни
конструкции
TC 56 Design of
building
construction

8

3

2

-

21

8

4

ТК 61 Изолации
на сгради и
строителни
съоръжения
TC 61 Insulation
of buildings and
building
equipment

1

5

20

-

13

1

17

ТК 68 Пътно
дело
TC 68 Road
engineering

3

12

3

-

7

3

6

ТК 83 Водоснабдяване и
канализация
TC 83 Water
supply,
drainage and
sewage systems

-

2

14

-

5

-

10

ТК 96 Врати,
прозорци,
капаци,
строителен
обков и окачени
фасади
TC 96 Doors,
windows,
shutters, building
hardware and
curtain walling

-

8

5

-

8

-

6
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1
ТК 101
Устойчиво
строителство
TC 101
Sustainability
of construction
works
Общо:
Total:

2

3

4

5

6

7

8

-

-

2

-

-

-

1

20

79

118

4

98

20

97

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote

Сектор 4: Машиностроене, транспорт,
подемни съоръжения и опаковки

Sector 4: Machinery, transport, lifting
equipment and packaging

CEN Sector I - Mechanical engineering,
Sector T - Transport, mechanical handling and packaging
През изминалата година в сектора работят активно
15 ТК и 3 ЕРГ и тяхната дейност на отделните етапи от разработването на стандарти е представена в
следващата таблица:

In this sector 15 TCs and 3 EWGs worked actively in
the past year and their activity at the different stages of
standards development is presented in the table below:

17
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Участие в
разработването
на европейски
стандарти в CEN/
CENELEC, бр.
Participation in
European standards
development in
CEN/CENELEC,
number

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

CEN/CENELEC

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in Bulgarian
language, number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in one of the
official
languages, number

CEN

ISO

CEN

ISO

3

4

5

6

7

3

2

-

2

1

-

ТК 3 Стандартизация в морското
стопанство
TC 3 Shipbuilding and marine
structures

9

14

1

-

8

-

ТК 8 Газови уреди, газови бутилки
и арматура за газови уреди. Битови
уреди на твърдо и течно гориво
TC 8 Gas equipment, gas cylinders,
fittings for gas equipment, household
equipment for solid and liquid fuel

12

37

1

-

32

-

ТК 14 Пътни превозни средства и
двигатели с вътрешно горене
TC 14 Road vehicles and internal
combustion engines

4

11

-

1

13

-

ТК 23 Трактори и техника за
земеделието и горите
TC 23 Tractors and machinery for
agriculture and forestry

7

10

9

-

6

-

ТК 30 Заваряване на материалите
TC 30 Welding and allied processes

22

23

1

-

12

-

ТК 31 Кранове и телфери
TC 31 Cranes and lifting equipment

3

5

3

-

6

-

ТК 41 Отоплителна, вентилационна,
климатична и пречиствателна
техника
TC 41 Heating, ventilating, airconditioning and cleaning equipment

8

9

2

-

17

-

ENQ*

FV**

2

ТК 2 Хидравлика и пневматика
TC 2 Hydraulics and pneumatics

1

18
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1

2

3

4

5

6

7

ТК 43 Хладилна и криогенна техника
TC 43 Refrigerating and cryogenic
equipment

3

-

2

-

-

-

ТК 52 Безопасност на машини и
съоръжения
TC 52 Safety of machinery

15

3

3

-

2

-

ТК 60 Газова инфраструктура
TC 60 Gas infrastructure

17

20

2

-

16

-

ТК 66 Асансьори и специална
подемно-транспортна техника
TC 66 Lifts

6

20

2

-

7

-

ТК 70 Железопътен транспорт
TC 70 Railway transport

37

42

1

-

26

-

ТК 73 Опаковки, палети, контейнери,
целулоза, хартия и картон
TC 73 Packaging, pallets,
containers, pulps, paper and board

6

28

9

-

27

-

ТК 100 Техника и съоръжения
за строителство и поддържане
(включително зимно) на пътища
TC 100 Construction machinery
and road service area maintenance
equipment (including winter
maintenance)

4

15

6

-

16

-

ЕРГ 3 Машини и оборудване
за хранително-вкусовата
промишленост и търговски обекти
EWG 3 Machines and equipment for
food industry

3

11

-

-

12

-

ЕРГ 5 Механични трансмисии и
техните елементи
EWG 5 Mechanical transmission and
their elements

4

11

2

-

7

1

ЕРГ 14 Кари
EWG 14 Industrial trucks

6

-

3

-

5

-

169

261

47

3

213

1

Общо:
Total:

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Сектор 5: Метални и неметални
материали

Sector 5: Metallic and non-metallic
materials

CEN Sector М - Metallic materials, Sector N - Nonmetallic materials
Дейността на активните ТК и ЕРГ в този сектор е
представена в следващата таблица.

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

The activity of the active TCs and EWGs in this sector is
presented in the following table.

Участие в разработването на европейски и
международни стандарти в CEN и ISO, бр.
Participation in European
and international standards
development in CEN and
ISO, number

CEN

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number

Въведени
европейски
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European
standards
implemented as
BDS in one of the
official languages,
number

CEN

ISO

CEN

-

8

-

23

-

2

4

-

2

6

-

-

3

-

7

1

8

-

-

1

-

6

ТК 51 Твърди минерални горива
TC 51 Solid mineral fuels

-

-

-

-

-

4

-

ТК 55 Руди и скални материали
TC 55 Ores and rock materials

3

13

-

1

6

1

-

ЕРГ 1 Прахова металургия
EWG 1 Powder metallurgy

2

2

-

1

-

-

3

ЕРГ 9 Изпитване на метали
EWG 9 Testing of metals

3

11

-

-

1

-

-

Общо:
Total:

37

54

-

4

23

5

41

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 17 Черна металургия
TC 17 Ferrous metallurgy

19

10

-

ТК 20 Тежки цветни метали и сплави
TC 20 Heavy non-ferrous metals and
their alloys

4

4

ТК 37 Леки метали и техните сплави
TC 37 Light metals and their alloys

5

ТК 42 Корозия и защита от корозия
TC 42 Corrosion and corrosion
protection

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote

20

2014 ANNUAL REPORT
Bulgarian Institute for Standardization

Сектор 6: Химия, храни и продукти за
домакинството и свободното време

Sector 6: Chemistry, food and products for
household and leisure use

CEN Sector C - Chemicals, chemical engineering and food products,
Sector H - Products for household and leisure use
В таблицата по-долу е представена дейността на 13
ТК. Към този сектор е и ЕРГ 6 „Запалки”, в чийто обхват няма проекти през изминалата година.

БИС/ТК
BDS/TC

The table below presents the activity of 13 TCs.
EWG 6 “Lighters” also belongs to this sector and in its
scope there are no projects in the past year.

Участие в
разработването на
стандарти
на национално ниво,
бр.
Participation
in standards
development
at national
level, number

Участие в
разработването на
европейски
стандарти
в CEN, бр.
Participation
in European
standards
development
in CEN,
number

БДС/ BDS

CEN

Обществено
допитване
Public enquiry

ENQ*

FV**

2

3

ТК 7 Стъкло и керамика
TC 7 Ceramic and glass

-

ТК 11 Кожи, кожени и
обувни изделия
TC 11 Leather, leather
products and footwear

Приети от ТК
европейски и
международни стандарти
за издаване
на български
език, бр.
European and
international
standards
implemented
as BDS in
Bulgarian
language,
number

CEN

ISO

7

8

9

-

-

13

-

6

-

-

4

-

3

2

-

-

3

-

49

3

3

1

31

5

CEN

ISO

4

5

6

12

5

19

-

6

5

ТК 19 Козметични и
ароматични продукти.
Повърхностно активни
вещества
TC 19 Cosmetic and
aromatic products. Surface
active agents

-

-

ТК 32 Селскостопански и
хранителни продукти
TC 32 Agricultural and food
products

-

28

1

Приети от
ТК стандарти на
национално
ниво, бр.
Standards
adopted by
TC at national level,
number

Въведени
европейски и
международни стандарти
като БДС
на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented
as BDS in one
of the official
languages,
number
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТК 39 Лаковобояджийски
материали, покрития и
лепила
TC 39 Paints and varnishes
and adhesives

-

22

11

8

-

-

32

-

ТК 44 Текстил и облекло
TC 44 Textile and clothes

4

21

39

9

-

4

34

-

ТК 63 Минерални торове и
подобрители на почвата
TC 63 Fertilizers and soil
improvers

-

1

1

3

-

-

2

-

ТК 67 Нефтопродукти и
смазочни материали
TC 67 Petroleum products
and lubricants

1

9

15

13

-

1

39

-

ТК 76 Каучук
TC 76 Rubber

-

6

11

6

-

-

9

-

ТК 81 Пластмаси
TC 81 Plastics

6

36

32

8

-

6

38

-

ТК 86 Взривни материали
за граждански цели и
пиротехнически изделия
TC 86 Explosives for civil
uses and pyrotechnic
articles

-

-

-

4

-

-

1

-

ТК 88 Спорт, съоръжения
за спорт и свободно
време
TC 88 Sport and equipment
for sport

-

30

21

5

-

-

11

-

ТК 98 Безопасност на
детски играчки и други
детски артикули
TC 98 Safety of toys and
other child articles

-

3

11

3

-

-

7

-

11

174

203

89

3

12

224

5

Общо:
Total:

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Сектор 7 - Общи стандарти в
електротехниката, стандарти в
електрониката, енергетиката,
далекосъобщенията информационните
технологии

Sector 7 – General electrotechnical
standards, Electronics, Electrotechnical
engineering, Energy standards, standards
in Telecommunications and Information
technology

CENELEC/Sector U - General electrotechnical standards, Sector V - Electronic
engineering, Sector W - Electrotechnical engineering, ETSI, CEN/Sector Z - Information
technology

Участие в разработването
на европейски и
международни стандарти
в CEN/CENELEC и IEC, бр.
Participation in European
and international
standards development in
CEN/CENELEC and IEC,
number

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

CEN/CENELEC

IEC

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български
език, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian language,
number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in one of the
official
languages,
number

CLC

IEC

CLC

IEC

5

6

7

8

9

-

-

7

-

21

-

62

-

-

6

-

33

-

-

76

-

-

4

-

69

-

ТК 49 Електрически уредби за ниско
напрежение
TC 49 Low-voltage electrical
installations

6

24

-

-

6

-

20

-

ТК 53 Алармени системи
TC 53 Alarm systems

-

8

-

-

3

-

21

-

ТК 54 Осветителна техника и
електроинсталационни изделия
TC 54 Lighting equipment

3

56

-

-

6

-

15

-

ENQ*

FV**

ENQ

FV

1

2

3

4

ТК 6 Битови електрически уреди
TC 6 Household electrical appliances

5

67

ТК 38 Въртящи се електрически
машини
TC 38 Rotating machinery

5

ТК 47 Радиосъобщителни системи и
радиосъоръжения
TC 47 Radio communication systems
and radio equipments
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТК 57 Информационни и
комуникационни технологии
TC 57 Information and
communication technology

-

125

-

12

-

4

105

-

ТК 58 Кабелни изделия
TC 58 Cables

3

44

-

-

8

-

38

-

ТК 64 Електрохимични източници
на ток
TC 64 Electrochemical supply
devices

5

25

-

-

1

-

4

-

ТК 71 Ядрена енергия
TC 71 Nuclear energy

-

11

-

-

-

-

5

-

ТК 72 Електрически апарати за
ниско напрежение
TC 72 Electrical low voltage supply
devices

-

31

-

-

4

-

19

-

ТК 75 Електромагнитна
съвместимост
TC 75 Electromagnetic compatibility

-

8

-

76

5

-

6

-

ТК 79 Електроенергетика
TC 79 Energy

4

74

-

-

7

-

43

-

ТК 102 Сигурност на обществото и
гражданите
TC 102 Societal and Citizen Security

-

-

5

-

-

-

1

1

ТК 103 Стандартизация на околната
среда относно електрическо
и електронно оборудване и
автомобили и дейностите по
събиране и оползотворяване на
отпадъци от тях
TC 103 Standardization of the
environment of electrical and
electronic equipment and cars, and
activities of collection and recovery
of waste of them

4

-

-

-

2

-

9

-

ЕРГ 4 Надеждност
EWG 4 Dependability

-

1

-

-

-

-

2

-

35

612

5

88

59

4

411

1

Общо:
Total:

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
Общият брой на проектите на европейски стандарти
и стандартизационни документи, по които техническите органи на БИС са гласували през 2014 г., е 2057
(на етап обществено допитване – 642 и на етап
официално гласуване – 1415).
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The total number of European draft standards and
standardization documents, which BDS technical bodies
voted in 2014, was 2057 (642 were submitted to public
enquiry, and 1415 – subject to formal vote).
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В съответствие с Правилата за работа по националната стандартизация е извършен и периодичен преглед на 119 БДС, разработени на национално ниво,
като целта е да се прецени дали да се отменят, преработят или да останат действащи.

