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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

INTRODUCTION

Българският институт за стандартизация (БИС)
представя своя отчет за 2012 г. в стремежа си да
бъде прозрачна и отворена към обществото организация. Целта ни е да създадем ясна картина
за дейността по стандартизация на национално,
а също на европейско и международно ниво, и
за ролята ни като национално отговорен орган
по стандартизация.

BDS presents its report for 2012 in an effort to
be transparent organization open to the public.
Our purpose is to create a clear picture of the
standardization activities at national but also at
European and international level, and of our role as
a national responsible body on standardization.

Изминалата година беше белязана от значими събития както във вътрешен аспект, така и
във външен. От една страна, БИС за първи път
бе домакин на Генералната асамблея на европейските организации по стандартизация CEN
и CENELEC, за чието провеждане обединихме
усилията на всички съпричастни към дейността
по стандартизация в желанието си да бъдем на
висотата на събитие от подобен ранг.

The last year has been marked by significant events,
both internally and externally. On the one hand, BDS
for the first time hosted the General Assemblies of
the European standardization organizations CEN
and CENELEC. Desiring to be at the height of an
event of similar rank we united the efforts of all
involved in standardization activities.

От друга страна, на европейско ниво бе гласувана и приета новата законодателна рамка,
определяща бъдещето на европейската стандартизация. Публикуваният Регламент (ЕС)
№ 1025/2012 на Европейския парламент и на
Съвета е първият одобрен законодателен документ в рамките на Акта за единния пазар. Особено внимание в него се отделя на важността
от привличането в дейността по стандартизация
най-вече на малките и средните предприятия –
цел, за която БИС полага и ще продължава да
полага усилия. Неслучайно чрез проведената
през миналата година широка информационна
компания в цялата страна се стремим да приобщим към света на стандартизацията все повече
нови представители на средния и дребен бизнес
в България.

On the other hand, the new legislative framework
defining the future of European standardization was
voted and approved at European level. Regulation
(EU) № 1025/2012 of the European Parliament
and of the Council is the first legislative document
approved within the Single Market Act. Special
attention is paid to the importance of attracting
SMEs in the standardization activities – purpose
of which BDS is making and will continue to make
efforts. It was not by coincidence that BDS has been
striving to integrate into the world of standardization
more new representatives of small and medium
business in Bulgaria by implementing a large scale
information campaign throughout the country.

През 2012 г. реализирахме основната част от
дейностите в рамките на проекта „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” – предизвикателство, с което се справихме
благодарение на създадената своевременно организация и добрата екипна работа.

BDS implemented in 2012 the main part of
the activities within the project „Improving the
standardization system in Bulgaria“ - a challenge
that we managed, thanks to the timely organization
established and the good teamwork.

Не на последно място, БИС продължи да изпълнява основните си дейности, като съумя да
запази финансовата си стабилност в контекста
на икономическите и финансови обстоятелства
през отминалата година.

Last but not least BDS continues to perform its
main activities managing to preserve its financial
stability in the context of the economic and financial
circumstances in the past year.
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Представяйки обобщена картина на дейността,
изразяваме и своята искрена благодарност към
всички, спомогнали в една или друга степен да
постигнем набелязаните цели.

Representing our activities we express also our
appreciation to all that have supported us to achieve
our objectives.

Посоката за нас е правилна, така че продължаваме напред...

For us the direction is correct, so we go ahead …

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of BDS
Managing Board

2

Ирен Дабижева
Изпълнителен
директор

Iren Dabizheva
BDS Managing
Director
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НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕЗ 2012

HIGHLIGHTS OF 2012

Безспорно събитието на 2012 г. е домакинството на Генералната асамблея на CEN/CENELEC,
провела се от 5 до 7 юни в курортния комплекс
Албена.

Unquestionably, the event of 2012 was the CEN/
CENELEC General Assembly, hosted by BDS
and held from 5 to 7 of June in Albena resort.

В рамките на това събитие се проведе и първата по рода си среща на най-високо равнище на
европейските стандартизационни организации
под наслов „Европа 2020 – Европейската стандартизация за устойчива икономика”, която постави акцент върху глобалния въпрос как европейските и международните стандарти могат да
допринесат за справяне с предизвикателствата,
пред които е изправен светът. Във форума участие взеха над 160 делегати. Сред официалните гости бяха президентът на Международната
организация за стандартизация (ISO) Борис
Альошин, президентът на Международната
електротехническа комисия (IEC) Клаус Вюхер,
президентът на CENELEC Дейвид Досет, Дирк
Вейлер – президент на Европейския институт
за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI)
и президентът на CEN г-н Фридрих Смаксвил.

The first Summit of European standardization
organizations was held within the framework of
these events under the motto „Europe 2020 towards a sustainable economy“. The meeting
focused on the global issue of how European and
international standards can help to address the
challenges the world is facing. 160 delegates took
part in the event. The International Organization for
Standardization (ISO) President Boris Aleshin, the
International Electrotechnical Commission (IEC)
President Vyuher Klaus, CENELEC President David
Dossett, Dirk Weiler - President of the European
Institute of Telecommunications Standards (ETSI)
and the CEN President Mr. Friedrich Smaxwil were
among the official guests.

Председателят на УС на БИС
г-н Ивелин Буров приветства
участниците в срещата
Mr. Ivelin Burov, Chairman of BDS Managing Board, welcomes the participants in the
meeting
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Президиумът с
официалните лица
The presidium with the
official representatives

Във форума участие взеха над
160 делегати от различни
страни и организации
160 delegates from different countries and
organizations participated in the forum

Паралелно с европейските срещи се организираха и съпътстващи мероприятия за българския
бизнес – два дискусионни форума и изложение,
като представителите на МСП получиха уникалната възможност да вземат участие и в годишната среща на CEN/CENELEC. В унисон с европейската тематика бяха определени и темите на
нашите дискусионни форуми. Те се посветиха на
една от най-актуалните теми в европейски и световен мащаб – енергийната ефективност, съответно в двете области на стандартизацията. На
дискусионния форум в неелектротехническата
област, в която работи CEN, се представиха и
обсъдиха теми, свързани с иновативно и устойчиво проектиране и строителство за осигуряване на максимална енергийна ефективност.
Форумът в електротехническата област и обект
на дейността по стандартизация на CENELEC
акцентира върху енергийна ефективност на
електроуреди, осветление, както и електромобили.
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Accompanying events for Bulgarian business were
organized in parallel with the European meetings two discussion forums and an exhibition, as SMEs
representatives received the unique opportunity to
participate in the CEN/CENELEC annual meeting.
The themes of our discussion forums were identified
in line with the European themes. The forums
were devoted to one of the hottest European and
worldwide issues - energy efficiency respectively in
the two areas of standardization. Topics related to
innovative and sustainable design and construction
to ensure maximum energy efficiency was presented
at the discussion forum in the non-electrotechnical
field of CEN.
The forum in the electrotechnical field of CENELEC
focused on energy efficiency of appliances, lighting,
and electric cars.
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В областта, в която работи
CEN, се обсъдиха теми, свързани
с иновативното и устойчивото
проектиране и строителство
Topics were discussed, within CEN working area, related to innovative and sustainable design and construction

Форумът на CENELEC акцентира
върху енергийната ефективност
на електроуреди, осветление и
електромобили
CENELEC forum focused on the energy
efficiency of electrical appliances, lighting
and electric vehicles

На всеки от дискусионните форуми се направи
презентация на чуждестранния опит в областта на стандартизацията и участието на МСП в
този процес. Лектори бяха д-р Бернард Тийс, изпълнителен директор на Германската комисия
за електрически, електронни и информационни
технологии на DIN и VDE (DKE), и г-жа Елизабет
Блаха, заместник-изпълнителен директор на Австрийския институт за стандартизация, член на
Административния съвет на CEN и вицепрезидент на ISO за 2012 и 2013 г .

At each of the discussion forums presentations
of international experience were made in the
field of standardization and SME participation in
the standardization process. Speakers were Dr.
Bernhard Thies, Chief Executive of the German
Commission for Electrical, Electronic & Information
Technologies of DIN and VDE (DKE), and Mrs.
Elizabeth Blaha, Deputy Executive Director of
the Austrian Standards Institute, member of the
Administrative Board of CEN and ISO vice president
for 2012 and 2013.

Във форума на CEN взеха участие 59 души, в
този на CENELEC – 66, а 28 бяха изложителите
от българска страна.

59 participants attended the CEN forum, 66 – the
CENELEC one, and 28 exhibitors were present on
Bulgarian side.

Срещата на високо ниво и съпътстващите я мероприятия бяха широко отразени чрез активна
медийна кампания. Домакинството на България
даде възможност за популяризиране на европейската стандартизация в нашата страна и за
утвърждаване на авторитета на Българския институт за стандартизация.

The Summit and the accompanying events were
widely covered by active media campaign. Hosting
the events provided Bulgaria with the opportunity to
promote European standardization in our country,
as well as to confirm BDS prestige.
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Заседание от годишната среща на
CEN/CENELEC
CEN/CENELEC Annual Meeting

Сред другите акценти през годината бяха
и

Among other highlights of the year were
also

Провеждане на годишната среща на
CENELEC/ТС 61 „Безопасност на битови
електрически уреди” в България (5 и 6
юни 2012, Златни пясъци)

The annual meeting of CENELEC/TC 61
„Safety of household and similar electrical
appliances” was held in Bulgaria (5 and 6
June 2012, Golden Sands resort)

През изминалата година Българският институт
за стандартизация за втори път беше домакин
на годишна пленарна среща на европейския
технически комитет CENELEC/ТС 61 „Безопасност на битови електрически уреди”, в която
участие взеха 33 представители на различни
европейски страни. Домакинството на България
даде възможност и на българските експерти от
БИС/ТК 6 „Битови електрически уреди” активно
да се включат в обсъждането на различни теми
от взаимен интерес.

The Bulgarian Institute for Standardization hosted
the annual plenary meeting of the European
Technical Committee CENELEC/TC 61 „Safety of
household and similar electrical appliances” for
the second time. 33 representatives of various
European countries participated in the meeting.
This allowed the Bulgarian experts from BDS/TC
6 „Household electric appliances“ to participate
actively in discussions on various topics of mutual
interest.

През 2012 г. БИС за втори път бе домакин на годишна среща на CENELEC/
ТС 61 „Безопасност на битови електрически уреди”
BDS hosted for the second time
CENELEC/ТС 61 Safety of household
and similar electrical appliances in 2013
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Lively discussions were devoted on the comments
received in the voting process of European
standards. Draft of European standards were
discussed for electric irons, washing machines,
appliances for floor cleaning, appliances designed
for skin and hair care, appliances for air purification
and etc. The agenda included also a number of
general issues related to the standardization work.

Изпълнение на 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

Implementation of 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

Проведоха се оживени дискусии по получени
становища в процеса на гласуване на европейски стандарти, обсъдиха се проекти на европейски стандарти за електрически ютии, перални
машини, уреди за почистване на пода, уреди,
предназначени за грижа за кожата и косата, уреди за пречистване на въздуха и други. В дневния
ред бяха включени и много общи въпроси, свързани с работата по стандартизация.

РИ

КО

Н

КУ

РЕН

Л
ТНА БЪ

ГА

Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

2012 година беше ключова за изпълнението на
проекта, тъй като беше извършена основната
част от най-важните дейности, които водят до
постигане на целите и резултатите на проекта.
Това беше и последната цяла календарна година от тригодишния проект.

2012 was crucial for the project as the main part of
the most important activities were implemented that
lead to achievement of the objectives and results of
the project.
This was the last full calendar year of the three year
project.

До края на 2012 г. бяха изпълнени над 80% от
дейностите по проекта; приключиха всички процедури за възлагане на обществени поръчки, с
което се създадоха условия за реално изпълнение на дейностите.

Over 80% of the project activities were completed,
all public procurement procedures were carried
out, which created conditions for effective
implementation of the activities by the end of 2012.

Семинари и обучения

Seminars and trainings

Изцяло приключи дейността по организиране и
провеждане на общи и специализирани семинари, кръгли маси и специализирани обучения по
стандартизация. През изминалата година в различни градове на страната бяха организирани
26 мероприятия, в т.ч. 6 общи информационни
семинара, 6 специализирани семинара, 5 кръгли маси и 9 обучения по стандартизация.

The activity on organizing and conducting
informational and specialized seminars, roundtables
and specialized trainings on standardization was
fully completed. A total of 36 events including 7
informational seminars, 11 specialized seminars,
9 roundtables and 9 trainings on standardization
were held in different towns around the country.
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Общите семинари включваха теми, представящи дейността на БИС и предоставяните услуги,
ползите от участието в процеса по стандартизация и от прилагането на стандартите.

The informational seminars included topics on
BDS activities and the services, the benefits of
participation in the standardization process and of
the use of standards.

Специализираните семинари и обучения се
проведоха по теми от интерес в определени
сектори и на тях бяха представени специфичните стандарти в съответната област. Темите за
кръглите маси бяха определени в зависимост от
актуалността им и необходимостта от дискусии
по въпроси, свързани с разработването и прилагането на конкретни стандарти. Целевата група
на всички събития бяха представители на бизнеса в България и свързаните с тях организации. Целта при организирането на събитията бе
да се покрият всички региони, като тематиките
бяха подбирани съгласно интереса на фирмите
от съответния регион. Заслужава да се отбележи фактът, че при планиран 450 брой участници
по проекта, реално обхванатите лица в кампанията са 1875 (т.е. над 4 пъти по-голям брой на
проявилите интерес за участие от първоначално
планираното).

The specialized seminars and trainings were held
on topics of interest in certain sectors and specific
standards in the relevant field were presented.
Roundtables’ topics were determined by their
relevance and the need for discussion of issues
related to the development and implementation of
specific standards. The target group of all events
was representatives of Bulgarian business and
related organizations. The purpose in organizing the
events was to cover all regions and the topics were
selected according to the companies’ interest in the
respective region. It is worth to note that number
of persons actually covered in the campaign are
1875 with 450 participants planned in the project
(i.e. the number of people interested was more
than 4 times the number of participation planned).

По-подробна информация за проведените семинари, кръгли маси и обучения е дадена на стр.
33-36.

More detailed information about the workshops,
roundtables and trainings is given on pages 33-36.

Издания

Publications

През 2012 г. бяха разработени и издадени
голям брой информационни
брошури,
представящи на разбираем език обобщена
СВЕТЪТ НА СТАНДАРТИТЕ
информация за стандартите и стандарти
в определени сектори
- обща информационна брошура „Светът
на стандартите” и 6
специализирани брошури по следните актуални
теми:
„Системи
за
управление”,
„Стандартите
в
строителството”,
„Стандарти за услуги”, „Стандарти и хранителни
продукти”, „Енергийна ефективност” и „Стандартите и сигурността на информацията”. Брошурите се разпространяваха по време на организираните от БИС събития, както и в други подходящи
ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ

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

environment related to the standardization activities
and raised the awareness of small and medium
enterprises (SMEs) in the country.

Медийна кампания

Media campaign

През 2012 година се осъществи и основната
част от рекламната кампания за популяризиране ролята и дейността на БИС, представяните
от БИС услуги и популяризиране ролята на стандартите.

The main part of the advertising campaign was
carried out in 2012 with the purpose to promote
BDS role, activities and services, as well as the role
of standards.

Кампанията се проведе в две части – два отделни
периода на интензивна рекламна дейност чрез
различни медийни средства – телевизия, радио,
вестници, специализирани издания, интернет и
други. През изминалата година бяха излъчени 4
рекламни клипа – два за телевизионни и два за
радиоизлъчвания. Създадените клипове бяха в
две направления – с целева група бизнеса и с
целева група крайните потребители, като целта
беше повишаване на разпознаваемостта на БИС
сред широката общественост и насърчаване на
търсенето и прилагането на стандартите. Те се
излъчиха по BTV, TV7, Дарик Радио и Радио 1. В
края на годината клиповете бяха актуализирани
за излъчване през м. януари 2013 г.

The campaign was held in two parts - two separate
periods of intense advertising through various
media - TV, radio, newspapers, journals, internet
and others. 4 advertisement clips were broadcast
in the past year - two television and two radio
commercials. The clips were created for two
target groups – for the businesses and for the end
users of products and services. The goal was to
increase BDS visibility among the general public
and to encourage the demand and application of
standards. They were emmitted on BTV, TV7, Darik
Radio and Radio 1. The clips were updated at the
end of the year for broadcast in January 2013.

Кампанията включи и множество платени публикации в национални и регионални печатни
издания, телевизионни и радиоинтервюта и репортажи, масирана интернет кампания в бизнес
сайтове, съобщения в информационни агенции.
С вестник „Банкеръ” бяха разпространени и част
от общите информационни брошури.

The campaign included a number of paid placements
in national and regional newspapers, television and
radio interviews and reportages, a massive internet
campaign on business sites, press releases, etc. a
number of informational brochures were distributed
with „Banker“ newspaper.

Предоставяне на нови услуги на бизнеса
– Бизнес информационен център
и Център за срещи, конференции и
обучения

Providing new services to businesses
- Business Information Center and
Conference and Meeting Center

Едно от големите постижения от изпълнението
на проекта е създаването в БИС на Бизнес информационен център и Център за срещи, конференции и обучения. След извършените през
2011 г. строително-ремонтни дейности, беше доставено ново обзавеждане за двата обекта, както
и цялата необходима техника – компютри, прин-

The establishment of BDS Business Information
Center and Conference and Meeting Center is
one of the greatest project achievements. After
the construction and repair in 2011, new furniture
for the two sites, as well as all the necessary
equipment - computers, printers, projectors,
screens, chalkboards, interpreting equipment,
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тери, мултимедийни проектори, екрани, учебни
дъски, преводаческа техника и др. В момента в
Центъра за срещи, конференции и обучения са
обособени три зали, подходящи за провеждане
на различен вид събития, които вече активно се
използват за различни дейности на БИС.

etc. were delivered. The Conference and Meeting
Center provides three meeting rooms for holding
events of different format and is already actively
used for various BDS activities.

В рамките на проекта беше доставена и изцяло нова техника за служителите на БИС, с което
значително се модернизира техническото осигуряване на дейността по стандартизация.

Within the project entirely new ICT equipment
for BDS employees was delivered, significantly
modernizing the technical support of the
standardization activities.

Извършена е съответната подготовка, сключен
е договор за обществена поръчка и в началото
на 2013 г. ще бъде създаден и собствен печатен
център на БИС чрез доставка на съвременна печатна техника, с която БИС ще може самостоятелно да подготвя всички свои основни издания.

A public procurement procedure was carried out
and a contract was signed for delivery of state-ofthe-art printing equipment, through which BDS own
printing center will be set up in early 2013, where the
organization will prepare all of its main publications.

През 2012 година се осъществи и значителен
напредък в създаването на пълен електронен
фонд от стандарти, надграждането и усъвършенстването на софтуера, базата данни и интернет страницата на БИС. В резултат от изпълнението на тези две дейности БИС ще разполага
с пълнотекстова база данни с разширени и подобрени функции, които ще бъдат от полза както
за членовете на организацията, така и за всички
МСП.

In 2012 significant progress was made in creating
a complete electronic collection of standards,
upgrading and improvement of the software,
database and website of BDS. BDS will have a
full-text database with advanced and enhanced
features that will be of benefit to the members, and
for all SMEs as a result of these two activities.

Обучения на служители от БИС

BDS staff trainings

След проведена обществена поръчка се сключи
договор с Испанската асоциация за стандартизация и сертификация (AENOR) за обучения на
служители на БИС с цел повишаване административния капацитет на организацията. През
м. декември 2012 г. се проведе и първата част
от тази дейност: обучения на експерти от БИС
по стандартизация; обучения за обучители в
областта на стандартизацията; обучения на
експерти от БИС за изпълнение на дейностите,
свързани с оценяване на съответствието на национално и международно ниво и оценяването
на сертификационни схеми. Оставащите обучения са планирани за началото на 2013 г.

Following a public procurement procedure, a
contract was signed with the Spanish Association
for Standardization and Certification (AENOR) for
BDS staff trainings to enhance the organization’s
administrative capacity. The first part of this activity
was held in December 2012: BDS experts’ trainings
on standardization, training of trainers in the field
of standardization, training of BDS experts for the
implementation of activities related to conformity
assessment and certification schemes at national
and international level. The remaining courses are
planned for early 2013.

