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УВОДНИ ДУМИ

INTRODUCTION

Подготвянето и представянето на годишен отчет
за дейността по стандартизация се превърна в
традиция за Българския институт за стандартизация (БИС). По този начин изпълняваме и своето задължение към нашите членове, предоставяйки подробна информация за резултатите
и постиженията в различни сектори от нашата
дейност.

The preparation and presentation of an annual
report on the standardization activities has become
a tradition for Bulgarian Institute for Standardization
(BDS). In this way we perform our obligation towards
our members, providing detailed information on the
results and achievements in various sectors of our
activities.

Отчитайки обективните икономически обстоятелства, през 2011 г. благодарение на разумно
и отговорно управление БИС успя да запази финансовата си устойчивост, което е важна предпоставка за безпроблемно изпълнение на основните дейности.

Considering the objective economic circumstances
and thanks to reasonable and responsible
management BDS coped with maintaining its
financial stability, which is an important precondition
for a smooth implementation of key activities in
2011.

Изминалата година е белязана от различни
събития – започна реалното изпълнение на
дейностите по проект „Усъвършенстване на
системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”.
Очаква се резултатите от тези дейности да доведат до ползи за българската икономика и поспециално за малките и средни предприятия, а
също и за утвърждаването на БИС като модерна
европейска институция. От друга страна, през
2011 настъпиха известни промени в органите за
управление – нов мандат за управление започнаха Управителният съвет, Контролният съвет и
Техническите съвети по стандартизация.

Last year was marked by different events – start
of the actual implementation of “Improving the
standardization system in Bulgaria“ project
began, financed under OP „Development of the
Competitiveness of Bulgarian Economy 2007 2013.“ It is expected the results of these activities
to lead to benefits for Bulgarian economy and
in particular for SMEs as well as to a high level
recognition of BDS as a modern European
institution. On the other hand certain changes
in the management bodies occurred in 2011 –
the Managing Board, the Control Board and the
Technical Boards for standardization started a new
mandate of governance.

Продължихме да изпълняваме отговорната си
работа като орган по стандартизация не само
на национално, но и на европейско и международно ниво, в резултат на което през изминалата
година БИС беше избран за член на Съвета на
Международната организация за стандартизация (ISO). Приемаме това като признание за авторитета и дългогодишната успешна работа на
българския орган за стандартизация.

We continued to perform our responsible work as a
standardization body not only at national level but
also at European and international level, resulting
in BDS election to the Council of the International
Organization for Standardization (ISO). We accept
this as recognition of the competence and longtime
successful work of the Bulgarian standards body.

Споделяме своите постижения и вярваме, че
ще се справим и с новите предизвикателства.
Ще продължим да работим за обединяване на

We share our achievements and we believe we will
cope with the new challenges. We will continue to
work on integrating the efforts for improvement the
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усилията за подобряване на дейността по стандартизация. Разбира се, за това разчитаме на
всички участващи и съпричастни към дейността
по стандартизация...

standardization work. Of course, for this we rely
on all involved and committed to standardization
activities parties...

Ивелин Буров
Председател на УС

Ирен Дабижева
Изпълнителен
директор

Ivelin Burov
Chairman of BDS
Managing Board

Iren Dabizheva
BDS Managing
Director
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YEAR 2011 HIGHLIGHTS

Изпълнение на дейности по
проект BG161РO003-4.3.01-0003
„Усъвършенстване на системата за
стандартизация в България”

Implementation of activities under
the project BG161РO003-4.3.01-0003
“Improving the standardization system in
Bulgaria”
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Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

През 2011 г. усилията на БИС се насочиха основно към пряко изпълнение на отделните дейности по проект „Усъвършенстване на системата за
стандартизация в България”, финансиран по ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”.

BDS efforts in 2011 were focused mainly on direct
implementation of the different activities under
the project „Improving the standardization system
in Bulgaria“, financed under OP „Development of
the Competitiveness of Bulgarian Economy 20072013“.