According to the Rules for National Standardization
Activities, periodic review of 119 BDS national standards
was conducted, with the aim to assess whether to
withdraw, revise or remain valid.

В изпълнение на задълженията съгласно членството
в международните организации за стандартизация
(ISO и IEC) през изминалата година равносметката
е следната: Българският институт за стандартизация
участва активно в работата на 23 технически комитета и 2 проектни комитета на Международната организация за стандартизация (ISO).

In fulfillment of the membership obligations to the
international standardization organizations (ISO and
IEC), the balance during the last year is as follows:
Bulgarian Institute for Standardization actively
participates in the work of 23 technical committees and 2
project committees of the International Organization for
Standardization (ISO).

По отношение на Международната електротехническа комисия (IEC) през 2014 г. БИС участва активно в
четири технически комитета на IEC.

With regard to BDS participation at the International
Electrotechnical Commission (IEC), BDS actively
participates in four IEC technical committees in 2014.

Общият брой на проектите на стандарти на ISO и
IEC, по които БИС е гласувал през изминалата година, е 171.

The total number of ISO and IEC draft standards, which
BDS voted over the past year, was 171.

Сътрудничество с органите на
изпълнителната власт

Cooperation with the executive
authorities

През изминалата година експерти от БИС подготвиха и изпратиха до съответните ведомства становища
относно терминологията при съгласуване на езикови
версии на български език на проекти на европейски
директиви и регламенти и на национални нормативни актове, като следва:

Last year, BDS experts prepared and submitted to
the respective departments’ opinions on terminology
in harmonizing the language versions in Bulgarian
language of draft European Directives and Regulations
and national normative acts as follows:

До Министерството на икономиката и енергетиката
• Регламенти за прилагане на Директива
2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници
уреди на твърдо гориво и котли на твърдо гориво.

To the Ministry of Economy and Energy
• Regulations of implementing Directive 2009/125/
ЕU of the European Parliament and of the Council
with regard to ecodesign requirements for local space
heaters, solid fuel appliances and solid fuel boilers.

• Делегиран регламент за допълнение на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното
етикетиране на професионални хладилни витрини за съхранение.

• Delegated Regulation of supplementing Directive
2010/30/EU with regard to the energy labeling of
professional refrigerated display cabinets for storage.

• Предложение за Регламент относно газовите
уреди.

• Proposal for a Regulation on gas appliances.

Експерти от БИС участваха активно в междуведомствени работни групи (РГ) към съответните ведомства за разработване на следните нормативни актове:

BDS experts actively participated in interagency working
groups (WG) for developing the following normative acts:
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Към Министерството на инвестиционното проектиране
• проект на Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

At the Ministry of Investment Design
• Draft Ordinance on the terms and conditions for
use of construction products in the construction of the
Republic of Bulgaria

• проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и
хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

• Draft Ordinance amending and supplementing
Ordinance № 2 of 2008 for the design, implementation,
control and acceptance of waterproofing and
waterproofing systems for buildings and facilities

• съгласуване на проекти на 21 национални изисквания за деклариране на експлоатационните
показатели на строителни продукти в зависимост
от предвидената употреба.

• Harmonization of projects of 21 national
requirements for declaration of the exploitation
indicators of construction products depending on the
intended use.

Към Министерство на финансите
Участие в РГ по проект по ОП „Административен
капацитет”: подготовка за присъединяване към Европейската конвенция за маркиране на благородни
метали - проект за промяна на Наредба за търговия с
благородни метали.

At the Ministry of Finance
Participation in WG under a project funded by OP
“Administrative capacity”: preparation for accession to
the European Convention on marking of precious metals
– draft amendment to Ordinance on trade in precious
metals.

Към Министерството на икономиката и енергетиката
Участие в РГ за изготвяне на рамкова позиция по
предложение за Регламент на Европейския парламент и изменение на Директива 2007/46/ЕО относно
внедряване на e-Call, а също и за разработване на
проект на наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на
туристическите информационни центрове.

At the Ministry of Economy and Energy
Participation in WG for preparing a framework position
on a proposal for a Regulation of the European
Parliament and amending Directive 2007/46/EC on the
implementation of the e-Call, and also to develop a
draft ordinance for the uniform standards, and for the
operation of tourist information centers (TIC) and the
national network of tourist information centers.

Към Министерството на земеделието и храните
Участие в РГ за разработване на проект за изменение
във връзка с предстоящо въвеждане на изискванията
на Директива 2013/8/EC и на проекти за изменение
във връзка с предстоящо въвеждане на изискванията на Директива 2014/43/EC и на Директива 2014/44/
EC.

At the Ministry of Agriculture and Food
Participation in WG to developing a draft amendment in
relation to the imminent implementation of the Directive
2013/8/EU requirements, and to draft amendments in
relation to the imminent implementation of the Directive
2014/43/EU and Directive 2014/44/EU requirements.

Към Министерството на труда и социалната политика
Участие в РГ за разработване на проект на Наредба
за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

At the Ministry of Labour and Social Policy

Към Министерството на околната среда и водите
Участие в РГ 20 „Околна среда“ за организация и координация по въпросите на Европейския съюз, свързани с околната среда.

At the Ministry of Environment and Water
Participation in WG 20 “Environment” for organization
and coordination on issues of the European Union
relating to the environment.
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Participation in WG for developing a draft Ordinance on
the minimum requirements for the microclimate of jobs.
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Към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Участие в РГ за съгласуване на документи по актуализираната национална програма „Цифрова България 2015”.

At the Ministry of Transport, Information Technologies
and Communications
Participation in WG for coordination of documents in the
updated national programme “Digital Bulgaria 2015”.

Участие на експерти от БИС в
мероприятия на национално ниво

Participation of BDS experts in events at
national level

През 2014 г. експерти от БИС взеха активно участие
и представиха дейността на националния орган по
стандартизация на редица семинари и конференции
на различни теми:

In 2014, BDS experts actively participated and presented
the national standardization body’ activities at a number
of seminars and conferences on various topics:

• Общотекстилна конференция 2014 „Иновации в текстила и облеклото”. Станалата традиционна конференция се проведе в Нов български
университет, със съорганизатори Федерацията на
научно-техническите съюзи (ФНТС), Института по
полимери – БАН и „Е. Миролио” ЕАД – Сливен.
Изпълнителният директор Ирен Дабижева изнесе
презентация на тема „Представяне на стандартизационната система в България”, която предизвика интерес у участниците.

• Textile conference 2014 “Innovation in
textile and clothing”. Already a traditional one the
conference was held at the New Bulgarian University.
The event was co-organized with the Federation of
Scientific Unions (FNTS), the Institute of Polymers BAS and „E. Miroglio” Ltd - Sliven. Mrs. Iren Dabizheva,
BDS Managing Director delivered a presentation on
the standardization system in Bulgaria which enjoyed
the interest of the participants.

• Конференция на Българската езикова мрежа
(БЕМ) към Главна дирекция „Писмени преводи” на Европейската комисия. На ежегодната
конференция на БЕМ БИС се представи със съвместна презентация на изпълнителния директор
Ирен Дабижева и Евгения Жегова, ръководителотдел „Издателска дейност” на тема „Дейности,
принципи и отговорности на БИС при въвеждане
с превод на български език на европейски и международни стандарти”. Присъстваха преводачи,
терминолози, юрист-лингвисти, работещи в институциите на ЕС, както и национални експерти,
представители на държавни институции и академични организации. Презентацията направи впечатление най-вече с ясно разписаните правила
при преводите на стандарти от английски език.

• Conference of Bulgarian Language Network
(BLN) at the Directorate General „Written
translation“ of the European Commission. At
the annual BLN conference BDS delivered a joint
presentation of the Executive Director Iren Dabizheva
and Evgenia Zhegova, head of the Publishing
department, on „Activities, principles and BDS
responsibilities in the implementation of European and
international standards by translation into Bulgarian”.
The event was attended by translators, terminologists,
lawyer-linguists working in the EU institutions and
national experts, representatives of state institutions
and academic organizations. The presentation made
an impression mostly with clearly defined rules for the
translation of standards from English.

• Шеста национална кръгла маса „Качеството на хранителните продукти – гаранция за
успешно представяне на пазара на храни и
напитки”. Организирана съвместно от Съюза
по хранителна промишленост и Федерацията на
научно-техническите съюзи и под патронажа на
Българската агенция за безопасност на храните
(БАБХ), на нея присъстваха експерти от МЗ, МЗХ,

• Sixth round table „Quality of food products a guarantee for successful performance on the
market of foods and beverages“. The round table
was jointly organized by the Union of Food Industry
and Federation of Scientific Unions (FNTS). It was
attended by experts from the Ministry of Health,
Ministry of Agriculture and Food, Ministry of Economy,
Energy and Tourism, Bulgarian Food Safety Agency,
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МИЕТ, БАБХ, специалисти от научни институти,
браншови организации, ръководители на големи
фирми, потребителски и работодателски организации. Сред темите за дискусия бяха и стандартите като гаранция за производство на качествени
храни. От името на БИС участие взе Здравко Цветков, секретар на ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”.

experts of scientific institutes, industry organizations,
heads of large companies, consumer and employer
organizations. Standards as a guarantee of quality
food production were among the topics of discussion.
Zdravko Tsvetkov, secretary of TC 32 „Agricultural
and food products“ participated on behalf of BDS.

• Международна конференция „Дни на безразрушителния контрол 2014”, организирана в
Созопол от Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД). В рамките на
конференцията се състоя и кръгла маса на тема
„Стандартизация, нормативна база и обучение в
БК” с ръководители проф. Митко Миховски, председател на БИС/ТК 24 „Безразрушителен (неразрушаващ) контрол” и инж. Лилия Димитрова, секретар на БИС/ТК 24. Инж. Димитрова представи
и доклад на тема „Състояние на стандартите в
областта на безразрушителния контрол”.