Разработване на сертификационни
схеми

Certification schemes development

В края на годината се сключи договор отново с
AENOR за предоставяне на консултации за оси-

A contract with AENOR was also signed at the
end of the year to provide advice and consultancy
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гуряване на съответствие на българските продукти и услуги с международни стандарти за
качество чрез интегрирането на БИС в европейските и международни системи за оценяване на
съответствието. Областите, за които ще бъдат
разработени първите сертификационни схеми,
са SPA туризъм, соларни системи и пресни плодове и зеленчуци.

on ensuring compliance of Bulgarian products
and services with international quality standards
through BDS integration in the European and
international systems for conformity assessment.
The areas in which the first certification schemes
will be developed are SPA tourism, solar systems
and fresh fruits and vegetables.

През декември се
проведе първата част
от обученията на
служителите на БИС от
лектори на AENOR
Lecturers from AENOR performed
the first part of the trainings
for BDS staff in December

Визуализация и публичност

Visualization and publicity

БИС изпълнява стриктно задълженията си за
осигуряване на информация и публичност за
проекта. Бяха изработени химикалки, папки,
плакати, брошури и рекламни чаши за популяризиране и представяне на проекта. На всички
организирани през годината от БИС семинари,

BDS strictly implemented its obligations to provide
information and publicity for the project. Pens,
folders, posters, brochures and promotional mugs
were made for the promotion and presentation
the project. The promotional materials were
distributed at seminars, workshops, roundtables,
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обучения, кръгли маси, дискусионни форуми
бяха раздавани изработените по проекта рекламни материали. На мястото на изпълнение
на проекта и извършените строително-ремонтни
дейности са поставени информационни табели,
акцентиращи върху приноса на ЕС, ЕФРР и ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за изпълнението на проекта.

discussion forums and other events organized by
BDS during the year. Information boards, promoting
the contribution of the EU through ERDF and the
Operational Programme „Development of the
Competitiveness of the Bulgarian Economy“ 20072013 for the project implementation is in place on
the project office and the constructino sites.

Интернет страницата на проекта, в която се
публикуваха новини и информация за събития,
обществени поръчки и резултати от изпълнени
дейности, беше своевременно актуализирана.

The project webpage was promptly updated
with news and information about events, public
procurement and results of completed actions.

Участие в годишни срещи на
CEN/CENELEC и ISO/IEC

Participation in CEN/CENELEC and ISO/IEC
annual meetings

И през изминалата година продължи дейността
по подпомагане участието на представители на
бизнеса и експерти от техническите комитети
в заседания, работни срещи, работни групи и
други мероприятия на техническите комитети и
работните органи на CEN/CENELEC и ISO/IEC.
По проекта за 2012 година е финансирано участието на 23 експерти и делегати в 16 заседания
и срещи.

The activity support for business representatives
and Technical Committees expert’s participation at
CEN/CENELEC and ISO/IEC meetings, workshops,
working groups and other events of the technical
committees and working bodies continued in the past
year. In 2012 23 experts and delegates attended 16
sessions and meetings, the participation of which
was financially provided by the project.

Управление на проекта

Project management

През 2012 г. са изготвени два междинни отчета
и в Управляващия орган са внесени две искания
за плащане. Средствата и по двата отчета са получени, но с голямо закъснение. БИС е подложен на непрекъснат мониторинг относно изпълнението на дейностите както от Управляващия
орган, така и от други контролни органи, които
извършват проверки на място и по документи.

Two interim reports were prepared and submitted to
the Managing Authority along with two requests for
payment in 2012. Reimbursement of both reports
was made but with significant delay. BDS is subject
to continuous monitoring on the implementation
of activities by the Managing Authority and other
control bodies that carry out on-the-spot and
document checks.

Осъществява се и вътрешен контрол от страна
на Управителния съвет на БИС, като за целта за
всяко заседание се изготвя информация и отчет
за извършената работа по проекта за съответния период.

Internal control is exercised by BDS Managing
Board and at each meeting a progress report is
prepared and submitted to the Board members.

Извън проверките от контролните органи са извършвани одити на всички отчети от независим
външен одитор.

Audits are carried out on all accounts by an
independent external auditor.
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Новият Регламент за европейска
стандартизация

The new Regulation on European
standardization

Сред основните събития на изминалата година
е и официалното приемане на Регламент (ЕС)
№ 1025/2012, който ще окаже влияние на националните органи по стандартизация, членове на
CEN/CENELEC, включително и на Българския
институт за стандартизация.

Among the major events of the past year was also the
formal adoption of Regulation (EC) № 1025/2012,
which will affect the national standardization bodies,
CEN/CENELEC members, including the Bulgarian
Institute for Standardization.

Влизащият в сила от началото на 2013 г. документ осъвременява правната рамка, за да се
отразят последните новости в развитието и да
се очертаят бъдещите предизвикателства пред
европейската стандартизация. В него се подчертава, че европейската стандартизация „спомага
за повишаване на конкурентоспособността на
предприятията чрез улесняване на свободното
движение на стоки и услуги, технологично развитие и иновации”. Признава се също и ролята на
националните органи по стандартизация в рамките на европейската стандартизационна система. Особено внимание се отделя и на важността
от привличането в дейността по стандартизация
на всички заинтересовани, в т. ч. обществените
органи, малките и средните предприятия, организациите, представляващи социални интереси
и интереси на потребители, работодатели и организации за защита на околната среда.

The document, to be in force at the beginning of
2013, updates the legal framework in order to
reflect the latest developments and to outline the
future challenges facing European standardization.
It underlines that European standardization „helps
to improve the competitiveness of enterprises by
facilitating the free movement of goods and services,
technological development and innovation.“ It also
recognizes the role of national standardization
bodies in the European standardization system.
Particular attention is paid to the importance of
involvement of all stakeholders, including public
authorities, SMEs, organizations representing social
interests and the interests of consumers, employers
and organizations to protect the environment in the
standardization activities.

Посочвайки, че стандартите са важен инструмент за конкурентоспособността на фирмите
и особено за малките и средните предприятия
(МСП), новата правна рамка съдейства за улесняването на достъпа им до стандарти и участието в националните и в европейските технически
комитети.

The new legal framework shall facilitate access to
standards and participation in national and European
technical committees indicating that standards are
important for the companies’ competitiveness,
especially small and medium enterprises (SMEs).

Като отчита променената ситуация на европейско ниво, стремежът на БИС е да следва новите
реалности, като ще се предприемат необходимите действия, целящи съответствие с изискванията на европейската правна рамка в областта
на стандартизацията.

Taking into account the changed situation at the
European level, BDS pursuit is to follow the new
realities and will take actions to comply with the
European legal framework requirements in the field
of standardization.
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС ПРЕЗ 2012

BDS MEMBERS IN 2012

Картината на членовете на БИС и през 2012
остава динамична. Продължава тенденцията
за отказ от членство на фирми и организации,
изпитващи финансови и икономически затруднения, както и за преустановяване на членство
поради неплатен членски внос. В края на отчетната година в Българския институт за стандартизация членуват общо 324 организации. От тях
13 са корпоративни членове, 285 са със статут
на активно членство, 22 имат статут на наблюдатели, 4 организации са със смесено членство
– активно и като наблюдатели. Разпределението
им по групи е както следва:

The picture of BDS members stays dynamic for 2011.
The tendency of withdrawal from BDS membership
of companies and organizations facing financial
and economic difficulties, as well as suspension
of membership because of unpaid membership
fees, continued. By the end of the reporting year
324 organizations have been members of the
Bulgarian Institute for Standardization, 13 of them
are corporate members, 285 have the status of
active membership, 22 have observer status, and 4
organizations have the status of mixed membership
– active and observers. Their distribution by groups
is as follows:
2012

Група
Group

Група 2
Group 2

Вид организация
брой
Type organization
Number
Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци,
банки
218
Employers’ associations, branch chambers, producers and traders, banks
Органи на изпълнителната власт
33
Executive government bodies

Група 3
Group 3

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

30

10

Група 4
Group 4

Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies

26

8

Група 5
Group 5

Сдружения, професионални организации, съюзи
Associations, organizations, unions

17

5

Група 1
Group 1

Общо:
Total:

67
10

324

8%
Организации – членове на
БИС за 2012 г.

%

Група 1
Group 1

5%

Група 2
Group 2

10%
10%

Organisations – members of
BDS in 2012

67%

Група 3
Group 3
Група 4
Group 4
Група 5
Group 5

В таблицата по-долу е дадено съотношението
на членовете от най-голямата група – представителите на сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци, банки:
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The table below shows the relative share of the
members of the largest group - representatives
of employers‘ associations, trade chambers,
producers and traders, banks:
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Вид организация
Type organization

брой
Number

Сдружения на работодатели, браншови камари
Employers’ associations, branch chambers

17

%
8

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:

29

13

66

31

59

27

44

20

3

1

218

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

A comparative picture of BDS members for three
consecutive years can be seen in the table and
graph below:
2010

Група
Group

Вид организации
Type organization

Група 1
Group 1

2011

2012

Брой
Number

%

Брой
Number

%

Брой
Number

%

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

238

64

218

61

218

67

Група 2
Group 2

Органи на изпълнителната власт
Executive government bodies

37

10

36

10

33

10

Група 3
Group 3

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

38

10

37

10

30

10

Група 4
Group 4

Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies

34

9

35

10

26

8

Група 5
Group 5

Сдружения, професионални организации, съюзи
Associations, organizations, unions

27

7

30

9

17

5

Общо:
Total:

374

356

324
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Сравнение на броя на членовете на БИС за 2010 – 2012 г. по групи
Comparison of the number of BDS members for 2010 – 2012 by groups

250
200
2010
2011
2012

брой
number

150
100
50
0
Група 1
Group 1

Група 2
Group 2

Група 3
Group 3

Група 4
Group 4

Група 5
Group 5

Анализът показва, че броят на членовете на БИС
е намалял приблизително с 13 % спрямо 2010
г. и с 9 % спрямо 2011 г. Отчитайки този факт,
БИС разчита проведената през миналата година
информационна кампания за популяризиране
на дейността по стандартизация и привличане
на нови организации да доведе до увеличаване
броя на членовете. Ето защо мотивирането на
заинтересованите за участие в процеса по стандартизация продължава да бъде основна цел за
БИС.

The analysis indicates that the number of BDS
members has decreased approximately by 13 %
compared to 2010 and by 9 % compared to 2011.
Considering this fact, BDS relies on the awareness
campaign for promotion of the standardization work
that was held last year to attract new organizations,
which will increase the number of members.
Therefore motivating the interested parties to
participate in the standardization process continues
to be BDS main objective.

Членовете на БИС участват в работата по
стандартизация със свои експерти в 73 технически комитети (ТК) и 16 експертни работни
групи (ЕРГ). Общият брой на експертите към
31.12.2012 е 1064.

BDS members participate in the standardization
work with their experts in 73 technical committees
(TC) and 16 expert working groups (EWG). The
total number of the experts by 31/12/2012 is 1064.
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ДЕЙНОСТ НА БИС НА
НАЦИОНАЛНО НИВО

BDS ACTIVITIES AT NATIONAL
LEVEL

И през изминалата 2012 г. Българският институт
за стандартизация продължи да работи в съответствие с основните документи на БИС, в които
се определят правомощията, задълженията и
отговорностите, и съобразно оповестената програма за работа по национална стандартизация.

Bulgarian Institute for Standardization continues
to operate in compliance with the basic BDS
documents, which set out the powers, duties
and responsibilities of the organization, and in
accordance with the published working program on
national standards in 2012.

В резултат на извършвания постоянен анализ
на състоянието на техническите работни органи на БИС през изминалата година се извършиха следните промени, които бяха одобрени от
съответните Технически съвети – БИС/ТСН и
БИС/ТСЕ:

The following changes, approved by the Technical
Boards - BDS/TBN and BDS/TBE have been
introduced as a result of the on-going analysis
made by BDS technical working bodies during the
last year:

Възобновяване на дейността на
БИС/ТК 2 „Хидравлика и пневматика”

Resuming of BDS /TC 2 „Hydraulics and
Pneumatics“ activity

Във връзка с проявен интерес от четири фирми
и организации за участие в работата по стандартизация в конкретната област през май 2012 г.
възобнови дейността си БИС/ТК 2, чийто предмет на дейност е разработване на стандарти
в областта на хидравличното и пневматичното
задвижване – хидравлични, пневматични и смазочни устройства с общо предназначение и др.

BDS/TC 2 resumed its activity in May 2012 in relation
to an interest of four companies and organizations
to participate in the standardization work in the
specific area. The scope of activity is to develop
standards in the field of hydraulic and pneumatic
transmission - hydraulic, pneumatic and lubrication
devices for general use and others.

Промяна на статута на технически
комитети

Change of the status of technical
committees

В резултат от намаляване на членовете под изисквания минимум, съгласно Правилата за работа по национална стандартизация, БИС/ТК 18
„Целулоза, хартия и картон” бе закрит и обединен с БИС/ТК 73 „Опаковки, палети и контейнери”. Преструктурирането доведе и до промяна в
наименованието на БИС/ТК 73 – „Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон”.
БИС/ТК 95 „Услуги, свързани с недвижими имоти” беше обявен за „неактивен” поради липса на
тематика в съответната област.

As a result of the decrease of the number of
members below the minimum required under the
Rules for National Standardization Activities, BDS/
TC 18 „Pulp, paper and board“ was closed and
merged with the BDS/TC 73 „Packaging, pallets
and containers.“ The restructuring led to a change
in the name of BDS/TC 73 - „Packaging, pallets,
container, pulp, paper and cardboard.“
BDS/TC 95 “Real estate services” was announced
„inactive“ due to lack of topics in the field.

Създаване на експертни работни групи
(ЕРГ)

Establishment of expert working groups
(EWG)

През изминалата година се сформираха 2 нови
експертни работни групи: ЕГР 15 „Управление
на проекти, програми и портфолиo” и ЕГР 16
„Криминалистични изследвания и практики”.

Two new expert working groups: EWG 15 “Project,
programme and portfolio management” and EWG
16 “Forensic science processes” were established
during the past year.

17

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012
Б ъ л г а р с к и и н с т и т у т за с т а н д а рт и за ц и я

Обхватът на дейност на ЕРГ 15 е стандартизация в областта на управлението на проекти, програми и портфолио. Новосформираната работна
група е огледална на международните технически комитети ISO/TC 258 „Project, programme
and portfolio management” и ISO/TC 236 „Project
management”. В тази връзка Българският институт за стандартизация заяви желанието си за активно членство в ISO/TC 258.

The scope of activity of EWG 15 is standardization
in the domain of project, programme and portfolio
management. The newly formed working group
mirrors the international technical committees
ISO/TC 258 „Project, programme and portfolio
management”
and
ISO/TC
236
„Project
management”. In this regard the Bulgarian Institute
for Standardization indicated its willingness for
active membership of ISO/TC 258.

Дейността на ЕРГ 16 ще е насочена към хармонизиране на основните принципи и изисквания
за работа и съхранение на веществени доказателства с цел гарантиране на тяхната цялост и
запазване на процесуалната им стойност и хармонизиране на изискванията за създаване, попълване, поддръжка и използване на криминалистичните бази данни. Новосъздадената ЕРГ е
огледална на международния проектен комитет
към ISO/TC 272 „Forensic science” и на европейския проектен комитет към CEN/TC 419 „Forensic
science services”. Във връзка със създаването на
огледален орган в областта „криминалистични
изследвания и практики” Българският институт
за стандартизация ще бъде регистриран като
наблюдател в международния комитет ISO/TC
272 „Forensic science”.

EWG 16 activities will be focused on the
harmonization of the forensic evidence source
handling principles in order to ensure integrity of
forensic evidence from the scene of crime to court
and harmonization of the way forensic databases
are established and used, as well as processing of
forensic science data stored in forensic databases.
The newly formed EWG mirrors the international
project committee to ISO/TC 272 “Forensic science”
and the European project committee CEN/TC 419
“Forensic science services”. The Bulgarian Institute
for Standardization will be registered observer of
the international committee ISO/TC 272 “Forensic
science” in relation with the establishment of the
mirror body in the “Forensic science processes”
field.

Разширяване обхвата на дейност на
технически комитети и експертни
работни групи

Expanding the scope of activities of
technical committees and expert working
groups

През изминалата година се наблюдава разширяване на обхвата на дейност на следните технически органи на БИС:
• БИС/ТК 55 „Руди и скални материали” добави към своя обхват областта на дейност на
CEN/TC 341 „Геотехнически изследвания и
изпитвания”;

In 2012 the scope of activities of the following BDS
technical bodies has been registered:

• Обхватът на дейност на ТК 49 „Електрически уредби в сгради” се разшири с областта
на: CEN/CENELEC/CG 1 „еM-CG” „Координационна група за електромобили към CENCENELEC”, IEC/TC 69 „Електрически пътни
превозни средства и електрокари”, CLC/SR
69 „Електрически пътни превозни средства
и електрокари”, CLC/ТС 69Х „Електрически
системи за електрически пътни превозни
средства” и CEN/ТС 301 „Пътни превозни
средства”;

• TC 49 “Electrical installation of buildings”
scope of activities was expanded to the CEN/
CENELEC/CG 1 „еM-CG” „CEN-CENELEC
eMobility Co-ordination group”, IEC/TC 69
„Electric road vehicles and electric industrial
trucks”, CLC/SR 69 „Electric road vehicles and
electric industrial trucks”, CLC/ТС 69Х „Electrical
systems for electric road vehicles” и CEN/ТС
301 „Road vehicles”;
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• BDS/TC 55 “Ores and natural rock materials”
added to its scope the CEN/TC 341 “Geotechnical
investigation and testing” field of activities;
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• Обхватът на дейност на БИС/ТК 79 „Електроенергетика” се разшири с областта на
CEN/CLC/JWG/4 „Енергийна ефективност и
калкулация на спестяванията”;

• BDS/TC 79 “Energy” scope of activities was
expanded to the CEN/CLC/JWG/4 „Energy
efficiency and saving calculations”;

• БИС/ЕРГ 13 „Услуги за красота” добави към
своята дейност обхвата на европейския комитет CEN/TC 412 „Соларни услуги”.

• BDS/EWG 13 “Beauty services” added to
its activities scope of the European committee
CEN/TC 412 “Indoor sun exposure services”.

По-подробно дейността по стандартизация е
представена по сектори, като са показани активните технически комитети и експертните работни групи към съответния сектор. Продължава
практиката за области, в които няма създаден
технически комитет, дейността да се координира от отговорни за конкретната област специалисти.

The standardization activities are presented in
more details by sectors and the active technical
committees and expert working groups for the
relevant sector are listed. Responsible specialists in
a specific area continue to coordinate the activities
in areas where there are no technical committee
established.

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 дейността по стандартизация намира израз в гласуваните през 2012 г. 48 проекта
на европейски стандарти и стандартизационни
документи на етап обществено допитване и 61
проекта на етап официално гласуване. Въведени на един от официалните езици на CEN или
ISO са общо 44 документа, а за въвеждане с
превод на български език са подготвени общо 15
европейски и международни стандарти.

Within this sector 48 drafts of European standards
and standardization documents were submitted to
public enquiry and 61 drafts – subject to formal vote
in 2012. 44 documents were implemented in one of
the official CEN or ISO languages and 15 European
and international standards were prepared for
implementation by translation in Bulgarian.

В областите, непокрити от национални технически комитети, и в експертните групи към сектора
е извършено следното: гласувани са 2 проекта
на европейски стандарти на етап обществено
допитване и 10 – на етап официално гласуване.
Чрез издаване на един от официалните езици са
въведени 12 европейски стандарта, за издаване
с превод са подготвени 5 международни стандарта.

The spheres uncovered by national technical
committees and expert groups were as follows:
2 drafts of European standards were submitted
to public enquiry, and 10 – to formal vote. 12
European standards were published in one of the
official languages, and 5 international standards
were prepared for publication with translation.

Традиционно в този сектор най-търсените стандартите са тези, свързани с управление на качеството и оценяване на съответствието, туристически услуги, управление на събития и др.

Traditionally the most demanded standards in this
sector are those related to quality management and
conformity assessment, tourism services, event
management, etc.

Заслужава да се отбележи и фактът, че експерти от БИС/ЕРГ 12 участваха активно през
годината в обсъжданията относно подготвяния
prEN 16372 „Естетична хирургия и естетични

BDS/EWG 12 expert participated actively during
the past year in the discussions of the prepared
prEN16372 “Aesthetic surgery and aesthetic nonsurgical medical services”. The European standard,
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нехирургични медицински услуги”. Разработваният европейски стандарт се отнася до основни аспекти, свързани с опазване на здравето и
безопасността на пациентите, и определя изисквания за качество при предоставяне на услуги в
естетичната хирургия.

which has been developed, applies to basic aspects
of the patients’ health and safety, and to specifies
requirements for aesthetic surgery service quality.

БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 12
ТC 12

Приложение на статистическите методи
Application of statistical methods

ТК 16
ТC 16

Архивна, библиотечна и информационна дейност
Archive, librarianship and information activity

ТК 24
ТC 24

Безразрушителен контрол
Non destructive testing

ТК 28
ТC 28

Метрология
General metrology

ТК 34
ТC 34

Управление на качеството и оценяване на съответствието
Quality management and conformity assessment

ТК 80
ТC 80

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

ТК 84
ТC 84

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

ТК 89
ТC 89

Туристически дейности
Tourism activities

ТК 94
ТC 94

Опазване на културното наследство
Conservation of cultural property

ТК 97
ТC 97

Интелигентни транспортни системи и логистика
Intelligent transport system and logistics

ТК 99
ТC 99

Нанотехнологии
Nanotechnologies

ЕРГ 2
ЕWG 2

Техническа документация
Technical documentation

ЕРГ 7
ЕWG 7

Управление на събития
Event management

ЕРГ 8
ЕWG 8

Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора
Services for sheltered housing for the elderly

ЕРГ 10
ЕWG 10

Управление на иновации
Innovation management

ЕРГ 12
ЕWG 12

Естетични хирургични услуги
Aesthetic surgery services

ЕРГ 13
ЕWG 13

Услуги за красота
Beauty services

ЕРГ 15
ЕWG 15

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

ЕРГ 16
ЕWG 16

Криминалистични изследвания и практики
Forensic science processes
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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)
БИС/ТК
BDS/ТC

Наименование
Title

ТК 15
ТC 15

Опазване на околната среда
Environment protection

ТК 50
ТC 50

Лични предпазни средства
Personal protective equipment

ТК 59
ТC 59

Ергономия
Ergonomics

ТК 69
ТC 69

Електромедицински апарати
Medical electrical equipment

ТК 82
ТC 82

Акустика. Шум и вибрации
Acoustics. Noise and vibrations

ТК 87
ТC 87

Механични и оптични изделия в медицината
Mechanical and optical devices in medicine practice

В този сектор и през изминалата година с приоритет се въвеждаха стандартите, свързани с
околна среда и чистота на околния въздух, характеризиране на отпадъци, ергономичност на
машини. Важно за сектора през 2012 г. е подготвянето от БИС/ТК 15 за въвеждане с превод на
български език на 10 стандарта, свързани с прилагането на законодателството по околна среда,
и финансирани със съдействието на ПУДООС.
Гласуваните проекти на европейски стандарти
на етап обществено допитване през 2012 г. са
102, а на етап официално гласуване – 198. Броят на въведените на един от официалните езици
на европейските организации по стандартизация и на ISO e 199, а общо 30 европейски и международни стандарти са подготвени и приети от
техническите комитети са въвеждане с превод
на български език.

A priority of the sector for the past year was
the implementation of standards related to the
environment and air pollution, waste characterization,
ergonomic machines. An important task in 2012
was the preparation of BDS/TC 15 implementation
of 10 standards with Bulgarian translation related
to the environmental legislation and funded by
the Enterprise for Management of Environmental
Protection Activities (EMEPA).
102 drafts of European standards were submitted
to public enquiry in 2012, and 198 – subject to
formal vote. 199 standards were implemented
in one of the official languages of the European
standardization organizations and ISO and a total
of 30 European and international standards were
prepared and adopted for implementation with
Bulgarian translation.

Сектор 3: Строителство и строителни
Sector 3: Building and constructions
конструкции
(CEN Sector B - Building and construction)
В този активен по принцип сектор картината през
изминалата година е следната: броят на гласуваните проекти на европейски стандарти на етап
обществено допитване е 66, а на етап официално гласуване – 183. Въведените на един от официалните езици европейски стандарти са 105, за
въвеждане с превод в техническите комитети са
подготвени 89 европейски стандарти.

In this sector, which actively works in general,
the picture is as follows: 66 drafts of European
standards were submitted to public enquiry,
and 183 – subject to formal vote. 105 European
standards were implemented in one of the
official languages and 89 were prepared for
implementation with Bulgarian translation.

21

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012
Б ъ л г а р с к и и н с т и т у т за с т а н д а рт и за ц и я

БИС/ТК
BDS/ТC

Наименование
Title

ТК 1
TC 1

Пожаро- и взривозащита
Protection against fire and explosion

ТК 4
TC 4

Цимент, вар и гипс
Cement, lime and gypsum

ТК 5
TC 5

Бетон и разтвори
Concrete and mortars

ТК 33
TC 33

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

ТК 56
TC 56

Проектиране на строителни конструкции
Design of building construction

ТК 61
TC 61

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

ТК 68
TC 68

Пътно дело
Road engineering

ТК 83
TC 83

Водоснабдяване и канализация
Water supply, drainage and sewage systems

ТК 96
TC 96

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

В непокритите от национални технически комитети области резултатите са: на етап обществено допитване са гласувани 5 проекта на европейски стандарти, на етап официално гласуване
– 24, въведени като национални на един от официалните езици са 2 европейски стандарта и 12
са подготвени с превод на български език.

The results of the uncovered by national technical
committees spheres were as follows: 5 drafts of
European standards were submitted to public
enquiry, and 24 drafts – to formal vote, 2 European
standards were implemented as national ones in
one of the official languages, and 12 were prepared
with Bulgarian translation.

Сред по-важното за този сектор е преводът на
19 европейски хармонизирани стандарти към
Директиви 89/106/ЕЕС и 94/9/ЕС, финансирани
със средства от БИС/ТК, в областите – топлоизолация на сгради, бетоните и бетонните продукти, пожарозащита, цимент, вар, гипс и изделия на гипсова основа.

Among the achievements of this sector was the
translation of 19 European harmonized standards
to Directives 89/106/EEC and 94/9/EC, funded by
BDS/TC budget, in the areas – termal insulation
of buildings, concrete and concrete products,
protection against fire, cement, lime, gypsum and
gypsum related products.

Проведен е и периодичен преглед на 15 български стандарти, в резултат на който е взето решение за преработване на БДС 3722:1997 „Материали дървени за производство на целулоза,
полуцелулоза и дървесни плочи”. Отменени са и
11 български стандарта за хромови руди и концентрати от обхвата на БИС/ТК 55 „Руди и скални материали” поради липса на добив и производство на тези руди в България.

15 Bulgarian standards were reviewed, as a result
of which it was decided to revise BDS 3722:1997
“Wood materials for pulp, semi pulp and wood
panels production”. Within the scope of BDS/TC
55 “Ores and natural rock materials” 11 Bulgarian
standards on chromium ores and concentrates
were withdrawn due to lack of extraction of such
ores in Bulgaria.

През 2012 г. експерти от БИС/ТК 4 взеха участие
в пленарни заседания на CEN/TC 51 „Цимент и
строителна вар” и на CEN/TC 241 „Гипс и продукти на гипсова основа”, на които са разглеждани

BDS/TC 4 experts participated in plenary meetings
of CEN/TC 51”Cement and building limes” and CEN/
TC 241 “Gypsum and gypsum based products”.
At the meetings current issues were considered
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и разисквани актуални въпроси за разширяване
на стандартизационната дейност по отношение
на приложението на строителните материали,
тяхното изпитване и оценяване на съответствието. На пленарното заседание на CEN/TC 241
е номиниран експерт на БИС/ТК 4 за участие в
разработване на европейски стандарт от WG 1.

and discussed on extending the standardization
activities related to the use of building materials,
their testing and conformity assessment. One of
BDS/TC 4 experts was nominated for participation
in developing of a European standard by WG 1.

На национално ниво на базата на националния
практически опит при проектиране на строителните конструкции са разработени и 15 национални приложения към Еврокодове, въведени като
български стандарти. Освен това, експертите от
сектора за строителство и строителни конструкции се включиха активно и в разработването на
39 национални приложения към български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски
стандарти, в които се съдържат национални изисквания за деклариране на експлоатационните
показатели на съществените характеристики на
строителните продукти.

At national level, based on the national experience
in the design of building constructions, 15 national
annexes to the Eurocodes were developed and
implemented as Bulgarian ones. In addition, experts
from the construction sector were actively involved
in the development of 39 national annexes for
Bulgarian standards implementing harmonized
European standards, which set national requirements
for the declaration of performance indicators on
essential characteristics of construction products.

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
В този сектор са най-многобройните технически
органи с голям обхват на дейност. За изминалата година в разглеждания сектор броят на гласуваните проекти на европейски стандарти на етап
обществено допитване е 132, на етап официално гласуване – 244. Броят на въведените европейски стандарти на един от официалните езици
е 313, а подготвени за въвеждане с превод са
общо 32 европейски и международни стандарти.
В областите по стандартизация, непокрити от
национални ТК, и в сферата на дейност на ЕРГ
ситуацията е следната: на етап обществено допитване са гласувани 13 проекта на европейски
стандарти, а на етап официално гласуване – 44,
приети за издаване на един от официалните езици на CEN са 25 стандарта, подготвени с превод
са 1 европейски и 1 международен стандарт. В
резултат от периодичен преглед са отменени 33
стандарта, разработени на национално ниво.

The most numerous technical bodies with a wide
range of activities are in this sector. 132 drafts of
European standards were submitted to public
enquiry, and 244 – subject to formal vote for the past
year. 313 European standards were implemented
in one of the official languages, and 32 European
and international standards were prepared for
implementation with Bulgarian translation.
In the spheres uncovered by national technical
committees and within the sphere of expert working
groups the situation was as follows: 13 drafts of
European standards were submitted to public
enquiry, 44 drafts – to formal vote, 25 standards
were adopted for publishing in one of the official CEN
languages, 1 European and 1 international standard
were prepared with translation. 33 standards,
developed at national level were withdrawn as a
result of the review conducted.

Сред акцентите през 2012 г. в сектора са разработените по инициатива на МРРБ две национални приложения към БДС EN 14399-1:2006 и
БДС EN 15048-1:2007, отнасящи се за болтови

Among the 2012 highlights of the sector are the two
national annexes to BDS EN 14399-1:2006 and
BDS EN 15048-1:2007, which were developed by
the initiative of the Ministry of Regional Development
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БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 2
ТC 2

Хидравлика и пневматика
Hydraulics and pneumatics

ТК 3
ТC 3

ТК 14
ТC 14

Морско стопанство
Shipbuilding and marine structures
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво/ Gas equipment, gas cylinders, fittings for gas equipment, household equipment for solid and
liquid fuel
Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене
Road vehicles and internal combustion engines

ТК 23
ТC 23

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

ТК 30
ТC 30

Заваряване на материалите
Welding and allied processes

ТК 31
ТC 31

Кранове и телфери
Cranes and lifting equipment

ТК 41
ТC 41

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Heating, ventilating, air-conditioning and cleaning equipment

ТК 43
ТC 43

Хладилна и криогенна техника
Refrigerating and cryogenic equipment

ТК 52
ТC 52

Безопасност на машини и съоръжения
Safety of machinery

ТК 60
ТC 60

Газоснабдяване и газопотребление
Gas supply systems and gas consumption systems

ТК 66
ТC 66

Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Lifts

ТК 70
ТC 70

Железопътен транспорт
Railway transport

ТК 73
ТC 73

Опаковки, палети, контейнери целулоза, хартия и картон
Packaging, pallets ,containers, pulps, paper and board
Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища
Construction machinery and road service areas maintenance equipment (including winter maintenance)

ТК 8
ТC 8

ТК 100
ТC 100
ЕРГ 2
ЕWG 2

Техническа документация
Technical documentation

ЕРГ 3
ЕWG 3

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

ЕРГ 5
ЕWG 5

Механични трансмисии и техните елементи
Mechanical transmission and their elements

ЕРГ 14
ЕWG 14

Кари
Industrial trucks

съединения за строителството, които съдържат
националните изисквания за деклариране на
експлоатационните показатели на болтовите съединения в зависимост от предвидената им употреба, и разработеното по инициатива на МВР
изменение на БДС 15980:2010 „Пътни превозни
средства. Светлоотразяващи табели на регис-
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and Public Works and refer to structural bolting
assemblies containing the national requirements
for declaring the performance of bolt connections
depending on their intended use, and also BDS
15980:2010 „Road Vehicles. Motor vehicles’ and
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font.” The amendment initiated by the Ministry of
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трационни номера за моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”.
Изменението съдържа предложените от МВР
промени във визуализацията на табелите за мотопеди.

Interior contains changes proposed by the Ministry
to mopeds plates visualization.

По традиция експерти от този сектор взеха участие в работни групи „Машиностроене” и „Транспорт и автосервизно обслужване” за конкурса
„Златен медал и диплом” в рамките на проведения през 2012 г. Международен технически панаир в гр. Пловдив.

For the competition “Gold medal and a Diploma”
in the framework of the International Technical Fair
Plovdiv 2012, several experts of the sector took part
in the working groups “Engineering” and “Transport
and auto service”.

Сектор 5: Метални и неметални
материали

Sector 5: Metalic and non-metalic materials

CEN Sector М - Metallic materials, Sector N - Nonmetallic materials
БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 17
ТC 17

Черна металургия
Ferrous metallurgy

ТК 20
ТC 20

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

ТК 37
ТC 37

Леки метали и техните сплави
Light metals and their alloys

ТК 42
ТC 42

Корозия и защита от корозия
Corrosion and corrosion protection

ТК 51
ТC 51

Твърди минерални горива
Solid mineral fuels

ТК 55
ТC 55

Руди и скални материали
Ores and natural rock materials

ЕРГ 1
ЕWG 1

Прахова металургия
Powder metallurgy

ЕРГ 9
ЕWG 9

Изпитване на метали
Testing of metals

През 2012 г. броят на гласуваните проекти на
европейски стандарти на етап обществено допитване е 31, а на етап официално гласуване
съответно – 55. Въведените стандарти на един
от официалните езици на CEN и на ISO са 58,
а броят на подготвените за въвеждане с превод
европейски и международни стандарти е 45.
Вследствие на проведен периодичен преглед са
отменени 18 национални стандарти.

31 drafts of European standards were submitted
to public enquiry, and respectively 55 – subject to
formal vote in 2012. 58 standards were implemented
in one of the official CEN and ISO languages
and 45 European and international standards
were prepared for implementation with Bulgarian
translation. 18 national standards were withdrawn
as a result of the conducted review.

В областите, непокрити от национални технически комитети, и в областите на двете експертни
групи в сектора на етап обществено допитване

In the spheres uncovered by national technical
committees and within the scope of the two expert
groups 3 drafts of European standards were
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са гласувани 3 проекта на европейски стандарти, а на етап официално гласуване – 20. На един
от официалните езици на CEN са въведени 8
стандарта.
В областта на тежките цветни метали и сплави заслужава да се отбележи новото издание
на разработения на национално ниво БДС
4331:2012 „Кадмий. Технически условия за доставка”, който отразява новите изисквания при
търговските взаимоотношения.

submitted to public enquiry, and 20 – to formal vote.
8 standards were implemented in one of the official
CEN languages.
In the field of heavy non-ferrous metals and their
alloys it is worth to mention the new publication of
the developed at national level BDS 4331:2012
“Cadmium. Technical delivery conditions” that
reflects the new requirements in commercial
relationships.

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
БИС/ТК/ЕРГ
Наименование
BDS/ТC/
Title
EWG
ТК 7
ТC 7

Стъкло и керамика
Ceramic and glass

ТК 11
ТC 11

Кожи, кожени и обувни изделия
Leather, leather products and footwear

ТК 19
ТC 19

Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества
Cosmetic and aromatic products. Surface active agents

ТК 32
ТC 32

Селскостопански хранителни продукти
Agricultural and food products

ТК 39
ТC 39

Лаково-бояджийски материали и покрития
Paints and varnishes and adhesives

ТК 44
ТC 44

Текстил и облекло
Textile and clothes

ТК 63
ТC 63

Минерални торове и подобрители на почвата
Fertilizers and soil improvers

ТК 67
ТC 67

Нефтопродукти и смазочни материали
Petroleum products and lubricants

ТК 76
ТC 76

Каучук
Rubber

ТК 81
ТC 81

Пластмаси
Plastics

ТК 86
ТC 86

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

ТК 88
ТC 88

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

ТК 98
ТC 98

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

ЕРГ 6
ЕWG 6

Запалки
Lighters

И през изминалата година в този сектор с приоритет се въвеждаха стандарти, свързани с
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безопасността на хранителните продукти и на
детските играчки. Така, с превод на български
език бяха въведени стандартизационни документи от серията ISO 22000, свързани със системите за управление на безопасността на хранителните продукти.

safety and toys. ISO series 22000 standardization
documents related to food safety management
were implemented with Bulgarian translation.

Проектите на европейски стандарти, гласувани
на етап обществено допитване, са 98, а на етап
официално гласуване – 228. Броят на въведените стандарти на един от официалните езици
на CEN и на ISO е 228. Подготвени за въвеждане с превод на български език са 78 европейски
стандарти и стандартизационни документи и 14
международни стандарта.

98 drafts of European standards were submitted to
public enquiry, and 228 – subject to formal vote. 228
standards were implemented in one of the official
CEN and ISO languages. 78 European standards
and standardization documents and 14 international
standards were prepared for implementation with
translation into Bulgarian.

В непокритите от технически комитети области
на етап обществено допитване са гласувани 4
проекта на европейски стандарти, а на етап
официално гласуване – 10. На един от официалните езици на CEN са въведени 3 стандарта.

In the spheres uncovered by national technical
committees 4 drafts of European standards were
submitted to public enquiry, and 10 – to formal vote,
3 standards were implemented in one of official
CEN languages.

Експерти от БИС/ТК 32 участваха в IV-та Национална кръгла маса на тема: „Качеството на
хранителните продукти – гаранция за успеха
на фирмите от отрасъла и защита на потребителите”, организирана през май 2012 от Съюза
по хранителна промишленост и Федерацията
на научно-техническите съюзи. Беше изнесена
и презентация в организирания от Българската
асоциация по пест контрол (БАПК) семинар по
повод разработвания европейски стандарт от
CEN/TC 404 със заглавие „Услуги, предоставяни
от организации, които ръководят, управляват и
упражняват контрол над вредителите. Изисквания и компетенции”.

BDS/TC 32 experts participated in the IVth
National round table “Food quality – a guarantee
for companies’ success and customer protection”.
The event was organized by the Food Industry
Union and the Federation of Scientific Unions in
May 2012. A presentation was delivered at the
seminar organized by the Bulgarian Pest Control
Association, which was devoted to the European
standard developed by CEN/TC 404 “Services
provided by the organizations that govern, manage
and exercise control over pests. Requirements and
competencies“.

Сектор 7 - Общи стандарти в
електротехниката, стандарти
в електрониката, стандарти
в електротехника, стандарти
в енергетиката, стандарти в
далекосъобщенията и стандарти в
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
През 2012 година в електротехническия сектор
на етап обществено допитване са гласувани 37

37 drafts of European standards were submitted
to public enquiry, and 652 drafts – subject to a
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проекта на европейски стандарти, а на етап официално гласуване – 652 проекта. Броят на въведените европейски стандарти като национални
на един от официалните езици на CENELEC е
385. Подготвени за въвеждане с превод на български език са 44 европейски стандарта.

formal vote in 2012. 385 European standards were
implemented as national ones in one of the national
CENELEC languages. 44 European standards
were prepared for implementation with translation
into Bulgarian.

Що се отнася да областите, непокрити от техническите комитети, и в обхвата на експертните работни групи към сектора равносметката
е следната: на етап обществено допитване са
гласувани 3 проекта на европейски стандарти,
а на етап официално гласуване – 184 проекта
на европейски стандарти и стандартизационни
документи. На един от официалните езици на
CENELEC са въведени 207 стандарта.

With regard to the spheres uncovered by technical
committees and within the range of the expert
groups in this sector, the balance is as follow: 3 drafts
of European standards were submitted to public
enquiry, and 184 drafts of European standards and
standardization documents – to formal vote, 207
standards were implemented in one of the official
CENELEC languages.

БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 6
ТC 6

Битови електрически уреди
Household electrical appliances

ТК 38
ТC 38

Въртящи се електрически машини
Rotating machinery

ТК 47
ТC 47

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения
Radio communication systems and radio equipments

ТК 49
ТC 49

Електрически уредби за ниско напрежение
Low-voltage electrical installations

ТК 53
ТC 53

Алармени системи
Alarm systems

ТК 54
ТC 54

Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Lighting equipment

ТК 57
ТC 57

Информационни и комуникационни технологии
Information and communication technology

ТК 58
ТC 58

Кабелни изделия
Cables

ТК 64
ТC 64

Електрохимични източници на ток
Electrochemical supply devices

ТК 71
ТC 71

Ядрена енергия
Nuclear energy

ТК 72
ТC 72

Електрически апарати за ниско напрежение
Electrical low voltage supply devices

ТК 75
ТC 75

Електромагнитна съвместимост
Electromagnetic compatibility

ТК 79
ТC 79

Електроенергетика
Energy

ЕРГ 4
ЕWG 4

Надеждност
Dependability

ЕРГ 11
ЕWG 11

Сигурност на обществото и гражданите
Societal and citizen security
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През разглеждания период се наблюдава разширяване на областта на дейност на БИС/ТК 49
„Електрически уредби за ниско напрежение” с
областта на дейност на създадената през 2012 г.
към CEN-CLC с много голяма активност координационната група за електромобили (eMobility
Co-ordination Group) – CEN-CLC/CG 1.

The field of activity of BDS/TC 49 “Low-voltage
electrical installations” was expanded by including
the one of CEN-CLC eMobility Co-ordinating Group
(eMobility Co-ordination Group) – CEN-CLC/CG 1,
which was established in 2012.

Експерти от сектора взеха участие в организираните през годината тематични кръгли маси,
семинари и изложения в областта на възобновяемите източници на енергия.

Experts from the sector participated in the thematic
round tables and seminars during the year and
exhibitions in the field of renewable energy sources.

Обобщавайки казаното дотук, общият брой на
проектите на европейски стандарти и стандартизационни документи, по които техническите
органи на БИС са гласували през 2012 г., е 2400.

Summing up here, the total number of drafts
of European standards and standardization
documents, which BDS technical bodies voted
during the past year was 2400.

Съгласно официалната годишна статистика на
европейските организации по стандартизация
CEN и CENELEC за 2012 г. по брой на въведени на национално ниво европейски стандарти,
включително хармонизирани, БИС заема пето
място сред 33-те членове на CEN/CENELEC,
което е реална оценка за цялостната ни дейност
през годината.

According to the CEN and CENELEC official annual
statistics for 2012, BDS ranks fifth among the 33
CEN/CENELEC members in terms of numbers
of implemented European standards at national
level, including harmonized ones. This is a real
assessment of our overall activity during the year.

В изпълнение на задълженията на БИС, произтичащи от членството в международните организации за стандартизация (ISO и IEC), през
изминалата година равносметката е следната:
Българският институт за стандартизация е увеличил активното си членство и вече участва
активно в работата на 69 технически комитети,
проектни комитети и подкомитети на Международната организация по стандартизация (ISO)
(спрямо 68 през 2011 и 31 през 2010). Със статут
на наблюдател участва в 109 технически комитети, проектни комитети и подкомитети на ISO.

In fulfillment of BDS obligations of membership
in the international standardization organizations
(ISO and IEC), the balance during last year is as
follows: the Bulgarian Institute for Standardization
expanded its membership and now participates
in the work of 69 technical committees, project
committees and subcommittees of the International
Organization for Standardization (ISO) (compared
to 68 in 2011 and 31 in 2010). BDS participates with
observer status in 109 ISO technical committees,
project committees and subcommittees.

По отношение на участието на БИС на ниво
Международна електротехническа комисия
(IEC) поради недостатъчна активност членството в IEC/ТС 61 вече е със статут на наблюдател
и БИС участва активно само в шест технически
комитети на IEC.

With regard to BDS participation at the International
Electrotechnical Commission (IEC), due to
insufficient involvement in the work of IEC/TC 61,
BDS currently has observer status, and actively
participates in 6 IEC technical committees only.

Общият брой на проектите на стандарти на ISO
и IEC, по които БИС е гласувал през изминалата
година, е 244.

The total number of ISO and IEC draft standards,
which BDS voted over the past year, was 244.
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Самооценка по Ръководство 20 на
CEN/CENELEC

CEN/CENELEC Guide 20 Self-assessment

През 2012 година БИС изпълни ангажимента
си като пълноправен член на европейските организации по стандартизация и извърши самооценка по критериите на Ръководство 20 на
CEN/CENELEC. В обхвата на самооценката се
включиха процеси и дейности, изпълнявани от
БИС, и всички структурни сектори и отдели съгласно заложените в Ръководство 20 критерии, а
именно: прозрачност, откритост и измерения на
развитието, безпристрастност и общо съгласие/
консенсус, ефективност и обществена значимост, съгласуваност, жизнеспособност и стабилност. Общият извод е, че БИС е разработил, внедрил и поддържа в актуално състояние подробна
документация, позволяваща му да удовлетворява критериите за членство в европейските организации по стандартизация, съдържащи се
в Ръководство 20 на CEN/CENELEC. Отчетено
беше, че документите за работа са подходящи и
ефективни спрямо условията и процесите в организацията и спрямо задълженията, произтичащи от членството в CEN/CENELEC. Подробен
доклад от самооценката бе изпратен своевременно в Европейския комитет по стандартизация.

BDS fulfilled its commitment as a European
standardization
organizations
member
and
carried out its self-assessment according to CEN/
CENELEC Guide 20 criteria. The self-assessment
encompassed the processes and activities
carried out by BDS and all structural sectors
and departments according to Guide 20 criteria,
namely: transparency, openness and dimensions
of development, equity and mutual agreement/
consensus, effectiveness and social relevance,
coherence, viability and stability. The general
conclusion is that BDS has developed, implemented
and kept up to date detailed documentation, which
allows for satisfying the membership criteria of the
European standardization organizations laid down
in CEN/CENELEC Guide 20. A final conclusion was
reached that the work documents are appropriate
and effective to the conditions and processes in
the organization and to the obligations of CEN/
CENELEC membership. Detailed self-assessment
report was sent promptly to the European Committee
for Standardization.

Сътрудничество с органите на
изпълнителната власт

Cooperation with executive authorities

Значителна част от дейността на БИС през изминалата година е свързана и с активното сътрудничество с компетентните държавни органи, свързано с обмен на информация относно
стандарти и техническо законодателство. То се
изразява в терминологична и лингвистична редакция на български езикови версии на проекти
на европейски нормативни актове в областта на
директиви от Нов подход, участие с експерти в
междуведомствени работни групи в подкрепа
на хармонизирането на националното законодателство с европейското техническо законодателство, изготвяне и предоставяне на становища.

An essential part of BDS activities is associated
with active cooperation with the competent
authorities relating to the exchange of information
on standards and technical legislation. It involves
terminology and linguistic revision of the Bulgarian
language versions of the draft European legislation
in the field of the New Approach Directives, experts’
participation in interagency working groups to
support the harmonization of national legislation
with European technical legislation, preparing and
submitting opinions.

През 2012 г. са подготвени и изпратени
становища до:

In 2012 opinions were prepared and
submitted to:

• Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – относно 14 проекта за изменение на директиви и Регламенти в областта на
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• The Ministry of Economy, Energy and Tourism
– regarding 14 drafts amending directives and
commission regulations in the motor vechicle
field in terms of innovation technologies for
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МПС по отношение на иновационните технологии за намаляване емисиите от въглероден
диоксид и одобряването и надзора на пазара
на дву- и триколесни превозни средства и четириколки; на асансьори и предпазни устройства за асансьори; на средства за измерване;
на везни с неавтоматично действие, на елементи и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори, на одобряването и надзора на пазара на селскостопански и
горски превозни средства; относно предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели; за предоставяне на
пазара на пиротехнически изделия; относно
съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера; относно предоставяне на пазара на обикновените съдове под
налягане; относно предоставяне на пазара на
електрически съоръжения, предназначени за
използване в определени граници на напрежението; относно електромагнитната съвместимост;

reducing carbon dioxide emissions and the
approval and market surveillance of two- and
three wheeled vehicles and quadrycycles; of
lifts and lifts safety components; of instruments
for measurement; non-automatic weighing
instruments; components and characteristics of
the wheeled agricultural and forestry tractors, the
approval and market surveillance of agricultural
and forestry vehicles; on market granting and
oversight of explosives for civil uses; available
on the market of pyrotechnical articles;
about facilities and protective systems for
potentially explosive atmospheres uses; market
surveillance of the simple pressured vessels;
market surveillance of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits;
relating to electromagnetic compatibility;

• Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) относно проект за ПМС за интелигентни транспортни системи в автомобилния
и други видове транспорт;
В допълнение към сътрудничеството с МТИТС е
и участието на експерти от БИС в междуведомствена работна подгрупа към работна група 31
„Европа 2020” за разработване на национална
програма „Цифрова България 2015”, чиято цел
е да определи параметрите за развитие на информационното общество в България и да подпомага изпълнението на европейските направления и задачи, описани в Цифровата програма
на Европа (ЦПЕ) по отношение на социалния и
икономически потенциал на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ) и интернет до
2015 г. Предвижда се програмата да очертае насоките за развитие на информационното общество в България в законодателен, технологичен,
икономически и социален план.
• Министерство на земеделието и храните
(МЗХ) относно проект за изменение на Наредба № 10 за реда за одобряване типа на
двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите и по
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за

• The Ministry of Transport, Information
Technology and Communications (MTITC) on a
draft Government Decree on intelligent transport
systems in road and other transport modes;
As a part of the cooperation with the MTITC BDS
experts participated in working group 31 “Europe
2020”’ interagency working group for developing
a national programme “Digital Bulgaria 2015”.
The objective is to determine the parameters for
the development of the Bulgarian information
society and to support the implementation of the
European guidelines and tasks described in the
Digital Agenda of Europe (DAE) on the social
and economic potential of the information and
communication technologies (ICT) and Internet by
2015. The program envisages outlining guidelines
for the development of the Bulgarian information
society in legislative, technological, economic and
social terms.
• The Ministry of Agriculture and Food
(MAF) on a draft amendment to Ordinance
10 on the procedure for approval of types
of internal combustion engines for non-road
equipment in terms of emissions and a draft
Ordinance amending and supplementing
Ordinance № 14 of 8 April 2004 on the terms
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условията и реда за одобрение на типа на
двигатели с компресионно запалване и за
одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители;

and conditions for approval of compressionignition engines and approval of types of
new tractors in terms of pollutant emissions;

• Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) към МЗХ относно предложеното
изменение на Регламент 2003/2003 за торове.
Експерти от БИС взеха участие и в междуведомствени работни групи при разработване на следните документи:
• проект на изменение на Наредба № 3 – За
определяне на техническите изисквания и
методи за изпитване на увеселителни атракционни съоръжения

• Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) on the
proposed amendment of Regulation 2003/2003
on fertilizers.

• проект на изменение Наредба № 7 – За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и
при използване на работното оборудване.
Извършен е също преглед на Регламенти
№327/2011, № 278/2009 и № 640/2009 във връзка с Директива 2009/125 и са дадени становища
по отношение на изискванията за екопроектиране на електрически двигатели и относно изискванията на външни електрически захранващи
устройства.

BDS experts participated in interagency working
groups in developing of the following documents:
• Draft amendment of Ordinance No 3 on
determining the technical requirements and test
methods for amusement entertainment facilities
• Draft amendment of Ordinance No 7 on the
minimum requirements for health and safety
workplaces and the uses of work equipment.
A review was carried out of Regulations №
327/2011, № 278/2009 and № 640/2009 in relation
to Directive 2009/125 and statements are submitted
with regard to the requirements on eco-design of
electrical motors and the requirements on external
electric supply devices.

Важен момент от сътрудничеството през
2102 г. с органите на изпълнителната власт са
и разработените 39 национални приложения
към хармонизирани европейски стандарти във
връзка с Регламента за строителни продукти.
Приложенията се разработиха от работни групи
с участието на експерти от МРРБ, БИС и водещи
специалисти от съответните области на базата
на националния практически опит при производството и използването на строителните продукти и определят националните изисквания за
деклариране и за постигане на гранични нива на
експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената
им употреба, като се отчитат изискванията на
действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

An important task of the cooperation with the
government bodies is also the 39 national annexes
developed to harmonized European standards
relating to the construction products Regulation.
The annexes were developed by working groups
comprising MRDPW and BDS experts and leading
experts from the relevant fields and are based on
the national experience in the production and use
of construction products. They set the national
requirements for reporting and achieving threshold
levels of performance for essential characteristics in
relation to their intended use, taking into account the
requirements of the national technical regulations in
the field of construction products.

Сертификация по БДС EN 15038
„Преводачески услуги. Изисквания
относно предоставянето на услугата”

Certification according to BDS EN
15038 “Translation services – Service
requirements”

Съгласно подписано през 2008 г. споразумение
с Австрийския институт за стандартизация за

According to the signed partnership agreement
between the Austrian Standardization Institute
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партньорство в областта на сертификацията
на преводаческите услуги по изискванията на
EN 15038:2006 по схема към международната система за сертификация на преводачески
услуги LICS (Language Industry Certification
System) БИС е единствената организация в
България, която е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по тази схема. В съответствие със
споразумението обучени и одобрени от Austrian
Standard plus (AS+) одитори на БИС провеждат
сертификационни одити на доставчици на преводачески услуги. Докладът от одит се изпраща
в AS+ за решение за сертификация. Сертификат
с валидност 6 години се издава от австрийската
страна.

and BDS on certification of translation services
LICS (Language Industry Certification System),
BDS is the sole Bulgarian organization authorized
to carry out conformity assessment under this
scheme. Under the agreement BDS auditors
trained and approved by the Austrian Standard plus
(AS +), conduct certification audits of providers of
translation services. The audit report is sent to the
AS + for certification decision. A certificate of six
years validity is issued by the Austrian side.

Във връзка с проявения интерес към стандарта
БДС EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” през
изминалата година се проведе и двудневно обучение за одитори по схемата LICS. Изискванията на схемата за сертификация LICS EN 15038
бяха представени от Петер Йонас, директор на
Дирекция „Сертификация” към Austrian Standard
plus.

To respond the interest in BDS EN 15038
“Translation services – Service requirements”
BDS organized a two-days training for auditors
under the LICS scheme. Peter Jonas, Director
of “Certification” at the Austrian Standard plus
presented the certification scheme LICS EN 15038
requrements.

Стандартът за писмени преводачески услуги е
позован в изискванията на Министерството на
външните работи, което го прави задължителен
за прилагане от преводаческите фирми, които
искат да извършват преводи за тази институция.
В резултат на това през 2012 г. се забелязва повишен интерес към дейността по оценяване на
съответствието в тази област, извършвана от
БИС. Само през 2012 г. са сертифицирани 19
фирми, като общият брой на сертифицираните
организации за периода от 2008 г. до 2012 включително е 30.

The standard on written translation services is
referred to in the requirements of the Ministry of
Foreign Affairs, which makes it mandatory for
application by the translation companies that wish
to translate for this institution. As a result, there was
an increased interest in the conformity assessment
activities carried out by BDS in 2012. 19 companies
were certified in 2012 only. The total number of
certified organizations for the period 2008 - 2012
is 30.

Семинари, кръгли маси и обучения

Seminars, round tables and trainings

Изминалата 2012 г. беше основна за провеждането в рамките на проект „Усъвършенстване
на системата на стандартизация в България”
на широкомащабна информационна кампания
в цялата страна, насочена към повишаване информираността на предприятията и представителите на бизнеса по отношение дейността на
БИС и ролята на стандартите за повишаване
ефективността и конкурентоспособността на
българската икономика.

A large scale information campaign was
implemented in the frames of the project “Improving
the standardization system of Bulgaria” covering
the whole country. The campaign aimed at raising
the awareness of the enterprises and the business’
representatives regarding BDS activities and the
role of standards for improving the efficiency and
competitiveness of the Bulgarian economy.
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Организираха се общо 26 събития, в това число
6 общи информационни семинара, 6 специализирани семинара, 5 кръгли маси и 9 обучения по
стандартизация.

26 events were organized in total, including
6 information seminars of general topics, 6
specialised seminars, 5 round tables and 9 trainings
on standardization.

Лекторите на общите
информационни семинари,
сред които и изп. директор
на БИС, Ирен Дабижева,
представиха „света на
стандартизацията”
The lecturers of the general
information seminars, among
which was BDS Managing
Director Iren Dabizheva,
presented the “World
of standardization”

На семинара в Благоевград
интерес към света на
стандартизацията
показаха и много студенти
A lot of students were interested in the world of standardization at the seminar in
Blagoevgrad

Общи информационни семинари на тема
„Стандартите – път към успех на общия европейски пазар” се проведоха в Пловдив,
Бургас, Русе, Монтана, Добрич, Благоевград
и бяха посетени от над 350 представители на
фирми, бизнес организации, общински администрации, ВУЗ-ове. Те се проведоха съвместно
с лектори от националната инфраструктура по
качество – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Българския
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Information seminar „Standards - a path to
success at the European common market“
were held in Plovdiv, Burgas, Ruse, Montana,
Dobrich, Blagoevgrad and were attended by over
350 representatives of companies, business
organizations,
municipal
administrations,
universities. They were implemented together with
speakers from the National Quality Infrastructure
– the State Agency for Metrological and Technical
Surveillance (SAMTS) and the Bulgarian Institute of
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институт по метрология (БИМ). Представителите на българския бизнес бяха запознати с ползата от стандартите като важен елемент на пазарната икономика и тяхната роля за повишаване
ефективността и конкурентоспособността на
предприятията. Уеднаквяването на българските
национални стандарти с европейските е едно от
важните условия за осигуряване на достъпа на
българските стоки до европейските пазари.

Metrology (BIM). The benefits of standards as an
important element of the market economy and their
role in increasing the efficiency and competitiveness
of enterprises were presented to Bulgarian business
representatives. The harmonisation of Bulgarian
national standards with the European ones is one
of the important conditions for ensuring the access
of Bulgarian goods to European markets.

Специализираните семинари бяха посветени
на конкретни области от дейността по стандартизация и предизвикаха интереса на представителите на българския бизнес, сред които и
членове на БИС. Специализирани семинари се
проведоха по следните теми:

The specialised seminars were devoted to specific
areas of the standardization activities and attracted
the interest of Bulgarian business representatives,
including BDS members. The topics of the
specialised seminars were as follows:

Енергиен мениджмънт и предоставяне на
енергийни услуги – европейско законодателство и стандарти – на проведения през януари в
гр. Плевен семинар бяха представени въпроси,
свързани с Директива 2006/32/ЕС, планиране
на системи за енергийно управление, технически и софтуерни решения за енергиен мениджмънт в сгради и промишлени системи и др. Интересната тема привлече изключително голям
брой участници – 72 представители на бизнеса
и различни организации, работещи в областта
на енергийната ефективност. Представени бяха
важни стандарти и проекти на стандарти, чието
прилагане гарантира енергийна ефективност и
рационално използване на ресурсите, както и
ролята на Българския институт за стандартизация.

Energy management and energy service provision
- European legislation and standards - issues
related to Directive 2006/32/EC, planning of energy
management systems, technical and software
solutions for energy management in buildings
and industrial systems, etc. were presented at
the seminar that took place in Pleven in January.
The interesting topic attracted a large number of
participants - 72 representatives of the business
and other organizations working in the field of
energy efficiency. Essential standards and draft
standards were presented the implementation of
which ensures energy efficiency and rational use of
resources, an the role of the Bulgarian Institute for
Standardization was explained.

На специализирания
семинар, посветен на
Регламента за строителни
продукти, лекторите
акцентираха на основни
изисквания към строежите
и съществените
характеристики на
строителните продукти
The lecturers focused on the
basic construction requirements and essential characteristics of construction
products at the specialized
seminar on the Construction
Products Regulation
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Новият Регламент за строителни продукти и
отражението му върху стандартите – проведе се на 23-24 февруари 2012 г. в гр. Габрово,
на който се представиха се теми като: основни
изисквания към строежите и съществените характеристики на строителните продукти, основни принципи и използване на маркировката
СЕ, оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителните
продукти и др. Участие взеха 57 представители
на фирми и организации.

A seminar on “The new Construction Products
Regulation and its impact on standards” was held
on 23-24 February 2012 in Gabrovo. Topics as
basic construction requirements and essential
characteristics of construction products, basic
principles and use of CE marking, assessment and
verification of constancy of performance indexes
of construction products, etc. The event was
attended by 57 representatives of companies and
organizations.

Безопасност на машини. Прилагане на хармонизирани стандарти при оценяване и удостоверяване на съответствие и поставяне на
маркировка СЕ – на проведения през месец март
2012 г. в Стара Загора семинар присъстваха 35
представители на фирми и организации. Участниците имаха възможност чрез конкретни примери да се убедят, че прилагането на хармонизираните стандарти е най-краткият и ефективен
път за постигане на презумпция за съответствие
със съществените изисквания на Директива
2006/42/ЕС за безопасност на машини. Беше
представен регулаторният метод „Нов подход в
техническото хармонизиране и стандарти”, както и машините за строителство и поддържане на
пътища.