В средата на годината се проведе социологическо проучване, свързано с потребностите на
предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС. Подготвиха се 10 въпросника и анкети за различни целеви групи. В
проучването участваха малки и средни предприятия, големи компании, браншови организации,
органи на държавната администрация, организации – членове и нечленове на БИС и др., проведоха се общо 660 интервюта. След обобщаване на резултатите се изготвиха два анализа
– един за нуждите и проблемите на предприятията и бизнеса в България и анализ за настоящото състояние на предоставяните от БИС услуги.
Изпълнението на тази дейност представи ясна
картина за нуждите на предприятията и бизнеса
като цяло по отношение на дейността на БИС,
както и за проблемите пред предприятията при
прилагането на стандартите.

A sociological survey was performed in the middle
of the year, related to the needs of enterprises
and business in Bulgaria with regard to the
standardization activities and the services provided
by BDS. 10 questionnaires were prepared for
different target groups. The study involved small
and medium-sized enterprises, large companies,
branch
organisations,
state
administration
bodies – BDS members, nonmembers and other
counterparts and a total of 660 interviews were
carried out. After summarizing of the results two
analyses were prepared – one for the needs and
problems of enterprises and business in Bulgaria
and an analysis of the current state of the services
provided by BDS. The implementation of this activity
presented a clear picture of the needs of enterprises
and business in general related to BDS activities as
well as the problems that enterprises are facing by
applying standards.

Основен акцент сред дейностите по проекта e внедряването, функционирането и сертифицирането на система за управление
на качеството в съответствие с БДС EN ISO
9001:2008. През 2011 БИС проведе вътрешен

A main accent among project activities is the
implementation, functioning and certification
of a quality management system in accordance
with standard BDS EN ISO 9001:2008. BDS
carried out an internal audit of the quality
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одит на системата за управление на качеството, след което през април прeмина успешно и
сертификационен одит. Одиторският екип от
Bureau Veritas установи, че разработената документация е в съответствие с изискванията на
стандарта и БИС доказа ефикасно внедряване,
поддържане и подобряване на своята система
за управление.

management system in 2011 and then in April
it passed over also a successful certification
audit. The audit team of Bureau Veritas found
out that the elaborated documentation was in
accordance with the requirements of the standard
and BDS demonstrated effective implementation,
maintenance and improvement of its management
system.

През м. септември започна и широкомащабната информационна кампания в цялата страна,
насочена към повишаване информираността на
предприятията и представители на бизнеса по
отношение на дейността на БИС и органите от
националната инфраструктура по качеството.

A large-scale information countrywide campaign
aimed at raising awareness of enterprises and
business representatives regarding the activities
of BDS and of the national quality infrastructure
bodies began in September.

До края на годината се проведоха общо 10 мероприятия – 1 общ информационен семинар във
Варна, 4 кръгли маси, 5 специализирани семинара, които преминаха с успех в Бургас, София,
Велинград и Пловдив. Лектори от БИС представиха на общия семинар дейността и услугите на
БИС, ползите от стандартите и от участието в
процеса на стандартизация. Специализираните
семинари се проведоха по следните теми:
• Изисквания за кабели и електрически уредби в сгради и прилагане на тези изисквания в
инвестиционното проектиране

A total of 10 events were implemented by the end
of the year – a general information workshop in
Varna, 4 round tables, 5 specialized successful
workshops in Burgas, Sofia, Velingrad and Plovdiv.
Lecturers from BDS presented BDS activities and
services, the benefits from the standards and from
the participation in the standardization process at
the general information workshop. Specialized
workshops were performed on the following topics:
• Requirements for cables and electrical
installations in buildings and implementation of
these requirements in the investment design

• Прилагане на стандартите за целите на
проектиране, монтиране, поддържане, преустройство, проверки, оценяване на съответствието, техническия надзор и експлоатация
на асансьорите

• Application of standards for the purposes of
design, installation, maintenance, reconstruction,
inspections, conformity assessment, technical
supervision and operation of elevators
• Safety of toys

• Безопасност на детските играчки

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

• Стандартът ISO 19011:2011 „Указания за
одит на системи за управление”

• Quality of the investment design of lighting
systems and the standardization system in
Bulgaria.

• Качеството на инвестиционното проектиране на осветителни уредби и стандартизационната система в България.
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Кръглите маси бяха посветени на социалната
отговорност, познаването и прилагането на европейски стандарти за битови електрически уреди, за врати и прозорци, на добрите практики и
проблемите при топлоизолациите. Проведените
10 мероприятия бяха посетени от над 550 души.