• International conference „Days of nondestructive testing 2014“ organized by the Bulgarian
Society for Non-Destructive Testing (BSNDT) in
Sozopol. Within the event a round table was held
on „Standardization, regulation and training in Nondestructive Testing“ headed by Prof. Mitko Mihovski,
chairman of the BDS/TC 24 „Non-destructive testing“
and eng. Lilia Dimitrova, BDS/TC 24 secretary. Eng.
Dimitrova presented a report entitled „Status of the
standards in the field of destructive testing.“

• Национална конференция „Музеите и устойчивото развитие”. На организираното от Министерството на културата в регионалния исторически музей в Ловеч мероприятие за първи път бе
представена дейността на БИС/ТК 94 „Опазване
на културното наследство”. Секретарят на техническия комитет Доли Андонова представи въведените с превод на български език европейски
стандарти в областта на опазване на културното
наследство.

• National conference „Museums and sustainable
development“. The event was organized by the
Ministry of Culture in the Regional History Museum in
Lovech and there for the first time the activities of the
BDS/TC 94 „Conservation of cultural property“ were
presented. Dolly Andonova, technical committees’
secretary, presented the European standards in the
field of conservation of cultural property implemented
by translation into Bulgarian.

• Кръгла маса „Безопасност на движение по
пътищата: Споделена отговорност”. Участваха
представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и енергетиката, браншови организации и др.
Целта бе насърчаването на съвместни действия
на отговорните институции, органите за местно
самоуправление, бизнеса и обществеността за
намаляване на пътните произшествия с фатални
последствия, както и възприемането на световно
утвърдени добри практики в управлението на безопасността на движение съгласно изискванията
на ISO 39001:2012, въведен с превод на български език.

• Round table „Safety of road traffic: Shared
responsibility“. The event was attended by
representatives of the Ministry of Education and
Science, Ministry of Economy and Energy, trade
organizations and others. The aim was to promote
the joint actions of responsible institutions, local
authorities, businesses and society to reduce the
road accidents with fatal consequences, and the
adoption of established global best practices in the
traffic safety management according to ISO 39001:
2012 implemented by translation into Bulgarian.

• Международна конференция по пилотния
проект HeERO. Насочена към стандартизиране
и създаване на условия за изграждане на единна общоевропейска автоматизирана система за
спешни повиквания за пътни превозни средства

• International conference on the pilot project
HeERO. The conference was aimed at standardizing
and creating conditions for development of a
single pan-European automated emergency call
system for road vehicles (eCall), which in road
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(eCall), която при пътнотранспортни произшествия генерира повикване към телефон 112. България е една от шестте държави, участващи във
втората фаза на проекта. Участниците, представители на държавната администрация, Европейската комисия, ERTICO – ITS Europe и експерти от
Люксембург, Румъния и България, обсъдиха предизвикателствата при оперативно-съвместимото и хармонизирано въвеждане на eCall. БИС бе
представен от инж. Йорданка Найденова, секретар на ТК 97 „Интелигентни транспортни системи
и логистика”.

accidents generate a call to 112. Bulgaria is one of
the six countries participating in the project second
phase. The participants, representatives of the
state administration, the European Commission,
ERTICO - ITS Europe and experts from Luxembourg,
Romania and Bulgaria, discussed the challenges
of
operationally-compatible
and
harmonized
implementation of the eCall. BDS was presented
by Eng. Yordanka Naydenova, TC 97 „Intelligent
Transport Systems and Logistics“ secretary.

• Международна
конференция
„Акустика
2014”, организирана от Национална секция „Акустика”, СЕЕС, БАКУШ, БАН, Технически университет (ТУ) София, ТУ Варна и Спектри ЕООД. Бяха
разгледани въпроси, свързани с фундаментални и
научно-приложни проблеми, свързани с акустика,
шум, вибрации, диагностика на машини, акустични и ултразвукови методи за изпитване без разрушаване и др. Секретарят на БИС/ТК 24 ”Безразрушителен (неразрушаващ) контрол” инж. Лилия
Димитрова представи темата „Нови стандарти и
проекти в областта на акустика и вибрации, акустико-емисионно изпитване и ултразвуково изпитване”.

• International conference „Acoustics 2014“
organized by the National section „Acoustics“, UEEET,
BAPNCM, Technical University (TU) of Sofia, Varna
Technical University and Spectri Ltd. Issues related
to fundamental and scientifically applicable problems
related to acoustics, noise, vibration diagnostics
of machines, acoustic and ultrasonic methods for
non-destructive testing, etc. were discussed. Eng.
Lilia Dimitrova BDS/TC 24 „Non-destructive testing“
presented the topic „New standards and projects in
the field of acoustics and vibrations, acoustic emission
testing and ultrasonic testing.“

• Юбилейна конференция „Устойчиво строителство”. Инициатор за организирането е Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) със съдействието на БИС/ТК 101
„Устойчиво строителство”. Председателят на техническия комитет инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова, представител на КИИП в ТК 101,
представиха доклад та тема: „Основни положения
в стандартите за устойчиво строителство” и ролята на българския ТК 101 „Устойчиво строителство”.

• Jubilee conference „Sustainable development“.
Initiator of the event was the Chamber of Engineers
in Investment Design (CEID) in cooperation with
BDS/TC 101 „Sustainability of construction works“.
Eng. Dimitar Nachev, Chairman of the Technical
Committee and eng. Maria Stefanova, representative
of CEID in TC 101 presented a report entitled
„General statements in standards for sustainable
development“ and the role of the Bulgarian
TC 101 „Sustainability of construction works“.

Семинари, обучения, конференции и
други мероприятия на БИС

Seminars, trainings, conferences and other
BDS events

БИС проведе редица мероприятия, насочени към
насърчаване на участието в процеса по стандартизация и повишаване на знанията за прилагането и
ползите от стандартите. В Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС бяха проведени семинари
и обучения по теми, представляващи интерес в определени области или свързани с конкретни стандарти.

BDS conducted a number of events aimed at promoting
participation in the standardization process, raising
awareness and knowledge of the application and benefits
from standards. The seminars and trainings were held
at BDS Conference and Meeting Centrе on topics of
interest in certain sectors and specific standards were
presented.
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Семинар на тема „Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол” (март
2014). На семинара присъстваха представители на
около 15 фирми и организации, които се запознаха
с основните стандарти, свързани с изискванията за
извършване на безразрушителен контрол, както и с
част от стандартите за продукти, в които са включени
изискванията за покритията.

A seminar on “Standards and requirements in the
field of non-destructive testing” (March 2014). The
seminar was attended by about 15 companies and
organizations. Participants were introduced to the
basic standards on non-destructive testing in which the
requirements for testing are regulated, as well as part
of product standards, which include requirements for
coatings.

По заявка на малка консултантска компания през
април се проведе обучение на тема „БДС ISO
21500:2012 Насоки за управление на проекти”. В
попълнените анкети за обратна връзка участниците
дадоха висока оценка както на представянето на темата, така и на цялостната организация на обучението.

Training on “BDS ISO 21500:2012 – Guidance on
project management” was held in April 2014 upon
the request of a small consulting company. Participants
gave their high appreciation for the presentations and
the overall organization of the training in their feed-back
questionnaires.

Семинар на тема „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани
термини – основа на съвременния подход на измерване” (май 2014). В своите презентации лекторите представиха пред участниците основните принципи на речника, отнасящи се за величини и единици.
Речникът представлява съвкупност от термини и
свързаните с тях определения на български, английски и френски език, като система от основни понятия,
използвани в метрологията, заедно с принципни диаграми, илюстриращи взаимодействие между тях. На
събитието присъстваха 23-ма участници.

A seminar on “International vocabulary of metrology.
Basic and general concepts and associated terms –
basis of the contemporary approach of measurement”
was held in May 2014. In their presentations, the
speakers presented to the participants the vocabulary’s
basic principles related to quantities and units. The
Vocabulary provides a set of definitions and associated
terms in Bulgarian, English and French, for a system of
basic and general concepts used in metrology, together
with concept diagrams to demonstrate their relations. 23
participants attended the seminar.

Семинарът запозна
участниците с основните
понятия, използвани в
метрологията
General concepts used in
metrology was presented at
the seminar
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По заявка на външен възложител през юни се проведе обучение на тема: Съществени изисквания
за безопасност и опазване на здравето съгласно
Директива 2006/42/ЕС (Машини), свързани с проектирането и изработването на машините и прилагане на хармонизирани стандарти от производителя”. Участниците се запознаха с хармонизирани
стандарти за безопасност в областта на машините от
тип А, тип В – В1 и В2 и тип С; оценяването на риска; общи и допълнителни съществени изисквания за
безопасност; принципите за осигуряване на безопасност; маркировка за съответствие СЕ и инструкция за
експлоатация; процедури за оценка на съответствието; декларации за съответствие на ЕС. Специално
внимание се обърна на БДС EN ISO 13849-1:2008
„Безопасност на машините. Части от системите
за управление, свързани с безопасността. Част 1:
Общи принципи за проектиране/разработване”.

Training on “Essential requirements for safety and
health protection under Directive 2006/42/EU on
machinery, relating to the design and construction
of machinery and implementation of harmonized
standards by manufacturer” was held in June again
upon request of a company. The participants were
introduced to the harmonized standards for safety in the
field of machines of type A, type B - B1 and B2 and type
C; risk assessment; general and additional essential
safety requirements, the principles of safety assurance;
CE conformity marking and instruction handbook;
procedures for conformity assessment; EU declaration
of conformity. Special attention was paid to BDS EN ISO
13849-1:2008 “Safety of machinery. Safety-related parts
of control systems - Part 1: General principles for design”.

Във връзка с интереса към управлениeто на енергийната ефективност през юни се проведе семинар на
тема: „Енергийна ефективност и стандартизация
в строителството и експлоатацията на сгради”, в
който участие взеха представители на над 15 фирми
и организации. Събитието беше открито от изпълнителния директор на БИС г-жа Ирен Дабижева.

A seminar on “Energy efficiency and standardization
in construction and operation of buildings” was held in
June in relation with the interest towards energy efficiency
management. It was attended by representatives of 15
companies and organizations. The event was launched
by BDS Managing Director Mrs. Iren Dabizheva.

Презентациите на лекторите запознаха присъстващите с начините за по-добро използване на енергийните ресурси. Бяха представени европейската
политика и директивите за енергийна ефективност,
ефективността при крайното потребление на енергия, осъществяването на енергийни услуги, както и
българското законодателство в тази област. Обсъдени бяха внедряването, поддържането и подобряването на системата за енергийно управление, ползите за
организациите от енергийната ефективност и енергийния мениджмънт в сградите и др. Експерти от БИС
представиха важни стандарти и проекти на стандарти, чието прилагане гарантира енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите, както и
ролята на БИС.

In their presentations, the speakers presented to the
participants the ways to make better use of energy
resources. The European policy and Directives for energy
efficiency, energy end-use of energy, the implementation
of energy services and the Bulgarian legislation in this
area were presented. The implementation, maintenance
and improvement of the energy management system,
the benefits to organizations of energy efficiency and
energy management in buildings, etc. were discussed.
BDS experts presented important standards and draft
standards, the application of which ensures energy
efficiency and rational use of resources. BDS role was
also presented.

На 20 юни 2014 г. се проведе семинар на тема „Системи за управление на сигурността на информацията съгласно БДС ISO/IEC 27001:2014, БДС ISO/
IEC 27002:2014, БДС ISO/IEC 27005:2012”. В семинара участваха 13 представители на МСП.