Safety of machinery. Application of harmonized
standards in assessment and attestation of
conformity and the CE marking – the seminar
that was held in March 2012 in Stara Zagora and
was attended by 35 representatives of companies
and organizations. The participants had the
opportunity through study cases to be convinced
that the application of harmonized standards is the
shortest and efficient way to achieve a presumption
of conformity with the essential requirements of
Directive 2006/42/EC “Machinery”. The regulatory
method „A new approach in the technical
harmonization and standards“ was presented
as well as machinery for construction and road
maintenance.

Цифрови технологии за радиосистеми – проведен на 15-16 март 2012 г. в Правец, на който присъстваха 36 представители на различни
организации от този бранш. Участваха също
водещи експерти, включително от Комисията
за регулиране на съобщенията, в областта на
цифровите технологии за радиосъоръжения и
радиосистеми, както и ректорът на Колежа по
телекомуникации и пощи. Участниците бяха запознати с дейността на БИС/ТК 47 „Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения”, с хармонизираните стандарти по Директива 99/5/ЕС за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, както и с нормативните актове, с
които се въвеждат директивите от Нов подход в
България.

Digital technologies for radio systems – the seminar
was held on 15-16 March 2012 in Pravets and
was attended by 36 representatives of various
organizations of this sector. Leading experts from
the Communications Regulation Commission, in the
area of digital technologies for radio equipment and
radio systems as well as the rector of the College
of Telecommunications and Post also participated
in the event. The activities of BDS/TC 47 „Radio
communication systems and radio equipments“, the
harmonized standards under Directive 99/5/EC on
radio equipment and telecommunications terminal
equipment and the regulations implementing the
new approach directives in Bulgaria were presented
to the participants.

Преместваеми атракционни съоръжения, открити площадки за игра и спорт – стандарти
и законодателство, проведен на 26-27 април
2012 г. в гр. Стара Загора. Лектори на семинара
бяха представители на Сдружение на собстве-

Portable
amusement
equipment,
outdoor
playgrounds - standards and legislation – the
seminar was held on 26-27 April 2012 in Stara
Zagora. Lecturers were representatives of the
Association of owners of attraction equipment,
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ниците на атракционни съоръжения, на МРРБ,
ЦИЕС, Съюз на ландшафтните архитекти и др.
Семинарът предизвика вниманието на 59 участници - експерти и представители на общините,
на частния бизнес, Министерството на физическото възпитание и спорта. Дискусия със специалистите от бранша показа най-често срещаните проблеми при прилагането на стандартите
за преместваемите атракционни съоръжения и
откритите площадки за игра и спорт.

MRDPW, CTEC, the Union of Landscape Architects
in Bulgaria, etc. The event provoked the attention
of 59 participants - experts and representatives
of municipalities, private business, the Ministry of
Physical Education and Sports. The discussion with
experts from the sector exposed the most common
problems in applying the standards for portable
amusement equipment and outdoor playgrounds.

Сигурност на информацията – темата на
този семинар, състоял се на 10-11 май 2012 г. в
гр. Велико Търново, привлече 55 участници.
Присъстващите се запознаха с особеностите
при прилагането на стандарта за управление на
сигурността на информацията във фирмите от
охранителния бранш, със състоянието на стандартизацията в областта на информационните и
комуникационни технологии, новите тенденции
при разработването на стандартите за сигурност
на информацията, както и облекчено документиране на системи за управление на сигурността
на информацията в малки и средни фирми. Бяха
представени Ethernet стандартите и приносът на
Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) в стандартите за сигурност.

Information security - the topic of this seminar, held
on 10-11 May 2012 in Veliko Tarnovo, attracted 55
participants. They learned about the specifics of the
application of the standard on information security
management in companies in the security sector, the
status of standardization in the field of information
and communication technologies, new trends in the
development of standards for information security
as well as simplified documentation of information
security management systems in small and mediumsized companies. Ethernet standards and the
contribution of the European Telecommunications
Standards Institute (ETSI) in security standards
were presented.

Кръглите маси засегнаха следните теми

The round tables tackled the following
topics

Високоефективните двигатели – технически,
икономически и правни аспекти (17.02.2012,
Хасково). Мероприятието посетиха 34 представители на фирми и свързани с тях организации.
Обърнато бе внимание, че на системите, в които
се използват такива електродвигатели, се пада
70% от консумираната енергия в промишлеността. Един от основните фактори за подобряване
на енергийната ефективност на такива системи
за електрозадвижване е и използването на високоефективни двигатели, чиито технически показатели са заложени в БДС EN 60034-30 „Въртящи се електрически машини. Част 30: Класове
на ефективност на трифазни едноскоростни индукционни двигатели с кафезен ротор (IE код)”.
Един от акцентите на дискусията бе фокусът на
европейската стандартизация – създаване на
рамка с изисквания за екодизайн на продуктите,
свързани с потреблението на енергия.

High-efficiency motors - technical, economic
and legal aspects (17 February 2012, Haskovo).
34 representatives of companies and related
organizations attended the event. It was emphasized
that the share of systems using high-efficiency
motors is 70% of the energy consumption in the
industry. One of the key factors for improving the
energy efficiency of such motor-operated systems
is the use of highly efficient motors whose technical
parameters are set in BDS EN 60034-30 „Rotating
electrical machines - Part 30: Efficiency classes of
single-speed, three-phase, cage-induction motors
(IE-code). One of the highlights of the discussion was
the focus of European standardization – creation of
a framework of requirements for eco-design of the
products related to energy consumption.
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Сигурност навсякъде (01.03 2012, София)
Събитието, в което участие взеха 71 представители на бизнеса, се проведе паралелно с изложението „Секюрити – сигурност и защита” и
предизвика голям интерес. Участниците бяха
запознати с дейността на БИС/ТК 53 „Алармени системи” и БИС/ТК 57 „Информационни и
комуникационни технологии”. Бяха представени стандарти относно осигуряване защита от
проникване и нападение, като се акцентира на
телевизионни системи за наблюдение, контрола
на достъпа, мониторинга и други важни за сигурността действия. Беше отбелязано, че с увеличаване на ролята на информационни технологии в съвременния свят важността на системата
за управление на сигурността на информацията
и свързаните с нея стандарти заема все по-голямо значение.

Security everywhere (01 March 2012, Sofia)
The event, which was attended by 71 representatives
of the business was performed in parallel with the
exhibition „Security and protection“ and provoked
significant interest. The activities of BDS/TC 53
„Alarm systems” and BDS/TC 57 „Information
and communication technology” were presented
to the participants. Standards for providing
protection against intrusion and hold-up, with a
focus on television surveillance systems, access
control, monitoring and other important actions for
security were explained. It was noted that with the
increasing of the role of information technologies
in the contemporary world the management of
information security system and related standards
have been gaining importance.

Открити и закрити площадки за игра – изисквания и отговорности (28.04.2012 г., Стара
Загора). В кръглата маса взеха участие представители на 59 фирми и организации и се обсъдиха теми, свързани с взаимовръзката между
стандарти и законодателство при спазване на
изискванията и отговорностите по отношение на
откритите и закрити площадки за игра.

Indoor and outdoor playgrounds - requirements
and responsibilities (28 April 2012, Stara Zagora).
Representatives of 59 companies and organizations
participated in the round table and topics related to
the relationship between standards and legislation
in observing the requirements and responsibilities
regarding the indoor and outdoor playgrounds were
discussed.

Споделен бе практически опит на акредитирани
органи за контрол от вид А (ОКА) при оценяване
на съответствието на площадки за игра, разположени на открито и закрито.

Practical experience of accredited control bodies
type A (CBA) for conformity assessment of
playgrounds located indoor and outdoor was
shared.

На кръглата маса се
дискутираха въпроси,
свързани с изискванията за
безопасност на детските
площадки за игра
At the round table topics
were discussed related to
the requirements on outdoor
playgrounds
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Стандартизация на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) – (09.05.2012, Велико Търново). Темата привлече представители на 35 фирми и организации. Участниците се запознаха с
международните и европейски организации за
стандартизация в областта на информационните и комуникационни технологии и ролята на
БИС като национален орган. Представиха се
директивите от Нов подход и по-специално директивите за LVD, EMC, крайните далекосъобщителни устройства (RTTE) и глобалния подход
при оценяването на съответствието.

European Union standardization in the field of
information and communication technologies (ICT)
- (09.05. 2012, Veliko Tarnovo). The topic attracted
representatives of 35 companies and organizations.
The international and European standardization
bodies in the field of information and communication
technologies and BDS role as a national body were
presented to the participants. The New Approach
directives and in particular the directives for LVD,
EMC, telecommunications terminal equipment
(RTTE) and the global approach to conformity
assessment were also presented.

Стандартите в областта на водолазната
дейност – път към успех. Добри практики
(29.09.2012, Варна). Тематичната кръгла маса с
40 участника предизвика интерес с презентациите, които запознаха с разработените стандарти в областта на водолазната дейност, както и
с други европейски и международни стандарти,
свързани с предлагането на водолазни услуги,
обучението на водолази, търговията с водолазно оборудване. Присъстващите се обединиха
около мнението, че създаването и внедряването на стандарти в областта на водолазната дейност ще подобри работата на водолазните фирми и центрове и ще гарантира предоставянето
на по-качествена услуга като елемент от разнообразието на предлаганите туристически услуги
в България.

Standards in the field of diving - a path to success.
Good practices (29 September 2012, Varna).
The thematic round table with 40 participants
provoked interest with the presentations providing
information about the elaborated standards in
the field of diving, as well as other European and
international standards related to the provision of
diving services, training of divers, diving equipment
trade. The participants shared the opinion that the
development and implementation of standards
in the field of diving will improve the performance
of companies and dive centres and will ensure
the provision of a quality service as a part of the
diversity of the offered tourist services in Bulgaria.

Специализирани обучения по
стандартизация

Specialised trainings on standardization

Проведените през изминалата година обучения
бяха предназначени за експерти и представители на предприятията с цел информирането им
относно ключови области на дейност и включването им в работата на националните, европейските и международните организации по стандартизация.

The trainings realised over the past year were
intended for experts and representatives of
enterprises and aimed at informing them about the
key areas of activity and their involvement in the
work of the national, European and international
standards organizations.

Специализирани обучения на тема „Новият Регламент за строителни продукти и стандартите от приложното поле на Регламента” се
организираха в три града на България – Смолян,
Видин и Силистра. Те се проведоха със съдействието на регионалните колегии на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Лектори бяха представители на Министерството на регионалното развитие и бла-

Specialized trainings on „The new Construction
Products Regulation and the standards within the
scope of the Regulation“ were organized in three
towns in Bulgaria - Smolyan, Vidin and Silistra. They
were held in cooperation with the regional boards
of the Chamber of Engineers in the Investment
Design (CEID). Speakers were representatives
of the Ministry of Regional Development and
Public Works (MRDPW) and BDS. Participants
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гоустройството (МРРБ) и на БИС. Участниците
бяха запознати с Регламент 305/2011/ЕС за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти.
Представителите на МРРБ разясниха основните
изисквания към строежите, съществените характеристики на строителните продукти, както
и задължителните за деклариране показатели
на строителните продукти, необходими за влагане в строежа. Специално внимание лекторите обърнаха на хармонизираните стандарти от
приложното поле на Регламента и декларацията
за експлоатационни показатели и условията за
поставяне на маркировката СЕ, задълженията
на икономическите оператори – производители,
вносители и дистрибутори, надзора на пазара и
предпазните процедури. Участниците бяха запознати и с новия програмен мандат М 466 на
Европейската комисия за по-нататъшното развитие на системата стандарти за проектиране
на строителни конструкции – Еврокодове.

were provided with information about Regulation
305/2011/EC laying down harmonised conditions
for the marketing of construction products. The
representatives of the Ministry explained the main
requirements to the construction products, the
essential characteristics of the construction products
as well as the compulsory declarable performance
of the construction products, necessary for use in
construction. The speakers paid special attention
to the harmonized standards within the scope of
the Regulation and the declaration of performance
and the conditions for the CE marking in relation
with the obligations of the economic operators manufacturers, importers and distributors, market
surveillance and safeguard procedures. The new
programme mandate M 466 of the European
Commission for further development of the system
of standards for design of construction works – the
Eurocodes was also introduced.

Специализираното
обучение, посветено
на стандартите за
системи за управление
и интегрираното
им прилагане,
предизвика интереса на
присъстващите в Пловдив
The specialized training on
standards for management
systems and their integrated
application provoked the
interest of the participants in
Plovdiv

Друго специализирано обучение, което предизвика интерес и се проведе отново в три града
– Варна, Пловдив и Бургас, бе посветено на
стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане. Участниците се
запознаха със стандартите за системи за управление на качеството от серията ISO 9000, за
управление на риска от серията ISO/IEC 31000 и
за оценяване на съответствието от серията ISO/
IEC 17000. Дискутираха се проблеми, свързани
с най-често срещаните пропуски и нарушения
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Another specialized training that provoked interest
was organised also in three towns - Sofia, Plovdiv
and Burgas, was devoted to the standards
for management systems and their integrated
application. The standards for quality management
systems ISO 9000, Risk Management Series ISO/
IEC 31000 and Conformity Assessment Series
ISO/IEC 17000 were presented to the participants.
The problems related to the most frequent
gaps and irregularities in the documentation
and implementation of management systems,
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при документиране и прилагане на системите
за управление, като се акцентира на добрите
практики при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на интегрирана система за управление. Разгледани бяха и основните
особености при одит на интегрирани системи
за управление по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.

with a focus on best practices in development,
implementation and certification preparation of an
integrated management system were discussed.
The main characteristics in the audit of integrated
management systems under ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 were examined.

Проведоха и специализирани обучения
по следните теми, свързани с конкретни
стандарти

Specialized trainings on the following
topics related to specific standards were
also realised:

„Стандарти за действия при кризи и извънредни ситуации” (25 и 26.10.2012 г., Банкя). Пред
участниците бяха представени концепциите за
сигурност на обществото в развиващите се възгледи и стратегии за сигурност. Най-подробно
беше разисквана серията стандарти ISO 22300
„Сигурност на обществото”.

„Standards for action in crises and emergencies“
(25 and 26 October 2012, Bankya). The concepts
for social security in the frames of the developing
views and security strategies were presented to the
participants. The series of standards ISO 22300
„Society safety” was discussed in details.

Стандартът ISO 21500:2012 – средство за
постигане на ефективно управление на проекти” (22 и 23.11.2012 г., Бургас) – обучението
даде възможност на участниците да разберат
как управлението на проекти успешно се вмества в съвременната бизнес среда, като присъстващите бяха запознати с важни принципи и
практики, свързани с управлението на проекти.

The standard ISO 21500:2012 – a tool for effective
project management „(22 and 23 November 2012,
Burgas) - the training allowed the participants to
understand how project management successfully
fits in the contemporary business environment,
important principles and practices related to the
project management were presented.

„Устойчиви събития с ISO 20121 – въведение в
международния стандарт” (13 и 14.12.2012 г.,
София) – основната цел на обучението бе запознаване на аудиторията с международния стандарт ISO 20121:2012, който засяга организации,
чиято професионална дейност е свързана с управление на събития. Присъстващите намериха
отговори на въпроси като възможности за сертификация по този стандарт, както и неговото място сред стандартите ISO 14001, ISO 26000, ISO
22000, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001.

„Sustainable Events with ISO 20121 - an
introduction to the international standard“ (13 and
14 December2012, Sofia) - The main objective
of the training was to present to the audience the
international standard ISO 20121:2012, which
affects organizations with professional activity
related to events management. The participants
found the answers to questions such as possibilities
for certification under this standard and its place
among ISO 14001, ISO 26000, ISO 22000, ISO/
IEC 27001 and OHSAS 18001standards.

Други мероприятия, организирани от
БИС

Other events organised by BDS

Национална научно-практическа конференция, посветена на качеството
През месец ноември Българският институт за
стандартизация бе домакин и съорганизатор
на XXIII-та национална конференция по качеството под наслов „Качеството – за по-добър
живот 2012”. Събитието се проведе в обнове-

National scientific-practical conference on quality
The Bulgarian Institute for Standardization was
a host and co-organizer of the XXIII-th National
Quality Conference under the motto „Quality
- for better life 2012” in November 2012. The
event was held in the renovated BDS Meeting
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ния Център за срещи по инициатива на „Клуб
9000” и Съюза на специалистите по качество в
България под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Участие в
двудневната конференция взеха представители
на БИС, ДАМТН, БИМ, БАБХ.

Centre on the initiative of “Club 9000 „and the
Union of Quality Experts in Bulgaria under the
patronage of the Minister of Economy, Energy and
Tourism. Representatives of BDS, SAMTS, BIM
and BFSA participated in the 2-day conference.

По време на конференцията лектори от различни организации представиха разнообразни теми,
сред които интерес предизвикаха „Стандарти и
критерии за компютърна и мрежова сигурност” и
„Стандарти за измерване на въглеродния отпечатък на продуктите”.

Speakers from different organizations presented
a variety of topics at the conference. „Standards
and criteria for computer and network security“ and
„Standards for measuring the carbon footprint of
products” provoked significant interest.

Стажантска програма с Техническия университет, София
През 2012 г. Българският институт за стандартизация за първи път участва в стажантска програма съвместно с Техническия университет,
София. Програмата се реализира по инициатива на преподаватели и студенти от Машиностроителния факултет, специалност „Техническо
законодателство и управление на качеството”. В
рамките на две седмици студентите имаха възможност да се запознаят на място с дейността на всички сектори и отдели на националния
орган за стандартизация и да научат повече за
работата по стандартизация на национално, европейско и международно ниво, както и за предоставяните от БИС услуги.

Trainee programme with the Technical University
of Sofia
The Bulgarian Institute for Standardization for
the first time participated in 2012 in a trainee
programme with the Technical University of Sofia.
The programme was implemented on the initiative
of lecturers and students from the Faculty of
Mechanical Engineering, professional specialty in
„Technical legislation and quality management.“ The
work of all sectors and departments of the national
standards body were presented to the students
within two weeks and they had the opportunity
to learn more about the standardization work at
national, European and international level, as well
as about the services provided by BDS.
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БИС НА ЕВРОПЕЙСКО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО

BDS AT EUROPEAN AND
INTERNATIONAL LEVEL

Като член на европейските и международните
организации за стандартизация БИС участва
със свои делегации и представители в годишните асамблеи на тези организации, в заседанията
на техническите съвети на европейските организации, в годишни срещи на европейски работни
органи по стандартизация и други мероприятия,
представляващи интерес.

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

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

Participation in the Technical Boards of the
European Standards 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, organised and coordinated.

На проведените през 2012 г. в
Брюксел две заседания на Техническият съвет на CEN (CEN/
BT) с участието на българския
представител се обсъдиха проблеми и организационни въпроси вследствие изпълнение на решения от
предишни заседания; организацията на работа,
процедури за работа, координиране и планиране
на дейността по стандартизация в CEN и Плана
за действие в CEN/BT за 2010-2013 г. за изпълнение на Стратегията на CEN 2010-2013. Сред
основните обсъдени въпроси бяха Регламентът
(ЕС) № 1025/2012, оптимизиране на стандартизационния процес, развитието на стандартизацията в областта на услугите, намаляване на
времето за разработване на стандарти и други
стандартизационни документи и др. Одобрени
бяха общо 16 нови и актуализирани мандати на
ЕС и EFTA. Взети бяха решения за създаване на
нови 5 технически комитета на CEN.

CEN Technical Board Two
meetings of the CEN Technical
Board
(CEN/BT)
with
the
participation of the Bulgarian
representative took place in
Brussels in 2012. Problems
and organizational issues resulting from the
implementation of the decisions of previous
meetings, work organization, working procedures,
coordination and planning of CEN standardization
work and CEN/BT action plan for 2010-2013 for
the implementation of CEN Strategy 2010-2013
were discussed at the meetings. EC Regulation
1025/2012, the optimization of the standardization
process, the development of standardization in the
field of services, reducing the time for developing
standards and other standardization documents
were among the main topics discussed. 16 new and
updated EU and EFTA mandates were approved.
Decisions for the formation of 5 new CEN technical
committees were taken.