The Round tables were focused on the social
responsibility, knowledge and application of
European standards for household electrical
appliances, doors and windows, best practices and
problems in thermal insulation. The carried out 10
events were attended by over 550 people.

В началото на септември стартира и същинската
работа по организирането и провеждане на кампания за популяризиране ролята и дейността
на БИС. До края на 2011 година бяха изработени
интернет банери и 4 рекламни клипа – два за телевизионно излъчване и два за радиоизлъчване. Клиповете са разработени за две целеви групи – бизнеса и крайните потребители, като чрез
тях се цели да се повиши разпознаваемостта на
БИС сред широката общественост и да се насърчи търсенето и прилагането на стандартите.
Излъчването на рекламите, съгласно медийния
график, започва от януари 2012 г.

The real work for organisation and implementation
of a campaign for promotion of BDS role and
activities started in early September. Internet
banners and four commercials were produced
by the end of 2011 – two for TV and two for radio
broadcasting. The clips were designed towards two
target groups – one of the business and one of the
end users aiming at increasing of the identification
of BDS among the society and encouragement
the demand and application of standards. The
broadcasting of the commercials according to media
schedule is planned to begin in January 2012.

През 2011 започна разработване и отпечатването на информационни брошури в областта
на стандартизацията, за което е проведена обществена поръчка и сключен договор с изпълнител за предпечатна подготовка и отпечатване.

The elaboration and printing of informational
brochures in the field of standardization started
after carried out a public procurement procedure
and contract concluded with a contractor for design
and printing in 2011.

В рамките на дейностите по проекта е извършен
ремонт на партерното пространство на БИС и на
офиса на проекта и изцяло е подменено обзавеждането на помещенията. Така вече са изградени Бизнес информационен център, който
предлага обслужване на клиентите в модерни и
комфортни условия, и Център за срещи, конференции и обучения, включващ три зали със
съвременно оборудване, които ще бъдат използвани за провеждане в БИС на срещи, семинари
и обучения.

Within the project activities the renovation on the
ground space of BDS building and the project office
was finalized and the furniture of the premises
was entirely replaced. As a result a Business
Information Centre offering for the customers
services in contemporary and comfortable
environment and a Centre for meetings,
conferences and training were established. This
Centre consists of three large rooms with modern
equipment and will be used for implementation of
meetings, seminars and trainings at BDS.

5

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011

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

Новият бизнес
информационен
център за клиенти
The new Business
Information Centre
for clients

През изминалата година стартира също дейността по подпомагане на активното участие на
представители на бизнеса и експерти от БИС/
ТК в заседания, работни срещи, работни групи и
други мероприятия на техническите комитети и
работните органи на европейско и международно ниво – CEN/CENELEC и ISO/IEC. По проекта
за 2011 година е финансирано участието на 20
експерти и делегати в 14 заседания и срещи.

The activity for supporting the active participation
of business representatives and experts from BDS/
TCs in meetings, workshops, work groups and other
activities of the technical committees and working
bodies at European and international level – CEN/
CENELEC and ISO/IEC started also during the past
year. The participation of 20 experts and delegates
in 14 sessions and meetings was funded under the
project in 2011.

През м. декември приключи и дейността по разработване на стратегически план и мерки за
развитието на БИС до 2017 г. Разработени са 4
анализа: за състоянието на стандартизационната система в България; на дейността по маркетинг на БИС и политика за развитие; на политиката на БИС за развитие на човешките ресурси;
на нуждите от специализирани обучения, предназначени за повишаване квалификацията и
професионалните умения на служителите от
БИС. На база на анализите се разработиха и
цялостни стратегически насоки за развитието на
БИС до 2017 година.

The activity for elaborating a strategic plan and
measures for development of BDS until 2017
was also completed in December. 4 analyses were
elaborated: on the status of the standardization
system in Bulgaria; on BDS marketing activities
and development policy; on BDS policy for human
resources development; on the needs for specialized
training for professional qualification and new skills
of BDS employees. Based on these analyses,
integral strategic guidelines for development of
BDS until 2017 were elaborated.