A seminar on “Information security management
systems according to BDS ISO/IEC 27001:2014,
BDS ISO/IEC 27002:2014, BDS ISO/IEC 27005:2012”
was held on 20 June 2014. It was attended by 13
representatives of SMEs.
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Семинар на тема „Основни промени в БДС EN
ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация
на продукти, процеси и услуги” и БДС EN ISO/IEC
17067:2013 „Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти
и указания за схеми за сертификация на продукти” (юни 2014). Събитието предизвика огромен интерес и бе посетено от над 60 представители на нотифицирани лица и органи за сертификация. Темата
на семинара предизвика оживени дебати.

A seminar on “Main changes in BDS EN ISO/IEC
17065:2012 “Conformity assessment - Requirements
for bodies certifying products, processes and
services” and BDS EN ISO/IEC 17067:2013
“Conformity assessment - Fundamentals of product
certification and guidelines for product certification
schemes” was held in June 2014. The event
enjoyed a great interest and was attended by over 60
representatives of notified and certification bodies. The
topic of the seminar provoked a lively debate.

Семинарът, посветен на
основните промени в БДС
EN ISO/IEC 17065:2012,
бе посетен от много
представители на
нотифицирани лица и
органи за сертификация
The seminar on main
changes in BDS EN ISO/IEC
17065:2012 was attended by
many representatives of notified and certification bodies

Темата предизвика
въпроси и оживени дебати
The topic provoked questions
and lively debate
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Семинар на тема: „Медицински изделия. Стандартизация и законодателство. Новости и перспективи” (октомври 2014). Присъстващите на семинара
27 участници се запознаха с прилагането на стандартите за медицински изделия и с основните положения
в БДС EN ISO 13485:2012 и БДС EN ISO 15225:2010.

A seminar on “Medical devices. Standardization and
legislation. Novelties and perspectives” was held
in October 2014. The seminar was attended by 27
participants. They got acquainted with the implementation
of standards for medical devices and with the basic
principles in BDS EN ISO 13485:2012 and BDS EN ISO
15225:2010.

В края на ноември 2014 г. се проведе и семинар на
тема: „Европейският стандарт EN 206:2013 и прилагането му в Република България”, който премина при голям интерес. Това ново издание предлага
значителен обем нова информация и поставя нови
изисквания, свързани с производството, свойствата и
оценяването на съответствието на бетона.

A seminar on “The European standard EN 206:2013
and its application in the Republic of Bulgaria”
was held at the end of November. The seminar
provoked significant interest, as the new edition offers
a considerable amount of new information and sets
new requirements relating to the concrete production,
properties and conformity assessment.

На всички участници в семинарите се предложи отстъпка при закупуването на стандарти от съответната
област.

All participants in the seminars were offered discounts
for purchasing standards in the relevant field.

По повод Световния ден на стандартизацията – 14 октомври, БИС
организира Ден на отворените
врати под мотото „Стандартите
– еднакви правила на играта за
всички”. Целта бе да се информират представителите на малкия
бизнес за ползата от прилагането
на стандартите, както и да се насърчи участието им в процеса по
стандартизация. Над 70 посетители
имаха възможност да се запознаят
с дейността на БИС на национално
и европейско ниво, да се информират за ползата от прилагането на
стандартите в предприятията, за
възможността за участие на българските предприятия в създаването
на стандарти и др. Участниците посетиха Бизнес информационния център на БИС и се
запознаха с предлаганите услуги.

BDS marked October 14th – World
Standards Day under the motto
“Standards level the playing field”
by organizing an Open Door Day for
Bulgarian companies. Our aim was to
promote and inform the small business
representatives on the benefits of
the application of standards, the
opportunities they provide and to
encourage business participation in
the standardization process. Over
70 visitors had the opportunity to
receive information on BDS activities
at national and European level, the
benefits of applying the standards
in the enterprises, the possibility for
participation of Bulgarian enterprises
in the development of standards, etc.
Participants visited BDS Business
Information Centre and learned about the services it
offers.

За да се достигне до повече предприятия от различни отрасли чрез секторно ориентирани инициативи, през 2014 г. БИС участва за първи път в две изложения, чиято цел бе повишаване на интереса на
българските фирми към нашите дейности и информираността сред бизнеса за ползите от стандартите
и от участието в процеса по стандартизация.

To reach more enterprises of particular branches with
targeted actions, in 2014 BDS participated for the first
time in two exhibitions. Our main aim was to increase the
interests of the Bulgarian companies to our activities, to
raise awareness of the benefits of standards and of the
participation in the standardization process.
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През октомври БИС участва на Международния
технически панаир в Пловдив не само с експерти
в комисиите за определяне на носителите на „Златен
медал и диплом”, а и със собствен щанд, на който
бяха показани различни издания и важни стандарти.
Това предизвика интерес както у посетителите, така
и сред участниците в панаира. Представители на института демонстрираха на всеки желаещ сайта на
БИС и възможността за закупуване на стандарти онлайн. Определени фирми получиха покани за членство в института.

In October BDS participated in the International
Technical Fair in Plovdiv with its own stand in addition
to its traditional involvement in the commissions for
the Gold Medal and Diploma Competition. At BDS
stand various publications and important standards
were presented. It enjoyed the interest both of the
public and the participants. Representatives of the
Institute demonstrated how to surf BDS website and
the opportunity to purchase standards online. Particular
companies received invitation letters for membership.

Щандът на БИС
на Международния
технически панаир
предизвика интереса
на посетителите и
участниците
BDS stand in the International
Technical Fair enjoyed the
interest both of the public and
the participants

БИС участва за първи път като изложител в специализираното изложение за строителство „Стройко
2000“. На щанда на БИС за посетителите бяха изложени сборниците с Еврокодове, колекции от стандарти, списание БДС „Компас”, тематични брошури и
рекламни материали на института. Експерти от БИС
консултираха посетителите на щанда. Участието на
БИС в „Стройко 2000” даде възможност за популяризиране на стандартите и дейността на БИС.

BDS participated as an exhibitor at the specialized
exhibition Stroiko 2000. BDS stand displayed the
Eurocodes collections, collections of standards, issues
of “BDS Compass” magazine, thematic brochures and
promotional materials of the Institute. Specialists –
standardizers and experts from BDS Business information
centre consulted the visitors. BDS participation in “Stroiko
2000” was a good stage for promoting of standards and
BDS activities.

По време на изложенията бяха установени контакти
с над 380 компании.

During the exhibitions contacts were established with
over 380 companies.
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УЧАСТИЕ НА БИС НА
ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО
НИВО

BDS PARTICIPATION AT
EUROPEAN AND INTERNATIONAL
LEVEL

Като член на европейските и международните организации за стандартизация БИС участва със свои
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, за които има проявен интерес.

As a member of the European and international
standardization organizations BDS participates with
representatives in the annual assemblies of these
organizations, in the meetings of the Technical Boards
of the European organizations, in annual meetings of the
European standardization working bodies and in other
events of interest.

През 2014 година представители на БИС взеха участие в следните събития:

BDS representatives participated in the following events
in 2014:

Трета среща на високо равнище на
европейската стандартизация под
наслов „Как стандартизацията може да
подкрепи сребърната икономика”

3rd European Standardization Summit
entitled „How standardization can support
the silver economy“

Срещата се проведе от 10 до 12 юни 2014 г. в Истанбул, Турция. Тя бе организирана от европейските
организации по стандартизация CEN и CENELEC в
партньорство с Турския институт за стандартизация
(TSE). Събитието уважиха около 230 делегати, включително ръководители на национални, европейски и
международни организации за стандартизация, както
и представители на турското правителство, Европейската комисия и други заинтересовани страни. Участниците акцентираха на икономическите ползи, които
Европа може да генерира, насочвайки вниманието си
към сребърната икономика. Според вицепрезидента
на Европейската комисия Neelie Kroes „Среброто е
новото злато”.

The summit was held on 10-12 June 2014 in Istanbul,
Turkey. The event was organized by the European
standardization organizations CEN and CENELEC
together with TSE (the Turkish Standards Institution). The
event was attended by some 230 delegates, including
leaders from national, European and international
standardization organizations, as well as representatives
of the Turkish Government, the European Commission
and other stakeholders. The participants highlighted the
economic benefits that Europe can generate focusing
on the silver economy. According to the European
Commission Vice-President Neelie Kroes: „Silver is the
new gold!“

В програмата бяха включени паралелни сесии, на
които се анализираха и обсъдиха конкретни теми
като: „Стандартизация, свързана със здравни услуги”, „Технологии и иновации за независим начин на
живот и активно остаряване” и др. От българска страна в най-значителния форум за стандартизация в Европа участваха г-н Ивелин Буров, председател на УС
на БИС, г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор, и г-н Асен Георгиев, член на УС на БИС и член
на Административния съвет на CENELEC.

The programme included parallel sessions where specific
topics as “Standardization in relation to healthcare
services”, “Technology & innovation for independent living
and active ageing”, etc. were analysed and discussed.
Bulgaria was presented at the most outstanding forum by
Mr. Ivelin Burov, Chairman of BDS Governing Board, Ms.
Iren Dabizheva, BDS Managing Director and Mr. Asen
Georgiev, CENELEC Administrative Board Member.

Форумът в Истанбул подчерта значението на работата в тясно сътрудничество с всички заинтересовани

The Summit in Istanbul highlighted the importance
of working in close cooperation with all the relevant
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страни, включително бизнес, публични власти и доставчици на услуги, както и организации, които могат
да представляват интересите и желанията на по-възрастните граждани и потребители.

stakeholders, including businesses, public authorities
and service providers, as well as organizations that are
able to represent the needs and wishes of older citizens
and consumers.

Паралелно със срещата на високо равнище на 12
юни 2014 г. в Истанбул се проведоха и 41-та Генерална асамблея на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и 54-та Генерална асамблея
на Европейския комитет по стандартизация в
електротехниката (CENELEC). На тези събития се
подчерта напредъкът, постигнат по отношение консолидирането на системата на CEN-CENELEC за
оценка на съответствието на членовете с критериите
за членство съгласно Ръководство 20 и Ръководство
22. Европейските организации за стандартизация потвърдиха своите основни приоритети и насоки по отношение на техническите си дейности.

Parallel to the summit, the 41st CEN General Assembly
and the 54th CENELEC General Assembly took
place in Istanbul on 12 June 2014. The progress made
in terms of consolidating the CEN-CENELEC system
for assessing Members’ compliance with the common
membership criteria in line with CEN-CENELEC Guide
20 and Guide 22 was underlined at the events. The
European standardization organizations confirmed
their main priorities and orientations with regard to their
respective technical activities.

37-та Генерална асамблея на
Международната организация за
стандартизация (ISO)

The 37th General Assembly of
the International Organization for
Standardization (ISO)

От 10 до 12 септември в Рио де Жанейро, Бразилия, се проведе 37-та генерална
асамблея на Международната организация
за стандартизация (ISO). Повече от 400 делегата от
над 120 държави – членки на ISO се събраха, за да
обсъдят международните стандарти и тяхното въздействие върху бизнеса, обществото и световната икономика. Сред тях бяха и представителите на
БИС - председателят на УС г-н Ивелин Буров и
изпълнителният директор г-жа Ирен Дабижева.

It took place on 10-12 September 2014 in Rio de
Janeiro, Brazil. More than 400 delegated from
some 120 ISO member countries discussed
the international standards and their effect on business,
society and world economy. Among these delegates were
also BDS representatives Mr. Ivelin Burov, Chairman of
BDS Governing Board and Ms. Iren Dabizheva, BDS
Managing Director.