През 2012 г. се проведоха три заседания на
Техническия съвет на
CENELEC, на които с
участието на упълномощен представител на БИС
се одобри плана за действие на CLC/BT за периода 2011-2013 в изпълнение на стратегическата

CENELEC Technical Board
Three meetings of the
CENELEC
Technical
Board were held in 2012,
where with the participation of BDS authorized
representative CLC/BT action plan for 2011-2013
was approved to the implementation of the strategic
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визия на Европейската комисия по европейската
стандартизация. Бяха обсъдени стратегически
въпроси и политики, различни проблеми пред
националните организации и предложенията за
решаването им, както и начина за активизиране
на процеса по включване на експерти от малките и средни предприятия, публичния и научния
сектор, форуми и консорциуми.

vision of the European Commission for the European
standardization. Strategic issues and policies were
discussed, as well as different problems faced by
the national organizations and suggestions for
solving them. An important discussion was held on
how the process of involving experts from SMEs,
public and scientific sectors, forums and consortia
could be activated.

На първото заседание българският делегат
представи работата на БИС с документите на
CENELEC/BT и CEN/BT съгласно Правилата за
работа по национална стандартизация и процедурите за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството ни в CEN/CENELEC.
Направените предложения и последвалата дискусия намери отражение в решението за срока
за съгласуване на национално ниво на документите на Техническия съвет на CENELEC.

At the first meeting the Bulgarian delegate
presented BDS work with CENELEC/BT and CEN/
BT documents according to the Rules for national
standardization activities and the procedures for
implementation of the obligations arising from the
membership in CEN/CENELEC. The proposals
made and the discussion that followed found their
place in the decision on the deadline for coordination
at national level of the documents of CENELEC
Technical Board.

Участие в годишни срещи на европейско
и международно ниво

Participation in annual meetings at
European and international level

През 2012 г. делегати от БИС и представители
на членове на БИС участваха общо в 35 срещи
на работни органи на европейски и международни стандартизационни организации – 23 срещи
на CEN, 5 срещи на CENELEC, 6 срещи на ISO и
една среща на ISO/IEC JTC 1.

BDS delegates and representatives of BDS
members participated in 35 meetings of working
bodies of the European and international
standardization organizations in 2012 - 23 CEN
meetings, 5 CENELEC meetings, 6 ISO meetings
and one meeting of ISO/IEC JTC 1.

През изминалата година се забелязва активизиране на работата на европейско и международно ниво. Така например увеличен е броят на
експертите, представители на членове на БИС,
участващи в работни групи за разработване на
проекти. През 2012 г. са номинирани 9 експерти
за активно участие в работни групи за разработване на проекти към CEN/TC и 13 експерти за
активно участие в работни групи към ISO/TC.

Activation of the work at European and international
level has been observed in the past year. For
example the number of the experts, representatives
of BDS members, participating in working groups
for development of projects has been increased. 9
experts were nominated for active participation in
working groups for projects’ development in CEN/
TC and 13 experts – for active participation in ISO/
TC working groups in 2012.

Пленарно заседание на CEN/TC 409 „Услуги,
предоставяни от центрове за красота”
Български експерти от БИС/ЕРГ 13 „Услуги за
красота” взеха участие в пленарното заседание на новосъздадения европейски комитет в
областта на услугите за красота, проведено в
началото на 2012 г. в Париж. Целта на този европейски комитет е разработване на стандарт
„Услуги, предоставяни от центрове за красота”,
който да определя изисквания и препоръки за
цялостно управление и осигуряване на качество на пълния набор от услуги, предлагани от

Plenary meeting of CEN/TC 409 „Beauty Salon
Services“
Bulgarian experts from BDS/EWG 13 „Beauty
Salon Services“ took part in the plenary session of
the newly created European Committee in the field
of beauty services, held in the beginning of 2012
in Paris. The aim of this committee is to develop a
European standard „ Beauty Salon Services“ that
will determine requirements and recommendations
for complete management and quality assurance
of the full range of services offered by professional
beauty centers. The final scope of the standard,
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професионални центрове за красота. На заседанието се определи окончателният обхват на
стандарта, техническото съдържание и етапите
за подготовка на проекта. Българските експерти
бяха определени да участват в разработването
на първи работен проект на стандарта.

the technical content and the stages of project
preparation were determined at the meeting. The
Bulgarian experts were nominated to participate
in the development of the first working draft of the
standard.

Пленарни срещи на CEN/TC 155 „Пластмасови тръбопроводни и канализационни
системи”
На проведените през 2012 г. две срещи на европейския технически комитет, съответно в Унгария и Белгия, взеха участие и експерти от БИС/
ТК 81. Важен момент от втората пленарна среща е дискусията с представителя на Постоянния
комитет по строителство към ЕК и консултант
от CEN относно 4 проекта на стандарти от вида
„Umbrella”. Целта е този вид стандарти да обхващат групи от стандарти за продукти, предназначени за определено приложение. Предвижда се
те да бъдат хармонизирани към Регламента за
строителни продукти. Важно е да се отбележи,
че на срещата се прие и официалната покана от
БИС за домакинство на следващото заседание
на CEN/TC 155, което е планирано за месец май
2013 г.

Plenary Meeting of CEN/TC 155 „Plastics
piping systems and ducting systems“
Experts from the BDS/TC 81attended the two
meetings of the European Technical Committee
held respectively in Hungary and Belgium in 2012.
An important point of the second plenary meeting
was the discussion with the representative of the
Standing Committee of Construction to EC and CEN
Consultant on 4 draft standards type „Umbrella“.
The aim is this kind of standards to cover groups of
standards for products for a specific application. The
intention is those standards to be harmonized to the
Construction Products Regulation. It is important to
note that the official invitation from BDS to host the
next CEN/TC 155 meeting was accepted, and it is
scheduled for May 2013.

Заседание на CEN/TC 239 „Медицински
превозни средства и тяхното оборудване.
Носилки и съоръжения за обслужване на
пациенти”
Експерти от БИС/ТК 87 взеха участие в проведеното през октомври заседание на CEN/TC 239
заедно с над 20 делегати от 8 европейски държави. На заседанието се разгледаха проектите
за изменения на стандартите EN 1865-1:2010 и
EN 1865-2:2010 и на EN 1789:2007, като се обсъди хармонизирането им с Директивата за медицински устройства (93/42/ЕС) и Директивата за
машини (2006/42/ЕС). Срещата премина в конструктивни дискусии.

Meeting of CEN/TC 239 „Medical vehicles and
their equipment - Stretchers and other patient
handling equipment“

Пленарно заседание на CEN/TC 296 „Цистерни за превоз на опасни товари”
На проведеното през ноември 2012 г. в Париж
двадесет и първо пленарно заседание на CEN/
TC 296 участваха 13 експерти от 5 държави,
включително двама експерти от БИС/ТК 73
„Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон”. На заседанието бяха одобрени
докладите на работните групи към техническия
комитет, като специално внимание се отдели

Plenary meeting of CEN/TC 296 „Tanks for
transport of dangerous goods“
13 experts from five countries, including two experts
from BDS/TC 73 „Packaging, pallets, container,
pulp, paper and board“ participated in the twentyfirst plenary meeting of CEN/TC 296 held in Paris in
November 2012. The reports of the working groups
to the Technical Committee were adopted, with
particular attention given to WG 2 „Low pressure
metallic tanks - Design and construction“ for testing

Experts from BDS/TC 87 took part in the October
meeting of CEN/TC 239 with more than 20 delegates
from 8 European countries. The draft amendments
to standards EN 1865-1:2010, EN 1865-2:2010
and EN 1789:2007 were discussed, as well as their
harmonization with the Directive on medical devices
(93/42/EEC) and the Machinery Directive (2006/42/
EC).
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на Работна група 2 „Low pressure metallic tanks
- Design and construction” относно изпитването
за херметичност на цистерните, на защитата от
замърсяване на входа на цистерните, на недопустимото използване на остаряла техника и на
други важни въпроси в тази област.

the leak tightness of tanks, of the protection from
contamination at the entrance of the tanks, of
unacceptable use of obsolete equipment and other
important issues in this area.

Пленарно заседание на CLC/TC 17B
„Апарати за управление и комутация за
ниско напрежение”
В годишната среща на техническия комитет на
CENELEC, проведена през декември 2012 г. в
Брюксел участие взеха 16 експерти от 8 държави, включително двама експерти от БИС/ТК 72
„Електрически апарати за ниско напрежение”.
На заседанието се отчете изпълнението на задачите през 2012 г. и беше обсъдена предстоящата работна програма. Представен бе доклад
за работата на съвместната работна група CLC/
IEC JWG за енергийна ефективност, като беше
подчертано, че апаратите за комутации и управление за ниско напрежение са от особено важно значение за интелигентните мрежи, поради
което е необходимо привличане на заинтересованите страни в дейностите по стандартизация
на смарт мрежите, за да се отразят всички изисквания относно апаратите за комутации и управление.

Plenary meeting of CLC/TC 17B „Low-voltage
switchgear and controlgear“

Среща на координационната група за електромобили (eMobility Co-ordination Group)
към CEN-CLC/CG 1
На проведената през октомври в Брюксел втора
среща на координационната група за електромобили към CEN-CLC/CG 1 присъства и експерт
от БИС/ТК 49 „Електрически уредби за ниско напрежение” по отношение на зарядните станции
за електромобили. Във връзка с изпълнението на Мандат М/468 координационната група е
представила на ЕК списък със стандарти от работните програми на CEN/CENELEC, отнасящи
се до зареждането на електромобилите. Обсъдена бе възможността стандартите, включени в
този списък, да станат задължителни.

CEN-CLC/CG 1 eMobility Co-ordination Group
Meeting

Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация в сферата на електромобилността
Представител на БИС/ТК 49 и на Индустриалния
клъстер „Електромобили” взе участие в проведената в Брюксел в края на ноември Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация, посветена на електромобилността. На срещата бяха

Transatlantic eMobility Standardization Round
Table
A representative of BDS/TC 49 and the Electric
Vehicles Industrial Cluster of Bulgaria participated
in the “Transatlantic eMobility Standardization
Round Table”, carried out in Brussels at the
end of November. The current trends in the
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16 experts from 8 countries, including two experts
from BDS/TC 72 „Electrical low voltage supply
devices“ attended the annual meeting of the
CENELEC Technical Committee, held in December
2012 in Brussels. The implementation of the tasks
set in 2012 was reported and the upcoming work
programme was discussed at the meeting. A report
on the work of the joint working group CLC/IEC
JWG for energy efficiency was presented and it was
pointed out that the switching and low voltage control
apparatus were of particular importance for the
smart grids, so the stakeholders should participate
in smart grids standardization activities in order all
requirements on switchgear and controlgear to be
incorporated.

An expert from BDS/TC 49 „Low-voltage electrical
installations“ participated in the second meeting
of the coordination group for electric cars to CENCLC/CG 1, held in October in Brussels, which was
devoted to the electric vehicles charging stations.
The coordination group presented a list of standards
from CEN/CENELEC work programmes related to
charging of electric vehicles in connection with the
implementation of M/468 mandate. The possibility
was discussed to make the standards included in
this list mandatory.
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обсъдени тенденциите в развитието на електромобилите и съпътстващата ги инфраструктура в
ЕС и САЩ.

development and proliferation of electric
vehicles and related infrastructure in the EU and
the USA were discussed during the meeting.

Според участниците в работната група на
CEN/CENELEC SmartCharging зарядните устройства могат да бъдат проектирани да адаптират параметрите си на зареждане, така че да
спомагат за стабилизиране на мрежата при моментните флуктуации, характерни за ВЕИ в зависимост от климатичните условия. В плановете
на стандартизационните организации са застъпени и перспективните технологии за „обратен
трансфер на енергия” с източник от батерии на
електромобили.

According to participants in the SmartCharging adhoc working group of CEN/CENELEC, the charging
stations can be designed in such a way so that the
parameters of charging are automatically adjusted
in a grid stabilizing way according to the momentary
fluctuations common to RES depending on the
climate. In the roadmaps of the standardization
organizations are also included the promising
technologies for “reverse energy flow” where the
source are the batteries of the EV.

Европейска конференция, посветена на
образованието за стандартизация (юни, 2012,
Брюксел)
Първият европейски диалог по въпросите на
образованието за стандартизация, организиран
съвместно от европейските организации по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI привлече над
90 делегати, сред които представители на бизнеса и индустрията, на висшето образование, на
правителствата и Европейската комисия, както
и на национални и европейски организации по
стандартизация. Основното заключение от конференцията е, че е необходимо обединяване на
усилията, за да се повиши информираността и
да се подобрят знанията относно стандартите и
стандартизацията. В резултат на това ще бъде
разработена обща стратегия за образованието
в сферата на стандартизацията въз основа на
добрите практики в образователни и обучителни
дейности, разработени и приложени в различни страни. Във форума участие взе и български
представител, номиниран от БИС – доц. Милка
Вичева от Техническия университет в София.

European Conference on the education in
standardization (June 2012, Brussels)

Участие на БИС в европейски програми
и проекти

BDS participation in European
programmes and projects

Проект по програма „Леонардо
да Винчи”
През
2012
г.
Българският институт за стандартизация приключи успешно участието си като партньор в
проект по програма „Леонардо да Винчи”, Virtual

A Project funded
under „Leonardo
da
Vinci“
programme
The
Bulgarian
Institute
for
Standardization
participated as a partner in the successful
realization of the Virtual Educational Programme

The first European dialogue on the education in
standardization, organized jointly by the European
standardization organizations CEN, CENELEC and
ETSI was attended by over 90 delegates, including
representatives of the business and industry,
higher education, governments and the European
Commission as well as national and European
standardization organizations. The main conclusion
of the conference was the need for integration of
the joint efforts towards raising the awareness
and improving the knowledge on standards and
standardization. As a result a common strategy
for education in the field of standardization will be
developed, based on best practices in education
and training activities of different countries. The
forum was attended by a Bulgarian representative
nominated by BDS - Professor Milka Vicheva from
the Technical University of Sofia.

47

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012
Б ъ л г а р с к и и н с т и т у т за с т а н д а рт и за ц и я

Educational Programme for Furniture Branch,
Трансфер на иновации, финансиран от Европейската комисия. През септември 2012 г. с
любезното домакинство на БИС се проведе
последната партньорска среща по проекта. Резултатът от проекта е създаването на многофункционален интерактивен интернет портал с
терминологичен речник на 5 езика и електронни модули за обучение, предназначен за широк кръг потребители – учащи се, преподаватели, конструктори, дизайнери, производители,
търговци, потребители. Порталът предлага не
само превод на основните термини в мебелния
бранш, но и база-данни със заглавията, обекта
и областта на приложение на актуалните европейски стандарти, свързани с мебелния бранш,
и действащите нормативни актове в петте партньорски страни на английски, немски, български, чешки и словашки. Порталът е достъпен на
адрес: http://www.e-furniture.info/cz/home/

for Furniture Branch project under „Leonardo da
Vinci“ Programme, Transfer of Innovation, funded
by the European Commission in 2012. The last
partnership meeting was organized and hosted by
BDS in September 2012. The result of the project is
the creation of multifunctional interactive portal with
a vocabulary in 5 languages and e-learning modules
designed for a wide range of users - students,
teachers, constructors, designers, manufacturers,
retailers, and consumers. The portal offers not only
translation of basic terms in the furniture industry,
but also a database of titles, subject and scope
of the European standards related to the furniture
industry and the existing legislation in the five
partner countries in English, German, Bulgarian,
Czech, Slovak. The portal is available at: http://
www.e-furniture.info/cz/home/

Рамково споразумение за сътрудничество за
превод на европейски стандарти на езиците
на Общността
През 2012 г. продължи изпълнението на двегодишното Рамково споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейските
стандарти на български език, което е по програма, финансирана от ГД „Предприемачество и индустрия” на Европейската комисия (ЕК). Това е
част от мерките на ЕК за улесняване на бизнеса,
в частност на малките и средните предприятия
при прилагането на стандартите и, както и за повишаване на информираността и конкурентоспособността на МСП в България. В изпълнение
на споразумението през 2012 бяха въведени с
превод 17 европейски стандарта в различни области до изчерпване на наличния бюджет. В края
на 2012 г. беше подготвено и подадено проектно
предложение за участие в следващото Рамково
споразумение за партньорско сътрудничество
за превод на европейските стандарти на български език за 2013 – 2014 г.

Framework
Partnership
Agreement
for
translation of European standards in the
Community languages
The implementation of the two-year Framework
Partnership Agreement for the translation of
European standards into Bulgarian under a
programme funded by DG „Enterprise and Industry“
of the European Commission (EC) continued in
2012. This is a part of EC measures to facilitate
the business, particularly small and medium-sized
enterprises in applying the standards and as well
as raising awareness and competitiveness of
SMEs in Bulgaria. In pursuance of the agreement,
in 2012, 17 European standards in various
areas were introduced with translation. A project
proposal for participation in the next Framework
Partnership Agreement for translation of European
standards into Bulgarian for 2013 – 2014 was
prepared and submitted at the end of 2012.

Предоставянето на европейски стандарти в превод на български език е предпоставка за тяхното
по-лесно разбиране и прилагане и съдейства за
повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия на европейския пазар.

Provision of European standards in Bulgarian
is a precondition for their easier understanding
and applying and facilitates the raising of the
competitiveness of the Bulgarian enterprises at the
European market.
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Туининг проект „Подкрепа за Института за
стандартизация на Босна и Херцеговина”
Основна цел на стартиралия през 2011 г. проект
в консорциум с Испанската асоциация за стандартизация и сертификация (AENOR) и Германския институт за стандартизация (DIN), и финансиран от Европейската комисия е подпомагане
на интеграцията на Босна и Херцеговина в общоевропейския пазар чрез развитие на инфраструктурата по качество и създаване на подходяща среда за индустрията и производителите
от Босна и Херцеговина.

Twinning Project „Support to the Institute for
Standardization of Bosnia and Herzegovina“
The main goal of the project, which started in 2011
in consortium with the Spanish Association for
Standardization and Certification (AENOR) and
the German Institute for Standardization (DIN) and
funded by the European Commission, is to support
the integration of Bosnia and Herzegovina in the
common European market through development
of quality infrastructure and creating an appropriate
environment for the industry and manufacturers of
Bosnia and Herzegovina.

През 2012 г. е изпълнена основна част от дейностите. Проведени са срещи с всички заинтересовани от процеса по стандартизация. Извършена е оценка на съществуващата техническа база
и е изготвено задание за доставка на техника и
софтуер, проведена е процедура за възлагане
на обществена поръчка и е сключен договор с
изпълнител. Направен е задълбочен анализ на
публичните институции в Босна и Херцеговина и
отношенията им с Института за стандартизация
на Босна и Херцеговина във връзка с бъдещото
създаване на контактна точка и са разработени
проекти на процедури за вътрешни консултации
и информационна система. В тази връзка са проведени и консултации с публичните институции
от Република Сръбска. Разработени са проекти
на процедури по нотификация, както и препоръки за подобряване на системата за управление
на качеството в института. Проведено е обучение на персонала на института, вкл. посещение
за обмяна на опит в БИС. Направен е SWOT
анализ на готовността на института да изпълни
критериите за членство в CEN и CENELEC и др.

The main part of the activities was implemented
in 2012. Meetings with all stakeholders in the
standardization process were held. An assessment
of the existing facilities was performed and Terms
of reference for supply of equipment and software
was prepared, public procurement procedure was
held and a contract with a supplier was signed. A
thorough analysis of public institutions in Bosnia and
Herzegovina and their relationship with the Institute
for Standardization of Bosnia and Herzegovina with
respect to the future establishment of a contact
point was performed and draft procedures for
internal consultation and information system were
elaborated. Consultations with public institutions
of Serb Republic were carried out in this regard.
Projects of procedures for notification as well
as recommendations for improving the quality
management system of the institute were developed.
Training of the staff of the institute, including a
study visit at BDS, was performed. SWOT analysis
of the readiness of the institute to meet the criteria
for membership in CEN and CENELEC, etc. was
performed.

35-а Генерална асамблея на ISO
(септември, 2012, Сан Диего, САЩ)

35th ISO General Assembly (September
2012, San Diego, USA)

В работата на най-високия форум на Международната организация за стандартизация (ISO),
проведен под домакинството
на Американския институт за
национална
стандартизация
(ANSI), представители на БИС бяха Ивелин
Буров, председател на Управителния съвет на
БИС, и Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС. Обсъдени бяха широк обхват от
технически, административни и финансови въпроси, свързани с дейността на организацията,

Mr. Ivelin Burov, Chairman
of BDS Managing Board and
Ms.
Iren
Dabizheva,
BDS
Managing Director were BDS
representatives in the work of the
supreme forum of the International
Organization for Standardization (ISO), hosted by
the American National Standards Institute (ANSI). A
wide range of technical, administrative and financial
matters were discussed related to the activity of the
organization as a review of ISO cooperation with
other international standards organizations such as
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по-съществени от които бяха: преглед на сътрудничеството на ISO с други международни
организации за стандартизация като IEC, ITU, а
също и WTO, преглед на работата на Техническия съвет на ISO (Technical Management Board),
обсъждане на програмата и бюджета за 2013 година, на участието на развиващите се страни в
работата по стандартизация и други.