През изминалата година се проведоха обществени поръчки за доставка на IT техника и за организиране на електронен фонд от стандарти,
в изпълнение на която всички налични само на

Public procurement procedures for supply of IT
equipment and service for organisation of electronic
fund of standards, which implementation would
digitalize all available on paper standards and
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хартиен носител стандарти и стандартизационни документи ще бъдат дигитализирани и включени в електронната база данни от стандарти на
БИС.

standardization documents and include them in the
electronic database of BDS standards were carried
out during the past year.

През м. декември 2011 г. се обяви и обществена поръчка за разработване на специализиран
софтуер за организиране на електронния фонд
от стандарти, разширяване и развитие на интегрирана база данни и интернет страницата на
БИС и специализиран софтуер за сървъри. В
резултат от изпълнението на тези две поддейности БИС ще разполага с пълнотекстова база
данни с разширени и подобрени функции, които
ще бъдат от полза за всички заинтересовани от
дейността по стандартизация.

A public procurement procedure for development
of specialized software for organising electronic
fund of standards, enlargement and development
of an integrated database and BDS website
and specialized software for servers was also
announced in December 2011. As a result of these
two sub-activities BDS will have a full-text database
with enlarged and improved functions that will be
beneficial to all standardization work stakeholders.

Нов мандат на Управителния съвет (УС)
и Контролния съвет (КС)

New mandate of the Management Board
(MB) and the Control Board (CB)

През изминалата година приключи първият мандат на избраните през 2006 г. ръководни органи на БИС. Съгласно Закона за националната
стандартизация членовете на УС се избират от
Общото събрание, затова на състоялото се през
април 2011 г. редовно общо събрание на БИС се
проведе избор за нов УС и нов КС за периода
2011-2016 г. Бяха номинирани представители на
петте групи заинтересовани и желаещи да подкрепят дейността по стандартизация.

The first mandate of the elected in 2006 BDS
governing bodies finished in 2011. According to
the National Law on Standardization Management
Board members shall be elected by the General
Assembly. This related the election of the new MB
and CB for the period 2011-2016 was performed
at BDS Annual General Assembly Meeting that
took place in April 2011. Representatives of the
five groups of interested and willing to support the
standardization work parties were nominated.

Съставът на новоизбрания УС е както следва:

The structure of the newly elected MB is as follows:

Ивелин Буров – председател
Съюз на специалистите по качество в България
– София

Ivelin Burov – Chairman
Union of Quality Experts in Bulgaria – Sofia

Представители на сдружения на работодатели, браншови камари, производители, търговци:
• Еленка Мъглова – Лукойл Нефтохим Бургас – АД

Representatives of employers‘ associations,
branch chambers, producers, traders:
• Elenka Maglova – Lukoil Neftochim Burgas
S.A.
• Roumen Atanassov – Bulgarian Association of
Electrical Engineering and Electronics

• Румен Атанасов – Българска асоциация по
електротехника и електроника

• Assen Georgiev – Tesy Ltd.

• Асен Георгиев – ТЕСИ ООД
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Представители
на
органите
на
изпълнителната власт:
• Евгени Ангелов – заместник-министър на
Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма (МИЕТ)

Representatives of the executive government
administration:
• Evgeni Angelov – Deputy Minister, Ministry of
Economy, Energy and tourism (MEET)
• Elza Yaneva – Managing Director, Bulgarian
Accreditation Service

• Елза Янева – изпълнителен директор на
Българска служба за акредитация

• Hrisimir Dochev – „Fire Safety and Rescue“
Directorate General, Ministry of Interior

• Хрисимир Дочев – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”
Представители на научни организации,
институти, висши училища:
• проф. д-р инж. Марин Христов – ректор на
Технически университет - София

Representatives of scientific organisations,
institutes, universities:
• Prof. Marin Hristov – Rector of the Technical
University, Sofia

• Чл.-кор. проф. д.т.н. Стефан Воденичаров
– директор на Института по металознание,
съоръжения и технологии към БАН

• Corr. Member of BAS Prof. Stefan
Vodenicharov, D.Sc. – Director, Institute for Metal
science, Equipment and Technologies to BAS

• проф. д.т.н. Георги Тасев – Лесотехнически
университет

• Prof. D.Sc. Georgi Tasev – University of
Forestry

Представители на лица за оценяване на
съответствието:
• инж. Благовеста Шинева – управител на
ЦИЕС ЕООД – Стара Загора