Генералната асамблея на ISO е събитие, на което се
обсъждат широк обхват от технически, административни и финансови въпроси, свързани с дейността на
организацията. Представителите на БИС участваха в
сесията „Усъвършенстване на дейността чрез обмен
на добри практики между членовете на ISO”. В рамките на Генералната асамблея се състояха среща на
Комитета на ISO за развиващите се страни – DEVCO,
семинар посветен на МСП, и сесия с акцент върху
устойчивото развитие. Извън редовните заседания
представителите на БИС проведоха и срещи с ръководители на делегации от други страни.

ISO General Assembly is an event where a wide
range of technical, administrative and financial matters
related to the organization activities are discussed. BDS
representatives participated in the breakout session on
member excellence to exchange best practice in ISO.
Within the General Assembly a meeting of the ISO
committee on developing country matters – DEVCO, a
seminar on SMEs and a session focused on sustainable
development were held. Outside the ordinary meetings
BDS representatives held a number of meetings with
heads of delegations from other countries.
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78-та Обща годишна
среща на Международната
електротехническа комисия (IEC)

78th General Meeting of the
International Electrotechnical
Commission (IEC)

От 10 до 14 ноември 2014 г. в Токио, Япония,
се проведе 78-та Обща годишна среща на
Международната електротехническа комисия (IEC), в
която взеха участие над 2400 делегати, водещи световни лидери и експерти от 89 страни. Домакин беше
Комитетът за индустриални стандарти на Япония
(JISC), представляващ Японския национален комитет на IEC. В работата на асамблеята взеха участие
и представителите на БИС – Ивелин Буров, председател на УС и председател на националната електротехническа комисия, и Сийка Златанова, секретар на
националната електротехническа комисия.

The International Electrotechnical Commission
(IEC) held its 78th General Meeting from 10 to
14 November 2014 in Tokyo, Japan with the participation
of more than 2400 delegates, global leaders and experts
from 89 countries. The Japanese Industrial Standards
Committee (JISC), the Japanese National Committee of
the IEC, was a host of the event. BDS representatives
- Mr. Ivelin Burov, Chairman of BDS Governing Board
and Ms. Siika Zlatanova, CENELEC National Committee
Secretary participated in the meeting.

В рамките на годишната среща се проведоха заседания на управляващите органи на IEC, форумите
на председателите и секретарите на националните
електротехнически комитети, заседание на Съвета
на IEC и открито заседание.

Meetings of IEC governing bodies, forums of the
chairmen and secretaries of the national electrotechnical
committees, IEC Council meeting and an open session
were held within the General Meeting.

Откритото заседание на IEC се проведе под наслов
„Интегрирането към един по-интелигентен свят”. Бяха
представени доклади на видни японски и световни
учени и представители на водещи световни фирми. В
рамките на това събитие българската делегация проведе редица ползотворни срещи с други национални
делегации, включително с новоизбрания президент
на CENELEC Бернард Тийс.

IEC open session was titled “Integration towards a
Smarter World”. Outstanding Japanese and worldrenowned scientists and representatives of world leading
companies delivered reports. The Bulgarian delegation
held a number of useful meetings with other national
delegations, including this with the CENELEC President
Elect Bernhard Thies.

Участие в Техническите съвети
на европейските организации по
стандартизация CEN и CENELEC

Participation in the Technical Boards of the
European standardization organizations
CEN and CENELEC

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

BDS delegated representatives participate regularly in
the meetings of the Technical Boards of the European
standardization organizations where their activities are
discussed, organized and coordinated.

Технически съвет на CEN

CEN Technical Board

През април и октомври 2014 се проведоха 75то и 76-то заседания на Техническия съвет
на Европейския комитет по стандартизация
(CEN/ВТ).

The 75th and the 76th meetings of CEN
Technical Board were held respectively in April
and October 2014.

Представителят на БИС Десислава Гуленова присъства на сесиите, на които се обсъдиха действията,
които е необходимо да бъдат предприети от CEN в

BDS representative Desislava Gulenova attended the
meetings where the actions that CEN should undertake
in the changing environment and the integrating of new
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променящата се среда и интегрирането на нови методи на работа в процеса по разработване на стандарти, както и въпроси, свързани с уеднаквяването
на процеса по гласуване, който да бъде аналогичен
на този в ISO и др.

Технически съвет на CENЕLEC

work methods in the process of standards development
as well as topics on the unification of the voting process
to be similar to that of ISO, etc., were discussed.

CENELEC Technical Board

През 2014 година се проведоха три заседания на Техническия съвет на CENELEC
(през януари, май и октомври), като паралелно с тях
се състояха и срещи на работна група към CLC/BT
„План за действие на CENELEC/BT”. Участие взе
представителят на БИС Сийка Златанова.

Three meetings of CENELEC Technical
Board were held in 2014 (in January, May
and October) with parallel meetings of the working
group to CLC/BT „CENELEC/BT Action Plan“. BDS
representative Siika Zlatanova participated in the events.

Трета Балканска конференция по
стандартизация

Third Balkan Conference on
Standardization

От 23 до 28 септември 2014 г. в Тиват, Черна гора се
проведе Трета Балканска конференция по стандартизация. Българската делегация бе представена от
Ивелин Буров, председател на УС на БИС, Ирен Дабижева, изпълнителен директор и Росица Георгиева,
директор на Дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги”.

The 3rd Balkan Conference on standardization took place
from 23 to 28 September 2014 in Tivat, Montenegro.
BDS delegation was represented by Mr. Ivelin Burov,
Chairman of BDS Governing Board, Ms. Iren Dabizheva,
BDS Managing Director and Ms. Rositsa Georgieva,
Director of „Publishing, sales and services“ Directorate.

В събитието взеха участие около 25 представители на националните органи за стандартизация от
балканските страни. Основно се дискутира темата
„Значение на стандартизацията за технологичния
прогрес”, а темите, които бяха представени, обхващаха различни аспекти в работата на органите за
стандартизация, като: стандартизацията и висшите учебни заведения; участие на заинтересованите
страни в стандартизационната система; електронната продажба на стандарти и използването на XML
формат и др. По всяка от темите бяха представени
добри практики на държавите участнички и се очертаха насоки за бъдещо сътрудничество в определени
области.

Some 25 representatives of the national standardization
bodies from the Balkan countries participated in the event.
The main theme was „Importance of standardization for
technological progress“ and the presented topics covered
different aspects of the standards bodies‘ activities
as standardization and higher education institutions;
stakeholders’ participation in the standardization system;
online sale of standards and the use of XML format,
etc. Best practices from the participating countries
were presented on each topic and guidelines for future
cooperation were outlined.

Участие в годишни срещи на европейско
ниво

Participation in annual meetings at
European level

56-та Пленарна среща на CEN/ТС 155
„Пластмасови тръби и тръбопроводни
системи”

56th Plenary meeting of CEN/TC 155
„Plastics piping systems and ducting
systems“

От 18 до 20 ноември 2014 г. в Загреб, Хърватия се
проведе 56-та годишна среща на CEN/ТС 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”. На сре-

The 56th annual meeting of the CEN / TC 155 „Plastics
piping systems and ducting systems“ was held from 18
to 20 November 2014 in Zagreb, Croatia. The meeting
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щата присъстваха експерти от 20 страни-членки на
ЕС. Представител на БИС беше Христина Георгиева, експерт от сектор „Химия и храни, текстил и свободно време”. Акцент бе дискусията и обсъждането
на резултатите от гласуването на етап „обществено
допитване” на проекти на стандарти, предвидени за
хармонизиране по Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Прие се решение да се подготви писмо от името на CEN/ТС 155 до
Европейската комисия, в което да се представи ситуацията в бранша на пластмасовите тръбопроводни
системи и да се предложат действия за бъдещата
дейност за изпълнение на Мандат 131 в областта на
пластмасовите тръби.

was attended by experts from 20 EU Member States.
BDS representative was Hristina Georgieva, expert in
„Chemistry and food stuff, textile and leisure“ Sector.
Accent was given on the discussions on the voting
results at „public enquiry“ stage of drafts intended for
harmonization under Regulation (EU) № 305/2011
laying down harmonized conditions for the marketing of
construction products. A decision was adopted that CEN/
TC 155 would write a letter to the European Commission
explaining the situation in the plastic ducting systems
sector and proposing steps for future activities for
implementation of the Mandate M/131 in the sphere of
the piping systems.

2-ро Пленарно заседание на CEN/РС 424
„Грижи при вродени цепнатини на устата
и/или небцето”

Second plenary meeting of CEN/PC 424
„Care services for cleft lip and/or palate“

През април 2014 под домакинството на БИС се проведе второто пленарно заседание на СEN/РС 424 „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето“.
Организирането на срещата е част от ангажиментите
на БИС по поддържане на съвместен секретариат на
този проектен комитет съвместно с Австрийския институт по стандартизация.

BDS was a host of the 2nd plenary meeting of CEN/
PC 424 „Care services for cleft lip and/or palate“ in
April 2014. The organization of the meeting is part of
BDS engagements related to the holding of the twinning
secretariat of this PC together with the Austrian Standards
Institute.

На заседанието участваха представители на огледалните национални комитети от 8 европейски държави, както и делегати от БИС/ЕРГ 17 и секретарят
Камелия Миланова. Основен акцент на срещата бе
обсъждането на първия работен проект на подготвения стандартизационен документ, озаглавен „Ранни
грижи при деца с цепнатини на устната и/или небцето”.

The meeting was attended by delegations from the
national mirror committees of 8 European countries as
well as delegates from BDS/EWG 17 and its Secretary
Kamelia Milanova. The focus of the meeting was
mainly to discuss the first working draft of the prepared
standardization document titled “Early care services for
babies born with cleft lip and/or palate”.

Заседание по проект SolidStandards

A meeting under SolidStandards project

Ръководителят на сектор „Строителство и строителни
материали” и секретар на ТК 33 „Горско стопанство,
дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост” Божидарка Харалампиева взе участие в
заключителното заседание по проект SolidStandards,
което се проведе на 04 и 05 март 2014 г. в Брюксел,
Белгия. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейската асоциация за биомаса AEBIOM. Наименованието на проекта е „Подобряване внедряването
на стандарти за качество и устойчивост и схеми за
сертифициране на твърди биогорива”. На вътрешна-

The Head of “Building and construction materials”
Sector and Secretary of TC 33 „Forestry, wood,
furniture technology and industry“ Bozhidarka
Haralampieva participated in the final project meeting
of SolidStandards project, that was held on 4-5 March
2014 in Brussels, Belgium. The project was implemented
with the support of the European Biomass Association
AEBIOM. The project was titled „Enhancing the
implementation of quality and sustainability standards
for solid biofuels“. The internal meeting of the project
consortium was attended by representatives of the
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та среща на представителите на консорциума по проекта присъстваха и представители на националните
органи за стандартизация на съответните страни
участници в проекта. Участник от българска страна в
проекта е фирма ЕРАТО Холдинг – България.

national standardization bodies of the involved in the
project countries. Participant on behalf of Bulgaria in
the project was ERATO Holding – Bulgaria company.

Проектът SolidStandards е насочен към текущите и
последните разработки, свързани с въпросите за качеството и устойчивостта на твърдите биогорива и
по-специално развитието на свързаните с това стандарти и системи за сертифициране.

SolidStandards project was aimed at ongoing and
recent developments related to solid biofuel quality and
sustainability issues, in particular the development of
related standards and certification systems.

Дейностите по проекта включват организиране на
семинари с ключови заинтересовани страни, които
да дадат своя принос за решението на ЕК относно
необходимостта от въвеждане на задължителни изисквания за устойчивост на твърдите биогорива. Съществуващите схеми за устойчивост ще бъдат анализирани, прегледани, оценени за съответствие с
решението на ЕК и ще бъдат проверени при някои
практически казуси.