IEC, ITU and WTO, a review of the work of ISO
Technical Management Board, the programme
and the budget for 2013, the participation of
developing countries in standardization work, etc.

Представителите на
България - председателят
на Управителния съвет
И. Буров и изпълнителният
директор И. Дабижева
The Bulgarian representatives
– Mr. Ivelin Burov, Chairman
of BDS Managing Board and
Mrs. Iren Dabizheva, BDS
Managing Director

Проведе се и дискусия по въпроси и теми, предвидени да залегнат в Стратегическия план на
ISO за 2011-2015, по-съществени от които бяха:
политиката на ISO относно авторските права върху стандартите, бъдещия бизнес модел,
стандартите и образованието. На асамблеята
бе връчена и годишната международна награда
на ISO за креативност и иновативност при разработването на стандарти „Lawrence D. Eicher
Leadership” на ISO/TC 242 „Energy management”,
разработил международния стандарт ISO 50001
„Energy management systems – Requirements
with guidance for use”.

A discussion was also held on issues and topics
planned to be part of the ISO Strategic Plan for
2011-2015, among which ISO policy on copyright of
the standards, the future business model, standards
and education. The 2012 Lawerence Eicher
Leadership Award for excellence in creative and
innovative services and initiatives was presented to
ISO/TC 242 “Energy Management” responsible for
the creation of International standard: ISO 50001
„Energy management systems – Requirements
with guidance for use”.

В рамките на асамблеята се проведе и открита
сесия, посветена на постигането на иновации
чрез устойчиви и зелени бизнес стратегии, отчитайки възможностите на международните стандарти за подпомагане на иновациите и устойчивостта.

Within the assembly an open session was
held, devoted to achieving innovations through
sustainable and green business strategies, taking
into account the possibilities of the international
standards to support innovation and sustainability.
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75-а Генерална асамблея на IEC
(октомври 2012, Осло, Норвегия)

75th IEC General Assembly (October 2012,
Oslo, Norway)

На поредната годишна среща
на Международната електротехническа комисия (IEC), в която
взе участие и делегация на Българския институт за стандартизация, присъстваха над 1200
делегати от 89 различни държави. В рамките на
мероприятието се проведоха заседания на управляващите органи на IEC, форуми на председателите и на секретарите на националните електротехнически комитети, заседание на Съвета
на IEC и открито заседание. На заседанието на
Съвета на IEC беше представен годишният отчетен доклад от настоящия генералния секретар
на IEC г-н Рони Амит и официално бяха прехвърлени пълномощията на новия генерален секретар на IEC Франк Вреесвюик. Беше избран и
новият президент на IEC д-р Ю. Номура за периода 2014-2016 г. и бяха проведени избори за
членове на управляващите органи на IEC. Обсъдени бяха резултатите и перспективите за сътрудничество с ISO и ITU.

Over 1200 delegates from 89
different countries attended the
annual meeting of the International
Electrotechnical
Commission
(IEC). A delegation of the Bulgarian
Institute for Standardization also
participated in the event. Meetings of IEC governing
bodies, forums of the chairs and secretaries of the
National Electrotechnical Committees, IEC Board
meeting and an open session were also held in the
framework of 76th IEC Annual meeting. The present
Secretary-General Mr. Ronnie Amit presented
the annual report and the official powers were
transferred to the new IEC Secretary Mr. Frans
Vreeawijk at the meeting of the IEC Board. The
new IEC President Mr. Junji Nomura for the period
2014 – 2016 was elected and also elections for
members of IEC governing bodies were performed.
The results and the prospects for cooperation with
ISO and ITU were discussed.

Сред присъстващите
над 1200 делегати
от 89 държави беше и
българската делегация
The Bulgarian delegation
was among the attending
over 1200 delegates from 89
countries

Откритото заседание на IEC беше посветено на
възобновяемата енергия и енергийните мрежи
на бъдещето и умните мрежи. Бяха представени доклади на норвежки енергийни доставчици и
регулатори и представители на водещи световни фирми.

IEC Open meeting was devoted to the renewable
energy and energy grids of tomorrow and smart
grids. Reports of the Norwegian energy suppliers,
regulators and representatives of leading companies
were presented.
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Паралелно със 76-ата годишна среща на IEC се
състояха годишните срещи на около 110 технически комитета, подкомитета и работни групи.
В рамките на това събитие българската делегация проведе редица ползотворни срещи и обмени мнения с други национални делегации по
разглежданите въпроси.

Along with IEC 76th annual meeting, annual
meetings of about 110 technical committees,
subcommittees and working groups were held.
The Bulgarian delegation had a number of useful
meetings and exchanged opinions with other
national delegations regarding the discussed issues
within this event.

Световен инженерен форум 2012
„Устойчиво строителство за хората”
(ноември 2012, Любляна, Словения)

World Engineering Forum 2012
„Sustainable construction for the people“
(November 2012, Ljubljana, Slovenia)

Около петстотин представители от близо 60
страни взеха участие в престижния форум. Инженери, политици, научни изследователи, представители на бизнеса от целия свят обмениха
мнения относно устойчивото строителство – основното предизвикателство на 21-ви век. Форумът протече в 4 пленарни сесии: градове и
градска среда; устойчиви сгради и инфраструктура; зелени сгради; управление на риска при
бедствия. България беше представена от трима
делегати, сред които инж. Димитър Начев – член
на УС на БИС и съавтор на единия от докладите
на тема „Стандарти за устойчиво строителство”.

The prestigious forum was attended by about five
hundred representatives from nearly 60 countries.
Engineers, politicians, researchers, business
representatives from all over the world exchanged
views on sustainable construction - the main
challenge of the 21st century. The forum was held
in four plenary sessions: cities and urban areas,
sustainable buildings and infrastructure, green
buildings, management of disaster risk. Bulgaria
was represented by three delegates, including eng.
Dimitar Nachev – a member of BDS Managing
Board and co-author of one of the reports entitled
„Standards for sustainable development”.

Около 500 представители
от близо 60 страни,
включително
и от България, взеха
участие във форума
Almost 500 representatives
from 60 countries, including
Bulgaria, participated
in the event

52

ANNUAL REPORT 2012
Bulgarian Institute for Standardization

15-та годишна среща на Комитета за
управление на сертификацията на IECEE

15th Annual Meeting of IECEE Certification
Management Committee

БИС като национален член участва редовно в
заседанията на CMC – IECEE. На проведената
през 2012 г. в Лондон поредна среща бяха обсъдени дейностите на Съвета за оценяване на
Съответствието – IEC CAB, както и на Съвета за
политика, стратегия и развитие. Бяха одобрени
и приети нива на приоритети: първо ниво – енергийна ефективност, индустриална автоматизация, устройства за автоматизация, сертификация на персонал, умни устройства; второ ниво
– начини на изпълнение, функционалната безопасност, допълнителни стандарти; трето ниво –
пожарна безопасност, железопътен инженеринг,
телекомуникации, възобновяеми енергийни източници, високоволтови трансформатори.

BDS as a national member participates regularly in
the meetings of CMC - IECEE. The activities of the
Conformity Assessment Council - IEC CAB and of
the Policy and Strategy Development Council were
discussed at the meeting that was held in London in
2012. Priority levels were approved and accepted:
first level - energy efficiency, industrial automation,
automation devises, personnel certification, smart
devices, second level - execution methods, functional
safety, additional standards, third level - fire safety,
rail engineering, telecommunications, renewable
energy sources, high voltage transformers.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

PUBLISHING ACTIVITY

През 2012 г. Българският институт за стандартизация е издал с превод на български език 409
европейски и международни стандарти и стандартизационни документи. Броят е почти същият като през 2011, когато са 408.

In 2012 the Bulgarian Institute for Standardization
published
in
Bulgarian
translation
409
European and international standards and
standardization deliverables. The number is
almost the same as in 2011, when they were 408.

Въведените на един от официалните езици на
CEN/CENELEC или на ISO са 1687, а броят на
отменените през миналата година стандарти е
1130.

1687 standards were implemented in one of CEN/
CENELEC or ISO official languages and the number
of withdrawn standards in the last year was 1130.

Издадени с превод на български език са и стандарти, реализирани с външно финансиране в
следните области: проектиране на строителни
изолации, прилагане на законодателството по
околна среда и в областта на информационните
технологии.

Standards translated in Bulgarian with the
support of external funding were published in the
following areas: design of building insulation,
application
of
environmental
legislation
and in the field of information technologies.

Своевременно са издадени и 22 национални приложения, разработени от ТК 56, и разработеният на национално ниво стандарт:
БДС 4331:2012 „Кадмий. Технически условия на
доставка”.

22 national applications developed by TC 56 and the
developed at national level standard BDS 4331:2012
„Cadmium. Technical delivery conditions” were also
published.

Сред по-важните стандарти, издадени в превод
на български език, са следните:
• БДС EN ISO 50001:2011 „Системи за управление на енергията. Изисквания с указания
за прилагане”

Some of the most important standards published in
Bulgarian translation are, as follows:
• BDS EN ISO 50001:2011 „Energy management
systems - Requirements with guidance for use“

• БДС EN 31010:2010 „Управление на риска.
Методи за оценяване на риска”

• BDS EN 31010:2010 „Risk management Risk
assessment techniques”

• БДС ISO 31000:2011 „Управление на риска.
Принципи и указания”

• BDS ISO 31000:2011 „Risk management Principles and guidelines“

• БДС ISO 28000:2012 „Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки”

• BDS ISO 28000:2012 „Specification for
security management systems for the supply
chain“

• БДС ISO/IEC 27005:2012 „Информационни
технологии. Методи за сигурност. Управление
на риска за сигурността на информацията”

• BDS ISO/IEC 27005:2012 „Information
technology - Security techniques - Information
security risk management“

• БДС ISO 10004:2012 „Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване”

• BDS ISO 10004:2012 „Quality management Customer satisfaction - Guidelines for monitoring
and measuring“

• БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване
на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи
контрол”

• BDS EN ISO/IEC 17020:2012 „Conformity
assessment - General criteria for the operation
of various types of bodies performing inspection”

54

ANNUAL REPORT 2012
Bulgarian Institute for Standardization

• БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.

• BDS EN ISO 19011:2011 „Guidelines for
auditing management systems“

• СД ISO/TS 22004:2012 „Системи за управление на безопасността на хранителните
продукти. Ръководство за прилагане на ISO
2200:2005”

• BDS ISO/TS 22004:2012 „Food safety
management systems - Guidance on the
application of ISO 22000:2005“

• БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална
отговорност”

• BDS ISO 26000:2012 „Guidance on social
responsibility“

• БДС ISO 20121:2012 „Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане”.

• BDS ISO 20121:2012 „Event sustainability
management systems - Requirements with
guidance for use“

Своевременно са подготвени за издаване и са
отпечатани 12 броя на Официалния бюлетин
на БИС. 6 броя на излизащото в електронен
вид списание „БДС Компас” са публикувани на
интернет страницата на БИС, като темите през
2012 бяха: услуги, енергийно управление, туризъм, безопасност на машините, отпадъците
и козметични продукти. Анализът показва, че
най-голям интерес е предизвикал броят, посветен на услугите – 700 разглеждания, следван от
енергийното управление (600) и безопасността
на машините – с 570 разглеждания. Този факт
свидетелства, че списанието на БИС се ползва с
популярност и има своята аудитория.

12 issues of BDS official bulletin have been
prepared for publication and printed. 6 issues of
the online magazine „BDS Compass“ have been
published on BDS website and the topics in 2012
were services, energy management, tourism,
machine safety, waste and cosmetics. An analysis
shows that the most visited issues were the ones
dedicated to services – 700 clicks, followed by
energy management (600), and machine safety
with 570. This fact indicates that the BDS magazine
is popular and has its audience.

�������� 2012

��������� ��������
������
��������� �������� ��
��������������

��� 4331

БДС Компас
Издание на Българския институт за стандартизация

Брой 5
септември – октомври 2012

Български институт
за стандартизация

ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН
Брой 11, ноември 2012

���������� ������� �� ��������

ICS 77.120.70

������ ��� 4331:1975

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТПАДЪЦИТЕ
СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА
14 Октомври 2012

Cadmium - Technical delivery conditions
Cadmium - Technische Lieferbedingungen
Cadmium - Conditions techniques de livraison

5

Withdrawal of national standards
for the period 2012-11-02 to 2012-12-01

14

18

Corrections

18

Съобщения

20

Messages

20

Проекти на европейски стандарти на етап
обществено допитване, обявени в CEN в периода
от 2012-11-01 до 2012-11-30

21

Drafts of European standards at Enquiry stage,
submitted by CEN for the period
2012-11-01 to 2012-11-30

21

Проекти на европейски стандарти на етап
официално гласуване, обявени в CEN в периода
от 2012-11-01 до 2012-11-30

24

Drafts of European standards at Formal Vote stage,
submitted by CEN for the period
2012-11-01 to 2012-11-30

24

30

30

Drafts of European standards at Enquiry stage,
submitted by CENELEC for the period
2012-10-29 to 2012-11-30

Проекти на европейски стандарти на етап официално
гласуване, обявени в CENELEC в периода
от 2012-10-29 до 2012-11-30

30

Drafts of European standards at Formal Vote stage,
submitted by CENELEC for the period
2012-10-29 to 2012-11-30

30

Европейски стандартизационни документи,
приети от CEN и публикувани през м. ноември 2012 г.

33

European standardization documents,
adopted by CEN and published in November 2012

33

Европейски стандартизационни документи,
приети от CENELEC и публикувани през м. ноември 2012 г.

33

European standardization documents,
adopted by CENELEC and published in November 2012

33

Поправки на европейски стандарти,
приети от CEN и публикувани през м. ноември 2012 г.

34

Corrigendum to European standards published
by CEN in November 2012

34

Поправки на европейски стандарти,
приети от CENELEC и публикувани през м. ноември 2012 г.

34

Corrigendum to European standards published
by CENELEC in November 2012

34

Нотификации по WTO/TBT
за периода от 2012-10-01 до 2012-10-31

36

Notifications over WTO/TBT
published in October 2012

36

Нотификации по Директива 98/34/ЕС,
обявени през м. октомври 2012 г.

37

Notifications over Directive 98/34/ЕС
published in October 2012

37

Абонамент 2013

43

Subscription 2013

43

Председател на Управителния съвет на БИС:
Ивелин Буров
тел.: 02/8174-503
e-mail: ivelin.burov@bds-bg.org

���. 1, ��. ���. 11
����� �� ���������� ��� 4331:2012

ISSN 1314-3611

5

14

Адрес:
1797 София
кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13
факс: 02/873-55-97
e-mail: standards@bds-bg.org web: www.bds-bg.org

© ��� 2012 ����������� �������� �� �������������� � ������� ��
���������� �����. ����� ���������������, ����������� � ��������,
� �������� ���� � ��������� ���������� �� ���.
1797 �����, ��. “������”, ��. “������� �������” � 13

Publication of national standards,
adopted for the period 2012-11-01 to 2012-11-30

Отменени български стандарти
за периода от 2012-11-02 до 2012-12-01
Поправки

Проекти на европейски стандарти на етап обществено
допитване, обявени в CENELEC в периода
от 2012-10-29 до 2012-11-30

����������� �������� ��� 4331:2012 � ������� �� ������������� �������� �� ����������
�������� �� �������������� �� 2012-12-28 � ����� � ���� �� 2013-01-22.

CONTENT

Одобрени български стандарти
за периода от 2012-11-01 до 2012-11-30

ISSN 1312-2118

Отпечатан: 18.12.2012 г.

Изпълнителен директор: Ирен Дабижева
тел. 02/8174-502
e-mail: iren.dabijeva@bds-bg.org
Библиотека:
тел.: 02/8174-582 e-mail: info@bds-bg.org
Автоматизирано информационно обслужване:
тел.: 02/8174-523
e-mail: info@bds-bg.org
Редактор: Таня Круглий
Предпечат: ОТО България ООД, www.123.bg

В допълнение БИС подготви и информационна
брошура за проведената през 2012 в България
Генерална асамблея на CEN и CENELEC.

In addition, BDS prepared an information brochure
for CEN/CENELEC General Assembly that was
held in Bulgaria in 2012.

Статистика

Statistics

Броят на въведените през 2012 г. стандарти по
видове е онагледен в таблицата и графиката подолу:

The table bellow illustrates the number of the
adopted standards in 2012 by types:
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Брой
Number

Видове национални стандарти
Type of national standards
БДС/ BDS

31

ISO/ ISO

90

ISO/IEC/ ISO/IEC

3

IEC/ IEC

1

EN/ EN

1155

EN ISO/ EN ISO

339

HD/ HD

9

ETSI

64

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

100

Общо/ Total

1792
Въведени стандарти през 2012 г. по видове
Adopted standards in 2012 by types
БДС/ BDS
ISO
ISO/IEC
IEC
EN
EN ISO
HD
ETSI
станд. док-ти на/
standardization deliverables
of CEN, CLC, ISO, ETSI

Естествено най-голям е делът на европейските,
включително EN ISO, след което следват въведените като български международни стандарти, чийто брой е по-голям в сравнение с 2011 г.,
когато са въведени 49 международни стандарти.

Naturally, the European standards, including
EN ISO, implemented as Bulgarian ones have
the biggest share, followed by the implemented
international standards as Bulgarian ones. The
number of the implemented international standards
is bigger compared to 2011 when 49 international
standards had been implemented.

Картината на националния фонд от стандарти
към края на 2012 г. е както следва:

The picture of the national standards fund by the
end of 2012 is as follows:

56

ANNUAL REPORT 2012
Bulgarian Institute for Standardization

Национален фонд от български стандарти към края на 2012 г.
National Fund of Bulgarian standards by the end of 2012
БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)

89
399

159
912

БДС/ BDS

26
БДС EN/ BDS EN (ETSI)

1 173
2 463

БДС ISO/ BDS ISO

БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC

СТ на СИВ/ COMECON Standards

7 972

БДС IEC/ BDS IEC

20 344
БДС ETS/ BDS ETS

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

По-долу е показано как се променя националният фонд от стандарти през 2010, 2011 и 2012 г.

The table bellow shows the changes in the national
standards fund during 2010, 2011 and 2012

Видове национални стандарти
Type of national standards

2010

2011

2012

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)

19140

19774

20344

БДС/ BDS

8120

7971

7972

БДС EN/ BDS EN (ETSI)

2309

2399

2463

БДС ISO/ BDS ISO

1134

1145

1173

БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC

24

24

26

СТ на СИВ/ COMECON Standards

447

439

399

БДС IEC/ BDS IEC

94

94

89

БДС ETS/ BDS ETS

153

159

159

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

Сравнението по видове на националния фонд
от стандарти е илюстрирано на следващата
графика, от която се вижда, че продължава тенденцията с най-голям дял да бъдат въведените
на национално ниво европейски стандарти – закономерност, произтичаща от задължението ни
като национален орган по стандартизация да
въвеждаме своевременно европейските стандарти.

795

860

912

32216

32865

33537

The comparison by types within the national
standards fund is illustrated in the graph bellow,
which shows that the trend continues for European
standards implemented at national level to have
the biggest share - a regularity arising from BDS
obligation as a national standardization body to
implement the European standards.
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25 000

Сравнение на фонда от български стандарти през 2010 - 2012 г.
Comparison data for the fund of Bulgarian standards in the period 2010 - 2012
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
И ПРОДАЖБИ. НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

INFORMATION SERVICES AND
SALES. NATIONAL INFORMATION
CENTRE

В информационния център на БИС се предоставя информация относно български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и
стандартизационни документи. Информационните услуги, които БИС предоставя, включват:

Information on Bulgarian, European, international
and foreign standards and standardization
documents is provided by BDS information centre.
The information services provided by BDS comprise:

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

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

• тематични справки в конкретна област

• field-specific
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.

and

thematically-focused

През 2012 г. са подготвени 2273 тематични и
библиографски справки, предоставена е информация относно 2550 документа, изготвени са 8
справки за актуалност на български стандарти и
72 справки за актуалност на международни стандарти по абонамент. В информационния център
са изготвени и 80 отговори на запитвания.

In 2012 were prepared 2273 thematic and
bibliographical references, information on 2550
documents was provided, 8 references on the
actuality of Bulgarian standards and 72 references
on the actuality of international standards upon
subscription were prepared. 80 replies to inquiries
were delivered by the information centre.