The project activities included the organization of a
workshop with key stakeholders to provide input to the
EC decision on the need for mandatory requirements for
the sustainability of solid biofuels. Existing sustainability
schemes were analysed, reviewed, assessed for
compliance with the EC decision and tested in a number
of practical case studies.

Участие на БИС в европейски програми
и проекти

BDS participation in European
programmes and projects

Проект BG161РO003-4.3.01-0003
„Усъвършенстване на системата
за стандартизация в България” по
Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г. с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално
развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

Project BG161РO003-4.3.01-0003
“Improving the standardization system
in Bulgaria” under the OP “Development
of the Competitiveness of Bulgarian
Economy” 2007-2013 with the financial
support of the European Union through the
European Regional Development Fund

Я

ЕВРОПЕЙСКИ
През 2014 г. Българският
The Bulgarian Institute for
СЪЮЗ
институт за стандартиStandardization completed
зация приключи последthe last two activities
ЕФРР
ните две дейности от
in the implementation
Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”
изпълнението на проект
of
“Improving
the
„Усъвършенстване на системата за стандартизация standardization system in Bulgaria” project - organizing
в България” – организиране на електронен фонд от the electronic fund of standards and audit of the project.
стандарти и одит на проекта. В допълнение към по- In addition to the results achieved in 2013 BDS already
стигнатите резултати от 2013 г. БИС вече разполага с has full-text database with advanced and enhanced
пълнотекстова база данни с разширени и подобрени features that is used by BDS members and by all those
функции, която се ползва от членовете на БИС и от interested in the standardization activity. The final project
всички заинтересовани от дейността по стандартиза- report was submitted and verified.
ция. Подаден беше и верифициран финален отчет по
проекта.
Н
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Рамково споразумение за
сътрудничество за превод на
европейски стандарти на езиците на
Общността

Framework Partnership agreement for
translation of European standards in the
Community languages

През 2014 г. продължи изпълнението на двегодишното (2013-2014) Рамково споразумение за партньорско
сътрудничество за превод на европейските стандарти на български език по програма, финансирана от
ГД „Предприемачество и индустрия” на Европейската
комисия (ЕК). Това е част от мерките на ЕК за подпомагане на конкурентоспособността на европейската
икономика и повишаване на информираността на
МСП, както и за улесняване достъпа до европейски
стандарти на националния език на производителите,
местните индустриалци, лабораториите за изпитване и националните администрации. В изпълнение на
споразумението през 2014 г. бяха въведени с превод
103 европейски стандарта в различни области до изчерпване на наличния бюджет.

The implementation of the two-year (2013 – 2014)
Framework Partnership Agreement for translation of
European standards in Bulgarian under a programme
funded by the Directorate General „Entrepreneurship and
Industry“ of the European Commission (EC) continued in
2014. The programme is a part of the EC measures to
support the competitiveness of the European economy
and to raise SMEs‘ awareness as well as to facilitate
access to European standards in national language for
manufacturers, local industrialists, testing laboratories
and the national authorities. 103 European standards
in various areas were implemented with Bulgarian
translation in 2014 within the limits of the budget available
in implementation of the agreement.

През м. септември 2014 г. беше подготвено и подадено проектно предложение за участие в следващото
Рамково споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейски стандарти на езиците на
общността за периода 2015 – 2016 г.

A new project proposal for participation in the Framework
Partnership Agreement for translation of European
standards in the community languages for the period
2015 – 2016 was elaborated and submitted in September
2014.

Електронен инструмент за малки и
средни предприятия

E-Learning tool for small and medium
enterprises

През 2014 г. БИС взе участие в разработването на
електронен инструмент за МСП на български език по
проект на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC, с водещ Холандския институт
за стандартизация (NEN). Инструментът съдържа
както основна информация за видовете стандарти и
процеса на тяхното разработване, така и за конкретни стандарти в различни сектори на икономиката.
Стандартизационният процес и ползите за бизнеса
от прилагането на стандарти е показан по увлекателни и леснодостъпен начин чрез графични, текстови
и аудио-визуални слайдове. Инструментът ще бъде
представен през 2015 г.

BDS took part in the elaboration of an e-Learning tool
for SMEs in Bulgarian language under a project of the
European standardization organizations CEN-CENELEC
led by the Netherlands Standardization Institute (NEN).
The instrument contains general information on the types
of standards and the process of their development as well
as on specific standards in different economy sectors.
The standardization process and the benefits for the
business from applying standards are demonstrated in
interesting and easily accessible way through graphical,
textual and audio-visual slides. The tool will be promoted
in 2015.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

PUBLISHING ACTIVITY

През изминалата година на български език са издадени общо 367 документа, от тях 342 са въведени
с превод европейски и международни стандарти и
стандартизационни документи. Останалите 25 са
разработени на национално ниво - 24 национални
приложения съгласно договор с МРРБ от 2013 г. и
едно Изменение на БДС 15:2010 „Българско бяло саламурено сирене”. На един от официалните езици на
CEN/CENELEC или на ISO са въведени общо 1529
стандарта. От общия фонд от български стандарти
са отменени 1214 документа.

A total of 367 documents was published last year, 342
of them were European and international standards and
standardization documents, implemented by translation
in Bulgarian. The rest 25 documents were developed at
national level – 24 national annexes under a contract
of 2013 with MRDPW and one amendment of BDS
15:2010 - Bulgarian white cheese in brine. A total of
1529 standards were implemented in one of the official
languages of CEN/CENELEC or ISO. 1214 documents
from the Bulgarian standards fund were withdrawn.

Сред по-важните стандарти, издадени с превод на
български език са:
• Серията БДС ЕN 772 с общо заглавие „Методи
за изпитване на блокове за зидария”

Among the more important standards published in
Bulgarian translation are:
• BDS ЕN 772 series titled „Methods of test for
masonry units“

• Новите издания на стандартите от серията
27000 с общо заглавие „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление
на сигурността на информацията”

• The new editions of the series 27000 standards
titled „Information Security Management Systems“

• СД Ръководство 99 на ISO/IEC:2014 „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM)”

• Guide 99 ISO/IEC:2014 „International vocabulary
of metrology -- Basic and general concepts and
associated terms (VIM)“

• БДС ISO 10008:2014 „Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за
сделки при електронна търговия между търговци
и потребители”

• BDS ISO 10008:2014 „Quality management -Customer satisfaction -- Guidelines for businessto-consumer electronic commerce transactions“

• СД ISO/IEC/TS 17023:2014 „Оценяване на съответствието. Указания за определяне на продължителността на одити за сертификация на система
за управление”.

• ISO/IEC/TS 17023:2014 „Conformity assessment
-- Guidelines for determining the duration of
management system certification audits“.

За популяризиране на дейността по
стандартизация БИС продължи издаването онлайн на списание „БДС компас”, чиито 4 броя се публикуваха своевременно на интернет страницата,
като темите бяха:
• Стандартизация и МСП

БДС Компас
Издание на Българския институт за стандартизация

Брой 2
април – юни 2014

ОбразОвание и
стандартизация

• Education and Standardization

• Образование и стандартизация

• Standardization and Certification

• Стандартизация и сертификация

• Standardization and Science.

• Стандартизация и наука.

ISSN 1314-3611
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were published in due time on the website
and the topics were:
• Standardization and SMEs
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Естествено най-голям интерес и разглеждания е предизвикала темата, посветена на малките и средните
предприятия, следвана от „Образование и стандартизация”.

The most interested and reviewed theme was the one
dedicated to small and medium-sized enterprises,
followed by „Education and Standardization“.

Колекции от стандарти

Collections of standards

През 2014 БИС разшири предлаганите продукти и издаде колекции от стандарти в превод на български
език, в електронен формат на CD, които предложи на
преференциални цени.
• Колекция от стандарти „ISO/IEC
27000 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията”

BDS extended the products offered in 2014 and issued
collections of standards in Bulgarian, in electronic format
on CD, offered at preferential prices.
• Collection of standards „ISO/IEC 27000
– Information Security Management
Systems“ is the first edition in electronic
format of standards for information
security management systems (ISMS),
also known as „ISO/IEC 27000 Series“

• Колекция от стандарти за „Енергийна ефективност – енергийни характеристики на сгради”

• Collection
of
standards
„Energy
Efficiency - Energy performance of
buildings“

• Колекция от стандарти „ISO
22000 Системи за управление на
сигурността на хранителните продукти“

• Collection of standards “ISO 22000
Food safety management systems”

• Две колекции от стандарти, предназначени за
сдружението „Камара на енергийните одитори”.

• Two collections of standards, intended for the
Chamber of Energy Efficiency.

В допълнение, бяха актуализирани и 10-те сборника „Еврокодове”, издадени през 2010 г., като бяха
отпечатани допълнителни издания поради изчерпан
тираж на кн.1, 3, 5, 6 и 8 от поредицата.

In addition, the 10 collections „Eurocodes“, issued in
2010 were updated and extra editions of books 1, 3, 5, 6
and 8 were printed.
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Статистика

Statistics

Общият брой на въведените през 2014 г. стандарти и
разпределението им по видове е показано на таблицата и графиката към нея.

The table bellow illustrates the total number of the
implemented standards in 2014 by types and their
breakdown by type:
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Видове национални стандарти
Type of national standards

Брой
Number

БДС/ BDS

25

ISO/ ISO

45

ISO/IEC/ ISO/IEC

3

EN/ EN

1 027

EN ISO/ EN ISO

323

HD/ HD

5

ETSI/ ETSI

39

Стандартизационни документи на CEN, CLC, ISO, ETSI/ CEN, CLC, ISO, ETSI
standardization deliverables

138

Общо/ Total

1605

Въведени стандарти през 2014 г. по видове
Adopted
in2014
2014
byвидове
types
стандарти през
г. по
Въведениstandards
Implemented standards in 2014 by types

станд. док-ти на/
standardization
deliverables of CEN,
CLC, ISO, ETSI

HD

БДС/ BDS
ISO

ETSI

EN ISO

Как изглежда националният фонд от стандарти към
края на 2014 г. е показано на следната графика. Естествено продължава тенденцията да бъде най-голям делът на въведените европейски стандарти.
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ISO/IEC

EN

How the national fund of standards looks like by the end of
2014 is shown in the graph below. Obviously the number
of the implemented European standards continues to be
the biggest one.
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Национален фонд от български стандарти към края
на 2014 г.
Национален фонд от български стандарти към края на 2014 г.
National Fund of Bulgarian standards by the end of 2014
20954

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)
БДС/ BDS
БДС EN/ BDS EN (ETSI)
БДС ISO/ BDS ISO
БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC
СТ на СИВ/ COMECON Standards

1196
7902

79
396

27

БДС IEC/ BDS IEC
други стандарт. документи (TR, TS и др.)/ BDS other standardization deliverables (TS, TR, etc.)

1192

2557

Сравнение на състояннието на националния фонд от
стандарти по видове за последните три поредни години е дадено в следващата таблица.

The table bellow illustrates the comparison of the National
Standards Fund by types for the last three years

Сравнение на фонда от български стандарти през 2012 - 2014 г.
Comparison data for the fund of Bulgarian standards in the period 2012 - 2014
Видове национални стандарти
Type of national standards

2012

2013

2014

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)

20 344

20 562

20 954

БДС/ BDS

7 972

7 983

7 902

БДС EN/ BDS EN (ETSI)

2 463

2 524

2 557

БДС ISO/ BDS ISO

1 173

1 184

1 192

БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC

26

27

27

СТ на СИВ/ COMECON Standards

399

396

396

БДС IEC/ BDS IEC

89

82

79

други стандарт. документи (TR, TS и др.)/ other standardization
deliverables (TR, TS, etc.)

1 071

1 132

1 196

Общо/ Total

33 537

33 890

34 303
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
И ПРОДАЖБИ. НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

INFORMATION SERVICES AND
SALES. NATIONAL INFORMATION
CENTRE

През изминалата година БИС продължи да предоставя утвърдените си информационните услуги, сред
които:
• библиографски справки за български, международни, европейски и чуждестранни стандарти и
стандартизационни документи

BDS continued in 2014 to provide information services:

• bibliographical
references
on
Bulgarian,
international, European and foreign standards and
standardization documents

• тематични справки в конкретна област

• field-specific and thematically-focused references

• справки за актуалност на стандарти и стандартизационни документи

• elaboration of references on the actuality of
standards and standardization documents

• отговори на запитвания от клиенти.

• answers to customers’ inquiries.

Така, през 2014 г. са подготвени 1 217 тематични и
библиографски справки, предоставена е информация относно 2 477 документа, изготвени са 7 справки
за актуалност на български стандарти и 72 справки
за актуалност на международни стандарти по абонамент.

1 217 thematic and bibliographical references were
prepared, information on 2 477 documents was provided,
7 references on the actuality of Bulgarian standards and
72 references on the actuality of international standards
were prepared in 2014.

В резултат на изпълнението на проект „Усъвършенстване на стандартизационната система в България”
бяха подобрени функционалностите на софтуерната
система на БИС, включително в частта за продажба
на продукти и услуги. Това направи възможно в началото на 2014 г. да бъде предоставена нова услуга
за онлайн четене на стандарти „Стандартите на
Вашия екран”. Услугата дава възможност на клиентите да четат стандарти онлайн в рамките на 5 или
30 дни и обхваща българските стандарти, налични в
електронната база на БИС, или над 90% от всички
стандарти. Така четенето на стандарти стана много
по-удобно и по-лесно, а стандартите вече са по-близо до потребителите.

As a result of the implementation of „Improving
the standardization system in Bulgaria“ project the
functionality of BDS software system was improved,
including the part for products and services sales. This
enabled the providing of a new service for online
reading of standards „Standards on your screen“ at
the beginning of 2014. The service enables customers to
read online standards within 5 or 30 days and includes
the Bulgarian standards available in BDS electronic
database, or over 90% of all standards. Thus reading
standards became much more comfortable and easier
and standards are already closer to consumers.

През годината от тази услуга са се възползвали 248
клиенти. Общият брой на стандартите, които са четени дистанционно, е 1 712.

248 customers made use of this service. The total
number of the remotely read standards is 1 712.

През 2014 г., за най-търсените стандарти, регулярно
беше изпращана информация по електронен път на
клиентите, закупили съответния стандарт, за всички
промени, свързани с него (изменения, поправки, отмяна и замяна, издание в превод на български език
и др.).

Information on the most popular standards for any
changes to the standard (amendments, corrigenda,
withdrawal and superseding, edition in Bulgarian
translation, etc.) was regularly sent in 2014 to the
customers who had purchased the respective standard.
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Бяха въведени нови начини за електронно заплащане на стандарти и услуги. Услугата се прие положително от страна на бизнеса, тъй като се улеснява закупуването на стандарти.

New modes of electronic payment of standards and
services were introduced. The service was accepted
positively by the business as the purchasing of standards
is facilitated.

Периодично бяха предоставяни отстъпки за закупуването на стандарти по различни поводи, например
професионални празници, при участие в семинари
или събития, организирани от БИС, отстъпки за участници в изложенията, в които БИС участва и др.

Periodically, discount for purchasing standards were
provided on various occasions, for example professional
holidays, upon participation in organized by BDS
seminars and events, discounts for participants in the
exhibitions, in which BDS participated, etc.

Продажби на стандарти

Sales of standards

Общият брой на продадените през 2014 български
стандарти е 8 128. На графиката по-долу е дадена
илюстрация на продажбите на български стандарти
по видове през изминалата година.

The total number of Bulgarian standards sold out in 2014
was 8 128. The sales by types in last year are illustrated
in the graph bellow:

Продадени български стандарти през 2014 г. по видове
Bulgarian standards sold out in 2014 by types

287
740

116
1368

БДС/ BDS
БДС EN/ BDS EN

1900
БДС EN ISO/ BDS EN ISO
3717

БДС ISO/ BDS ISO
стандартизационни документи (СД)/
Standardization deliverables
други (БДС HD, БДС IEC, СТ на СИВ,
проекти на БДС)/ others (BDS HD, BDS IEC,
COMECON Standards, projects)
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В съответствие с договори на БИС с чуждестранни
организации по стандартизация за продажба и разпространение на техни документи през 2014 г. са
продадени общо 245 документа, в това число: международни (ISO, IEC), немски (DIN), британски (BS),
американски (ASTM), руски (ГОСТ), както и други
(AASHTO, ASME).

In accordance with BDS distribution agreements with
foreign standards organizations for sale and distribution
of documents 245 documents in total were sold in 2014,
including international (ISO, IEC), German (DIN), British
(BSI), American (ASTM), Russian (GOST) and other
(AASHTO, ASME).

Съотношението на тези продажби е дадено в следната таблица:

The proportion of these sales is given in the following
table:

Вид стандарт
Type standard

Брой
Number

ISO

142

IEC

4

BS

1

DIN

28

ASTM

52

ГОСТ/GOST

10

AASHTO

6

други/others (ASME, IEEE)

2

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2014 г.
International and foreign standards sold out in 2014

4,08% 2,45%

0,82%

ISO
21,22%

IEC
BS
DIN
57,96%

ASTM
ГОСТ/ GOST

11,43%

AASHTO
други (ASME, IEEE)/ others

0,41%
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През 2014 г. сред най-продаваните български стандарти продължават да бъдат тези, свързани със
системите за управление (включително управление
на качеството, на околната среда, сигурността на
информацията, сигурността на обществото), както
и стандарти, свързани с оценяване на съответствието. Най-много продажби през изминалата година са
реализирани в следните области на стандартизация:
селскостопански и хранителни продукти; опазване на
околната среда; управление на качеството и оценяване на съответствието; заваряване на материалите;
информационни и комуникационни технологии.

Among the best selling standards in 2014 continued to be
those related to management systems including quality
management, environment management, information
security, societal security, as well as standards related
to conformity assessment. The largest sales last year
were made in the following areas of standardization:
agricultural and food products; environmental protection;
quality management and conformity assessment;
welding of materials; information and communication
technologies.

Кои са най-търсените стандарти през 2014 г. се вижда от таблицата по-долу:

The most popular standards in 2014 are shown in the
table below:

Стандарт
Standard

Бр. продадени
Number sold out

БДС ISO/IEC 27001:2014 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за
управление на сигурността на информацията. Изисквания”
BDS ISO/IEC 27001:2014 Information technology -- Security techniques -- Information security
management systems -- Requirements

82

БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO
9001:2008)”
BDS EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)

50

СД Ръководство 99 на ISO/IEC:2014 „Международен речник по метрология. Основни и
общи понятия и свързани термини (VIM)”
Guide 99 ISO/IEC:2014 „International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts
and associated terms (VIM)“

30

БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO
19011:2011)”
BDS EN ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

30

БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на
различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012)”
BDS EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of
various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)

26

БДС EN ISO 14001:2005 ”Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004)”
BDS EN ISO 14001:2005 Environmental management systems - Requirements with guidance
for use (ISO 14001:2004)

25

БДС ISO 22222:2014 „Лично финансово планиране. Изисквания към личните финансови
консултанти”
BDS ISO 22222:2014 Personal financial planning -- Requirements for personal financial
planners

21

49
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Стандарт
Standard

Бр. продадени
Number sold out

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 за несъвършенствата (ISO 5817:2014)”
BDS EN ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their
alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014)

19

БДС ISO/IEC 27003:2011 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за
внедряване на системи за управление на сигурността на информацията”
BDS ISO/IEC 27003:2011 Information technology -- Security techniques -- Information security
management system implementation guidance

18

БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 „Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия
2007-06-15)”
BDS EN ISO/IEC 17050-1:2010 Conformity assessment - Supplier‘s declaration of conformity
- Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

17

БДС EN ISO 4833-2:2013 „Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод
за изброяване на микроорганизми. Част 2: Преброяване на колониите при 30 градуса
Celsius чрез техника на повърхностни посевки (ISO 4833-2:2013)”
BDS EN ISO 4833-2:2013 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the
enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating
technique (ISO 4833-2:2013)

17

БДС ISO 31000:2011 „Управление на риска. Принципи и указания”
BDS ISO 31000:2011 Risk management -- Principles and guidelines

16

БДС EN ISO/IEC 17067:2013 „Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти (ISO/IEC
17067:2013)”
BDS EN ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment - Fundamentals of product certification
and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)

16

БДС ISO 22301:2013 „Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания”
BDS ISO 22301:2013 Societal security -- Business continuity management systems --Requirements

15

През 2014 г. тенденциите при продажбата на стандарти са следните:
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The standards selling trends in 2014 are as follows:

• продължава нарастването на относителния дял
на закупените стандарти чрез интернет – от 43,3%
през 2012 г. на 46,3% през 2013 г. и 48,1 % през
2014 г. от общия брой

• the growth in the proportion of standards purchased
via Internet continues - from 43,3% in 2012 to 46,3%
in 2013 and 48,1% in 2014 of the total number

• по отношение вида на носителя: нараства относителният дял на продажбите на стандарти, теглени онлайн – от 43,8 % на 51,7 %, и намалява
този на стандартите, поръчвани на диск и хартия,
съответно от 31,8 % на 31 % и от 24,4 % на 17,3 %.

• the share of sales of Bulgarian standards
downloaded online has increased - from 43,8% to
51,7%, and those on CD and paper copy decreased
from 31,8% to 31% and from 24,4% to 17,3%.
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Дейности на БИС, свързани с членството BDS activities related to the EU
на България в Европейския съюз
membership of Bulgaria
В изпълнение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 за
европейската стандартизация и на задълженията
съгласно Споразумението за премахване на техническите пречки в търговията към Световната търговска
организация (WTO/TBT) националният информационен център има ангажимент да осигурява информация в областта на стандартизацията. Ежемесечно в
Официалния бюлетин и на интернет страницата на
БИС се публикува 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.

The National Information Centre is committed to
provide information in the field of standardization
pursuant to Regulation (EC) № 1025/2012 on European
standardization and the obligations under the Agreement
with the World Trade Organization (WTO/TBT) to
remove the technical barriers to trade. Information on
the notifications of draft national standards received
from other national standardization bodies, member of
CEN/CENELEC, as well as of members the World Trade
Organization is published every month in the Official
Bulletin and on BDS website.

През 2014 г. в европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC чрез националния информационен център са нотифицирани 1439 броя национални стандарти, въвеждащи европейски стандарти.

In 2014 1439 national standards implementing European
standards were notified through the National Information
Centre to the European Standards Organizations CEN
and 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.

At the same time continued the regular sending of
information on Bulgarian titles of European standards at
the draft stage and ratified document and of harmonized
standards for citation in EU Official Journal.

През изминалата година редовно е осигурявана
информация относно нотификации на проекти на
национални стандарти по процедура Vilamoura в
CENELEC, изпратени от националните комитети.