В библиотеката към информационния център
клиентите имат възможност на място да намерят необходимата им информация и да се запознаят с текстовете на стандартите и стандартизационните документи, включително европейски,
международни стандарти и чуждестранни стандарти. През изминалата 2012 г. от услугите на
библиотеката са се възползвали 2027 клиенти и
служители на БИС, като са предоставени 5792
бр. документи.

The customers have the option to find the
information they need to become familiar with the
texts of standards and standardization documents,
including European and international standards and
foreign standards at the library to the information
centre on the spot. 2027 customers and BDS
employees have benefited from the library services
and 5972 documents were provided in 2012.

Продажби на стандарти

Sales of standards

Общият брой на продадените през изминалата година български стандарти е 8362, което е с около
17 % по-малко в сравнение с 2011 г. Особено
голям е спадът при националните стандарти –
38 % и при БДС EN – 17 %. По-малък е спадът
при БДС EN ISO и БДС ISO – 6 %. 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
over the past year was 8362, which was 13,2%
less in comparison to 2011. Especially high was the
decrease of the national standards sales - 38% and
BDS EN - 17%. The drop in BDS EN ISO and BDS
ISO was lower - 6%. The sales by types in 2012 are
illustrated in the graph bellow:
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Продадени български стандарти през
2012 г. по видове
135
674

71

Bulgarian standards sold out in 2012 by
types
БДС/ BDS

1119

БДС EN/ BDS EN
БДС EN ISO/ BDS EN ISO

2190

БДС ISO/ BDS ISO
стандартизационни документи (СД)/
Standardization deliverables
4173

други (БДС HD, БДС IEC, СТ на
СИВ, проекти на БДС)/ others (BDS HD, BDS
IEC, COMECON Standards, projects)

Освен това са продадени и 422 бр. документи
на международни и чуждестранни организации
по стандартизация, с които БИС има подписано
споразумение за разпространение, в това число: международни (ISO, IEC), немски (DIN), британски (BSI), американски (ASTM), руски (ГОСТ),
други (ÖNORM, API, AASHTO).

Furthermore 422 documents were sold of
international and foreign standards organizations
with which BDS has signed distribution agreements
including international (ISO, IEC), German (DIN),
British (BSI), American (ASTM), Russian (GOST)
and other (ÖNORM, API, AASHTO).

През 2012 се отчита спад в продажбите на стандартите на ISO и ръст в продажбите на стандартите на DIN и ASTM, но като цяло продажбите
на международни и чуждестранни стандарти се
запазват на същото ниво както през предходните години.

There is a drop in the sales of ISO standards and
growth in the sales of DIN and ASTM standards
in 2012, but as a whole the level of these sales
remained the same as in previous years.

Съотношението на тези продажби е дадено на
следната графика:

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

Продадени международни и
чуждестранни стандарти през 2012 г.

International and foreign standards sold out
in 2012

1%

9%

5%

ISO
IEC
42%

BS
DIN

25%

ASTM
ГОСТ/ GOST
API
16%

други/ others

1% 1%
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През 2012 г. най-продаваните стандарти са новото издание БДС EN ISO 19011:2011 „Указания
за извършване на одит на системи за управление” и БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване
на съответствието. Изисквания за дейността на
различни видове органи, извършващи контрол”.
Сред най-продаваните продължават да бъдат и
стандартите, свързани със системите за управление по отношение на околната среда, сигурността на информацията, риска, с оценяване на
съответствието, строителния сектор, енергийната ефективност, услугите и пожарната безопасност.

The best selling standards in 2012 were the new
edition of BDS EN ISO 19011:2011 „Guidelines
for auditing management systems“ and BDS EN
ISO/IEC 17020:2012 „Conformity assessment General criteria for the operation of various types
of bodies performing inspection”. Among the best
selling standards were also the standards related to
management systems for environment, information
security, risk assessment, conformity assessment,
building sector, energy efficiency services and fire
safety.

Графично изражение на най-продаваните български стандарти през 2012 г. е дадено по-долу:

The graph below shows the best-selling Bulgarian
standards in 2012:

БДС ISO 4310:2010
БДС ISO 31000:2011
БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
БДС EN ISO 17637:2011
БДС EN 933-8:2012
БДС EN 933-3:2012
БДС EN 15733:2010
БДС EN ISO/IEC 17021:2011
БДС EN 671-3:2009
БДС EN 1090-2:2008+A1:2011
БДС EN 10204:2005
БДС EN ISO 9000:2007
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
БДС EN 933-1:2012
СД CEN/TS 54-14:2006
БДС EN ISO 50001:2011
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
БДС ISO/IEC 27001:2006
БДС EN 12464-1:2011
БДС EN ISO 14001:2005
БДС EN 15038:2006
БДС EN ISO 9001:2008
БДС EN ISO/IEC 17020:2012
БДС EN ISO 19011:2011

брой/ number

0

50

Съществуващата и непрекъснато осъвременяваща се автоматизирана система за управление
на дейностите по стандартизация и на продажбите улеснява максимално достъпа на клиенти
до необходимата им информация, поради което
през изминалата година се очертават следните
тенденции:
• намалява броят на запитванията на клиентите относно актуалност на стандартите,
цена и др.;

100

150

200

250

The existing and continuously updated automated
system for the standardization process and sales
activities management facilitates the customers’
access to the necessary information, therefore the
following trends were identified in 2011:

• Decreased number of customers’ enquiries on
standards actuality, price, etc.

• намалява продажбата на каталог на БДС;

• Reduced sales of BDS Catalogue

• увеличава се относителният дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет
– те заемат 43,3 % от общия брой;

• Increased number of orders for purchasing
standards online – 43,3 % from the total number

• най-голям относителен дял имат продажбите на български стандарти

• The sales of Bulgarian standards had the
highest relative share

61

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012
Б ъ л г а р с к и и н с т и т у т за с т а н д а рт и за ц и я

* онлайн – 40,4 %;

* online – 40,4 %;

* на диск – 32,6%;

* CD – 32,6%;

* на хартия – 27 %.

* paper copy – 27 %.

Дейности на БИС, свързани с членството BDS activities related to the EU
на България в Европейския съюз
membership of Bulgaria
Като член на Европейския съюз (ЕС) България
спазва своя ангажимент при изпълнение на Директива 98/34/ЕС за обмен на информация, както и задълженията, произтичащи от Споразумението за премахване на техническите пречки в
търговията към Световната търговска организация (WTO/TBT). Функциониращият национален
информационен център изпълнява задължението си да осигурява на информация в областта на
стандартизацията в съответствие с цитираните
документи.

Being a member of the European Union (EU)
Bulgaria observes its engagement in implementing
Directive 98/34/EC for information exchange as
well as in fulfillment of the obligations under the
Agreement with the World Trade Organization
(WTO/TBT) to remove the technical barriers to
trade. The functioning national information centre
performs its obligation to provide information in the
field of standardization in accordance with these
documents.

През 2012 г. е нотифициран един проект на стандарт, разработван на национално ниво в обхвата
на БИС/ТК 1 „Пожаро- и взривозащита”.

A draft standard, developed at the national level
within BDS/TC 1 „Protection against fire and
explosion” was notified in 2012.

Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява информация, свързана с 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.

Information on the notifications of draft national
standards received from other Member States of
CEN/CENELEC, as well as of members the World
Trade Organisation is published every month in the
Official Bulletin and on BDS website.

През 2012 г. в европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC чрез националния
информационен център са нотифицирани 1756
броя национални стандарти, въвеждащи европейски.

In 2012, 1756 national standards implementing
European standards were notified through the
national information centre to the European
Standards Organisations 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. През изминалата година редовно се осигуряваше информация относно нотификации на
проекти на национални стандарти по процедура
Vilamoura в CENELEC, изпратени от националните комитети.

At the same time continues the regular sending
of information on Bulgarian titles of European
standards at draft stage and ratified document
stage and of harmonized standards for citation in
EU Official Journal. 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 за 61 запитвания,
постъпили от организации от страната и чужбина. Своевременно през годината се уведомяват

Information was provided to 61 received inquiries
from organisations from the country and abroad.
Information was provided in due course to the
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органите на държавната администрация, съобразно областта на компетентност, за постъпили проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване.

state administration bodies according to the area
of competence for submitted drafts of European
standards at public enquiry stage.

118-та среща на Комитета „Стандарти и
технически регламенти” към Директива
98/34 и 41-то заседание на Комитета
„Стандарти и технически регламенти”
(октомври 2012, Брюксел)

118th meeting of „Standards and Technical
Regulations“ Committee to Directive 98/34
and 41st enlarged meeting of „Standards
and Technical Regulations“ Committee
(October 2012, Brussels)

На поредната среща на Комитета „Стандарти
и технически регламенти” към Директива 98/34
и заседанието на Комитета „Стандарти и технически регламенти”, на която участват националните органи за стандартизация, присъства
и упълномощен представител на БИС. На срещата беше обсъдено преразглеждането от ЕК
на европейските стандартизационни процедури
от гледна точка на ефикасността и прозрачността им с цел разработване на предложение за
реформа („стандартизационен пакет”), която
да допринесе за по-ефективна и прозрачна европейска стандартизация. Чрез тези действия
Комисията цели да опрости достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до стандартите и да увеличи капацитета за иновации на
европейските предприятия. Част от дискусиите бяха посветени на по-пълното навлизане на
ИКТ в процедурите за обществени поръчки и на
необходимостта от разработване и въвеждане
на стандарти в сферата на услугите с цел избягване на различията, базирани на националните
законодателства и премахване на пречките пред
трансграничното предлагане на услуги.

The meetings of „Standards and Technical
Regulations“ Committee were performed with the
participation of the national standards bodies and
an authorized representative of BDS attended the
meetings. The meeting discussed the review by
EC of the European standardization procedures in
terms of efficiency and transparency with the aim of
developing a proposal for Reform („standardization
package“) that would contribute to more efficient
and transparent European standardization. The
Commission aims to simplify the access of small
and medium enterprises (SMEs) to the standards
and to increase the innovation capacity of European
businesses through these actions. Part of the
discussions was devoted to a complete involvement
of ICT in public procurement procedures and the
need for development and implementation of
standards in the area of services in order to avoid
differences based on national legislations and
removing the barriers to cross-border provision of
services.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

FINANCING THE STANDARDIZATION
ACTIVITY

Една от основните цели през изминалата година, която БИС постигна, е запазването на финансова стабилност в условията на цялостна
финансова и икономическа криза. Във финансово отношение 2012 г. не беше лека, но благодарение на провежданата адекватна финансова
политика и функциониращата система за финансово управление и контрол се осигуриха условия за ефективна дейност по стандартизация
на национално и международно ниво.

One of the main objectives that BDS achieved
last year was to maintain the financial stability
within an environment of overall financial and
economic crisis. In financial terms, 2012 was not
easy, but thanks to the implemented adequate
financial policy and the functioning financial
management and control system conditions
were provided for effective standardization
activities at national and international level.

През 2012 г. финансирането на дейността по
стандартизация продължи да се осъществява
със същите източници, както и в предходни години. В следващата таблица и графиката към нея
се съдържа конкретна информация за приходите на БИС за отчетната година.

The financing of standardization activities in 2012
continued to be performed by the same sources as
in previous years. The following table and graph
provide specific information on BDS revenue for the
fiscal year.
лв.
BGN

%

1 105 000

43

Приходи от продажби / Revenues from sales

425 123

17

Членски внос / Membership fees

188 235

7

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

196 979

8

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

21 496

1

Финансиране по проект по Оперативна програма / Financing under the
“Competitiveness” Operational Programme project

619 188

24

Източник на финансиране / Source of funding
Субсидия от държавния бюджет / Government subsidy

Всичко приходи / Total revenues

2 556 021

Наличност от предходни години към 01.01.2012 г. / Balance funds as of 01.01.2012

289 434

лева/ BGN

Финансиране на дейността по стандартизация за 2012 г. (лева)
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Funding of the standardization activities in 2012 (BGN)

Субсидия от държавния Приходи от продажби/
бюджет/ Governmental Revenues from sales
subsidy

Членски внос/
Membership fees

Източник на финансиране/ Source of funding
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Сравнение на приходната част на бюджета за
три последователни години е показано в следната таблица и графиката към нея:

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

Други приходи – лихви и
Финансиране по проект по
спонсорство/ Other revenues
Оперативна програма/
– sponsorship and
Finansing under Operational
accumulation of interests
Programme project

Comparison of the state of the revenue part of the
budget for three consecutive years is shown in the
table and graph below:
2010

2011

2012

лева / BGN

%

лева / BGN

%

лева / BGN

%

1 074 000

39

1 074 000

53

1 105 000

43

Приходи от продажби/ Revenues from sales

467 905

17

450 481

23

425 123

17

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

202 358

7

198 508

10

188 235

7

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

83 425

3

83 155

4

196 979

8

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

27 879

1

22 671

1

21 496

1

Финансиране по проект по Оперативна програма/ Financing under the “Competitiveness”
Operational Programme project

889 083

33

187 234

9

619 188

24

Субсидия от държавния бюджет/
Government subsidy

Общо приходи/ Total revenues
Наличности на 01.01 за съответната година/
Balance funds as of 01.01 for the year

2 744 650

2 016 049

2 556 021

503 518

355 418

289 434
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Финансиране на дейността по стандартизация 2010 - 2012 г. (лева)

Thousands

Funding of the standardization activities in the period 2010 - 2012 (BGN)
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спонсорство)/
Other revenues –
sponsorship and
accumulation of
interests

Финансиране по
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Както се вижда, субсидията от държавния бюджет за последната 2012 г. е леко завишена в
сравнение с предходните две, което е вследствие на отчетения инфлационен индекс за
периода. Съгласно Закона за националната
стандартизация тези средства гарантират плащането на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация и
административно-техническото обслужване на
техническите комитети.

The state budget subsidy for 2012 was slightly
higher compared to the previous two, which is a
result of the inflation index for the period. According
to the Law on National Standardization these funds
guarantee the payment of membership fees to the
European and international standards organizations
and administrative-technical maintenance of the
technical committees.

Продължава обаче спадът в приходите от продажба на стандарти и стандартизационни документи и от вноски на членове на БИС – факт,
дължащ се на затрудненията, които изпитват
фирмите от продължаващата обща икономическа криза в страната. Не трябва да пренебрегваме и факта, че спадът от продажби се дължи и
на продължаващата все още нерегламентирана
продажба на стандарти – явление, което БИС
всячески се стреми да ограничи и преустанови.
От друга страна, се наблюдава ръст в приходите от договори за въвеждане на стандарти на
национално ниво и по-специално в резултат от
сключените през изминалата година два договора с МРРБ за въвеждане на Еврокодове с превод
на български език и разработване на национални приложения и изпълнението на Рамковото
споразумение за партньорско сътрудничество
за превод на български език на хармонизирани
европейски стандарти.

But the decline in revenue from sale of standards and
standardization documents and from membership
fees continues due to the difficulties faced by
companies in the ongoing overall economic crisis in
the country. The decline of sales is also due to the still
ongoing unregulated sale of standards - a practice
that BDS by any means seeks to limit and stop.
On the other hand, there is an increase in the
revenue from contracts for implementation of
standards at national level, in particular as a
result of the signed two contracts with MRDPW
last year for implementation of Eurocodes with
Bulgarian translation and development of national
applications and the implementation of the
Framework Partnership Agreement for translation
of harmonized European standards in Bulgarian.
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Що се отнася до разходите БИС положи усилия
и съумя да следва последователна политика на
балансираност при извършването на финансови
разходи, отчитайки обективните обстоятелства
от финансовата криза.

Regarding the expenditures BDS exerted
efforts and was able to follow a consistent
policy of balance in the execution of financial
expenditures,
taking
into
account
the
objective circumstances of the financial crisis.

Изпълнението на разходната част от бюджета
може да се види в детайли от следващата таблица, в която е представена и сравнителна информация за разходите за 2010, 2011 и 2012 г.

The implementation of the expenditure part of
the budget can be seen in detail in the following
table that presents comparative information on
expenditures for 2010, 2011 and 2012.
2010

2011

2012

лева /
BGN

%

лева /
BGN

%

лева /
BGN

%

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

827 250

40,0

764 638

40,4

783 986

41,7

Други възнаграждения/ Other remunerations

358 781

17,4

262 472

13,85

258 122

13,7

Социално-осигурителни вноски/ Social
insurance contributions

147 081

7,1

136 792

7,2

146 602

7,8

Издръжка/ Subsistence

374 181

18,1

358 577

18,9

325 867

17,3

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

354 251

17,1

370 170

19,5

365 095

19,4

3 952

0,2

2 150

0,1

858

0,1

Капиталови разходи/ Capital expenditures
Общо разходи/ Total costs

2 065 496

Наличности в края на годината/ Funds at the end
of the year
1 182 672

Графично изражение на разходите може да се
види от следната графика:

1 894 799

1 880 530

539 083

345 737

Graphics of the expenditures can be seen below:

Разходи за дейността 2010 - 2012 г. (лева)
Operational costs in 2010 - 2012 (BGN)
900
800
600
500
400
300
200
100

Капиталови
разходи/ Capital
expenditures

Членски внос за
ISO, IEC, CEN, CENE
LEC/ Membership
fees to
ISO, IEC, CEN, CENE
LEC

2012

Издръжка/
Subsistence

2011

Социалноосигурителни
вноски/ Social
insurance fees

2010

Други
възнаграждения/
Other
remunerations

0

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

хил.лева/ thousands

700
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От представените данни се вижда, че независимо от трудностите, през 2012 г. Българският институт за стандартизация осигури необходимия
баланс, което е важно условие за недопускане
на финансова нестабилност и за изпълнение на
целите, свързани с дейността по стандартизация. Следваната през годината финансова политика бе изцяло съобразена с икономическите
и финансови обстоятелства в страната.
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The data demonstrate that despite the difficulties
the Bulgarian Institute for Standardization ensured
the necessary balance, which was essential for
avoiding financial instability and implementing the
objectives related to the standardization work in
2012. The financial policy followed over the year
was in compliance with the economic and financial
conditions in the country.
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ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩЕТО

PRIORITIES FOR THE FUTURE

Променящите се икономически условия и повишаващите се изисквания на потребителите налагат адекватен и навременен отговор. От друга
страна, обществено-икономическата ситуация в
страната през изминалата година изисква и в бъдеще обмислени действия и разумно отношение
при използване на съществуващите ресурси.

The changing economic environment and the rising
consumer demands require adequate and timely
response. On the other hand the socio-economic
situation in the country during the past year requires
considered actions and reasonable attitude in
using the existing resources also for the future.

Отчитайки обективните обстоятелства, БИС ще
насочи своите усилия към:
• успешно приключване и отчитане на дейностите по проекта „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” една
от целите на които е повишен административен, технически и информационен капацитет;

Taking into account the objective circumstances,
BDS will focus its efforts on:
• successful implementation and reporting of
the activities of the project „Improvement of the
standardization system in Bulgaria“ one of the
objectives of which is increased administrative,
technical and information capacity;

• подобряване качеството и количеството на
услугите за бизнеса, предлагани от БИС чрез
разширяване и развитие на интегрирана база
данни на БИС;

• improvement of the quality and quantity of the
services for the business offered by BDS through
enlarging and developing BDS integrated
database;

• повишаване качеството на издаваните от
БИС продукти (стандарти, официален бюлетин и др. специализирани издания) и намаляване на разходите чрез използване на собствена високотехнологична печатна техника;

• increasing the quality of the products published
by BDS (standards, official bulletin and other
specialized editions) and cost reduction by using
the high-tech printing equipment;

• привличане в процеса на стандартизация
и насърчаване прилагането на стандарти от
малки и средни предприятия чрез популяризиране дейността на БИС;

• involvement in the standardization process
and encouraging the application of standards by
SMEs through promoting BDS activities;

• насърчаване на ВУЗ-ове и научни среди за
по-активно участие в процеса по стандартизация;

• encouraging universities and the research
society for more active participation in the
standardization process;

• създаване на сертификационни схеми за
продукти или услуги и присъединяване към
съществуващи сертификационни схеми на
европейско и международно ниво в избрани
сектори с приоритетно значение за българската икономика;

• establishment of certification schemes for
products or services and incorporating them in
the existing certification schemes at European
and international level in selected sectors of
priority for the Bulgarian economy;

• запазване на финансовата стабилност и
увеличаване на приходите от стопанска дейност;

• maintenance of the financial stability and
increasing the revenues from business activities;

• преглед и анализ на съществуващите основни документи на БИС за привеждане в съответствие с разпоредбите на Регламента за
европейска стандартизация.

• review and analysis of the existing BDS
key documents for achieving compliance with
the provisions of the Regulation on European
standardization.
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