During the last year information was regularly provided
on notifications of draft national standards under the
Vilamoura procedure at CENELEC sent by the national
committees.

Предоставена е информация на 38 запитвания, постъпили от организации от страната и чужбина.

Information was provided to 38 received inquiries from
organizations from the country and abroad.
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ФИНАНСИРАНЕ

FINANCING

Една от целите през изминалата година бе запазването на финансова устойчивост за гарантиране на
изпълнението на дейностите по стандартизация.

One of the objectives over the past year was to maintain
financial stability for ensuring the implementation of the
standardization activities.

Приходи за 2014 г.

Revenues in 2014

Източниците на финансиране остават непроменени.
По-долу, в таблицата и графиката към нея, са показани в абсолютна стойност и в процентно съотношение
източниците за формиране на приходната част на
бюджета на БИС за 2014 г.

The sources of financing remained unchanged. Below,
in the table and the graph to it the funding sources of
the revenue part of BDS budget for 2014 are shown in
absolute figures and as percentage.

Източник на финансиране/ Source of funding

лв./BGN

%

Субсидия от държавния бюджет съгласно чл. 55 от Закона за националната
стандартизация/ Government subsidy pursuant to article 55 of the Law on National
Standardization

1 280 000

53

Приходи от продажби/ Revenues from sales

490 313

20

Членски внос/ Membership fees

196 284

8

Договори, вкл. по европейски проекти/ Contracts, including the ones funded under
European projects

158 549

7

7 111

1

256 690

11

Други приходи – лихви и спонсорство/ Other revenues – sponsorship and
interests accrued
Приходи по проект по ОП/ Revenues under OP project
Всичко приходи/ Total revenues

2 388 947

Наличност от предходни години към 01.01.2014 г./ Funds available as of 01.01.2014
Финансиране на дейността по стандартизация за 2014 г. (%)
Financing of the standardization activities in 2014 (%)
Договори, вкл. по
европейски проекти/
Contracts, including ones
funded under European
projects
7%
Членски внос/
Membership fees
8%

Приходи от продажби/
Revenues from sales
20%

52

Други приходи – лихви и
спонсорство/ Other
revenues – sponsorship
and interests accrued
1%

Финансиране по проект
по Оперативна програма/
Financing under
Operational Programme
project
11%

Субсидия от държавния
бюджет/ Governmental
subsidy
53%

249 189
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В следващите таблица и графика е показано сравнението на приходната част на бюджета по източници
на финансиране в лева и в % за тригодишен период
от 2012 до 2014 г.

The following table and graph show the comparison of
the revenue part of the budget by source of funding in
BGN and in % for three years period from 2012 to 2014.
2012

2013

2014

лева/BGN

%

лева/BGN

%

лева/BGN

%

1 105 000

43

1 105 000

27

1 280 000

53

Приходи от продажби/ Revenues from sales

425 123

17

495 560

12

490 313

20

Вноски от членовете на БИС/ТК/ BDS/TC
Membership fees

188 235

7

204 592

5

196 284

8

Договори за финансиране на теми, в т.ч. от европейски проекти/ Contracts, including the ones
funded under European projects

196 979

8

27 891

1

158 549

7

Други приходи (лихви и спонсорство)/ Other
revenues (sponsorship and interests accrued)

21 496

1

26 725

1

7 111

1

Финансиране по проект по Оперативна програма/
Financing under Operational Programme project

619 188

24

2 160 362

54

256 690

11

Субсидия от държавния бюджет/ Government
subsidy

Общо приходи/ Total revenues
Наличности на 01.01 за съответната година
Funds available as of 01.01of the respective year

2 556 021

4 020 130

2 388 947

289 434

345 737

249 189

Финансиране
нана
дейността
Финансиране
дейносттапопостандартизация
стандартизация2012
2012- -2014
2014г.г.
(% спрямо общите приходи за годините)

(% спрямо общите приходи за годините)
Funding of the standardization activities in the period 2012 - 2014
Financing of the standardization activities in the period 2012 - 2014
(%totothe
thetotal
total
expenditure
forthe
the
years)
(%
expenditure
for
years)
60
50
40
30
20
10
0

Субсидия от
Приходи от
Вноски от членовете
държавния бюджет/ продажби/ Revenues на БИС/ТК/ BDS/TC
Government subsidy
from sales
Membership fees

2012

2013

2014

Договори за
Други приходи
Финансиране по
финансиране на
(лихви и
проект по
теми, в т.ч. от
спонсорство)/ Other
Оперативна
европейски
revenues
програма/ Financing
проекти/ Contracts,
(sponsorship and
under Operational
including the ones
interests accrued)
Programme project
funded under
European projects
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През 2014 г. БИС запазва стабилност в приходите
в бюджета независимо от някои финансови затруднения. Приходите от продажби в процентно съотношение бележат известен ръст в резултат от провежданата през годината гъвкава политика: чрез
допълнителни отстъпки при закупуване на стандарти,
предлагане на колекции от стандарти и др. мерки.

BDS maintained stability in budget revenues in 2014
despite some financial difficulties. Revenues from sales
in percentage marked some growth as a result of the
ongoing flexible policy during the year: through additional
discounts for purchasing standards, offering collections
of standards, and other measures.

Разходи за 2014 г.

Expenditures in 2014

Разходната част от бюджета, както и сравнение с
предходните две години, е представена в таблицата
и графиката към нея.

The expenditure part of the budget, as well as a
comparison with the previous two years is presented in
the table and the graph to it.

2012

2013

2014

лева/BGN

%

лева/BGN

%

лева/BGN

%

Заплати, в т.ч. ДМС/ Salaries, including
incentives

783 986

28

842 076

22

868 905

35

Други възнаграждения/ Other
remunerations

258 122

10

280 715

7

321 348

13

Социално-осигурителни вноски/ Social
security contributions

146 602

5

153 958

4

162 620

7

Издръжка/ Operational costs

325 867

12

321 775

8

249 185

10

Членски внос за ISO, IEC, CEN, CENELEC/
Membership fees to ISO, IEC, CEN,
CENELEC

365 095

13

359 978

10

365 489

15

Капиталови разходи/ Capital expenditures

858

0

3 170

0

4 976

0

886 286

32

1 866 732

49

483 844

20

Разходи по проект по ОП/ Expenditures
under the OP project
Общо разходи/ Total costs
Наличности в края на годината/ Funds
available at the end of the year
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2 766 816

3 828 404

2 456 367

409 109

249 189

181 769
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Разходи за дейността 2012 - 2014 г. (%)

%

РазходиCosts
за дейността
2014 г. (%)
for 2012 -2012
2014- (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Заплати, в т.ч. ДМС/
Salaries, including
incentives
2012

2013

Други
възнаграждения/
Other remunerations
2014

Социалноосигурителни вноски/
Social security
contributions

Издръжка/
Operational costs

Членски внос за ISO,
IEC, CEN, CENELEC/
Membership fees to
ISO, IEC, CEN, CENELEC

Капиталови разходи/
Capital expenditures

Разходи по проект по
ОП/ Expenditures
under the OP project

През 2014 г. приключи и изпълнението на проект
„Усъвършенстване на системата за стандартизация
в България” по оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”,
като се извършиха плащанията по всички сключени
договори за изпълнение на дейностите по проекта.

In 2014 the implementation of the project “Improving the
standardization system in Bulgaria” was completed and
the payments under all contracts for the implementation
of project activities were effected.

Чрез провежданата през годината разумна финансова политика и балансираност на бюджета БИС изпълни успешно задачите си по стандартизация.

By the implemented during the year reasonable
financial policy and budgetary balance BDS performed
successfully its standardization activities.

Административен капацитет

Administrative capacity

Дейността на Българския институт за стандартизация се изпълнява от висококвалифицирани и обучени служители. Към края на 2014 г. персоналът наброява 70 души, като няма тенденция към текучество.
През изминалата година новопостъпилите служители
са шест.

Bulgarian Institute for Standardization activity is
performed by highly qualified and trained personnel. At
the end of 2014 BDS had a staff of 70 people, with no
tendency for staff turnover. The new employees in the
past year were 6.

С цел повишаване и поддържане на квалификацията
и знанията на новоназначените експерти се съставя
програма за въвеждане в работата и всеки преминава първоначално обучение. През месец май 2014 г.
се проведе вътрешно обучение на единадесет новопостъпили служители за периода 2012 – 2014 г.
с лектор председателят на Управителния съвет на

Aiming at increasing and maintaining the qualification
and the knowledge of the newly appointed experts
a programme for introducing the new employees
is elaborated and every one undergoes an initial
training. An internal training of eleven newly appointed
employees in the period 2012 – 2014 was carried out
with a lecturer the Chairman of BDS Governing Board
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БИС Ивелин Буров на тема „С Българския институт
за стандартизация и чрез стандартите винаги крачка
напред”. Обърнато бе специално внимание на целите
и принципите на стандартизацията, ролята и ползите от нея. Разгледана бе средата, в която се развива
стандартизацията, наличието на конкуренция, както
и процесите за разработване и одобряване на стандарти. Обучението завърши със събеседване за проверка на придобитите умения.

Ivelin Burov on the topic „With the Bulgarian Institute
for Standardization and through the standards always a
step ahead“. Special attention was paid to the aims and
principles of standardization, its role and benefits from
it. The environment for standardization development,
the competition as well as the processes for standards
development and adoption were examined. The training
ended with discussion and testing of the skills acquired.

Благодарение на знанията, опита и мотивацията на
своите служители Българският институт за стандартизация успява да покрие изискванията на своите
партньори и клиенти от всички сфери на икономиката
и науката.

Due to the knowledge, experience and motivation of its
employees the Bulgarian Institute for Standardization
is able to meet the requirements of its customers and
partners from all sectors of economy and science.
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БЪДЕЩИ ЦЕЛИ

FUTURE OBJECTIVES

Следвайки приоритетите на Стратегията за развитие
на стандартизационната система и на БИС за периода 2014-2017, действията на БИС трябва да бъдат
насочени към изпълнението на следните важни цели:

Following the priorities of the Strategy for development
of the standardization system and for development of
BDS for the period 2014-2017, BDS activities should
be focused on the implementation of the following key
objectives:

• Поддържане на балансиран състав чрез приемственост между опитни експерти в дейността по
стандартизация и привличане на млади експерти
с иновативно мислене и мотивация за работа с
цел постигане на необходимата компетентност и
осигуряване на оптимален административен капацитет и ресурси за извършваната дейност.

• Maintaining a balanced staff through continuity
between experienced experts in the standardization
activity and attracting young experts with innovative
thinking and motivation to work with the aim to
achieve the necessary competence and providing
optimal administrative capacity and resources for the
activities performed.

• Отразяване на потребностите и очакванията
на заинтересованите от стандартизацията страни
чрез тяхното включване в националните технически комитети и активното им участие в работата
по разработване на стандарти на национално и
европейско/международно ниво.

• Reflecting the needs and expectations of the
interested in standardization parties through their
involvement in the national technical committees and
their active participation in standards development at
national and European/international level.

• Насърчаване на членовете на БИС да използват на електронната платформа за гласуване
през сайта на БИС, усъвършенстване на нейните
възможности чрез включване и на други етапи от
стандартизационния процес и работата на техническите комитети – онлайн заседания на техническите съвети, онлайн обучения и др.

• Encouraging BDS members to use the electronic
platform for voting via BDS website; improving
its capabilities by including other stages of the
standardization process and of the work of the
technical committees - online meetings of the
technical committees, online training, etc.
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