Representatives of conformity assessment
bodies:
• Eng. Blagovesta Shineva – Manager, CTEC
Ltd., Stara Zagora

• инж. Иванка Добрева – Лабконсулт плюс
ООД

• Eng. Ivanka Dobreva – Labconsult Plus Ltd.
• Trayanka
Lyubenova
Bulgarkontrola S.A., Sofia

• Траянка Любенова Стойнова – Бургарконтрола АД, София
Представители на сдружения, професионални организации и съюзи:
• Ивелин Буров – Съюз на специалистите по
качество в България – София

Stoyneva

–

Representatives of associations, organisations
and unions:
• Ivelin Burov – Union of Quality Experts in
Bulgaria – Sofia

• Димитър Начев – член на УС на КИИП

• Dimitar Nachev – Member of MB of Chamber
of Engineers in the Investment Design

• Лилия Смедарчина – Български съюз на
стандартизаторите

• Liliya Smedarchina – Bulgarian Union of
Standardizers
The structure of the Control Board responsible for
the implementation of the financial activities, is as
follows:
• Assoc. Prof. Dr. Eng. Hristo Popivanov –
Higher School of Civil Engineering “Lyuben
Karavelov“, Sofia, Chairman

Съставът на Контролния съвет, отговорен за
изпълнението на финансовата дейност, е следният:
• доц. д-р инж. Христо Попиванов –
ВСУ „Любен Каравелов” – София, председател
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• ст.н.с. инж. Орлин Николов – Верификация
България ООД

• Assoc. Prof. Eng. Orlin Nikolov – Verification
Bulgaria Ltd.

• Росица Велкова-Желева – Министерство
на финансите.

• Rositsa Velkova-Zheleva – Ministry of Finance.

Нов мандат на изпълнителния директор

A new mandate for the Managing Director

На свое първо за мандата си заседание новият
УС избра за изпълнителен директор на БИС г-жа
Ирен Дабижева с 5-годишен мандат за управление.

The new MB elected at its first meeting Mrs. Iren
Dabizheva for BDS Managing Director with 5 year
mandate of governance.

Избиране на БИС за член на Съвета на
ISO

BDS elected for ISO Council member

През 2011 г. Българският институт за стандартизация като представител на България бе избран в Съвета на ISO – управителния орган на
Международната организация за стандартизация. Решението за това се взе на проведената
през септември 2011 г. 34-а Генерална асамблея
на ISO. Това се случва за трети път след 1955
г., откакто България е официален член на ISO.
Съветът на ISO е органът, който взема решения
за работата на цялата организация на базата
на общите политики, дефинирани от държавите-членки на ISO в рамките на ежегодните генерални асамблеи като върховен орган на ISO.
Съветът ръководи и няколко комитета, в които
се разработват политики и стратегически насоки
за развитие на дейността по стандартизация с
междусекторни аспекти – оценяване на съответствието, политика за потребителите, въпросите
на развиващите се страни.

Bulgarian Institute for Standardization as a
representative of Bulgaria was elected in 2011 to
serve on ISO Council – the management body of
the International Organization for Standardization.
This decision was taken at the 34th General
Assembly of ISO held in September 2011 in New
Delhi, India. This happens for third time after 1955 –
since Bulgaria became ISO member. ISO Council
is the body that takes decisions about the work
of the entire organisation based on the common
policies defined by ISO members within the annual
General Assemblies as the ISO supreme body. The
Council also manages several committees, where
policies are developed and strategic guidelines are
provided for development of the standardization
activities with cross sector aspects – conformity
assessment, consumer policy, developing countries
matters.

Направеният избор в полза на националния орган по стандартизация е признание за дългогодишната успешна работа на БИС в техническите
комитети на ISO и а също така и за повишения
авторитет като пълноправен член на европейските организации за стандартизация.

The choice in BDS favour is an expression of
recognition for BDS’ long term successful work in
ISO technical committees as well as the increased
reputation of BDS as a full member of the European
Standards Organisations.
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ЧЛЕНОВЕ НА БИС

BDS MEMBERS

Картината за членовете на БИС и през 2011 е
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 356 организации. От тях 14 за корпоративни членове, 314 са със статут на активно
членство, 24 имат статут на наблюдатели, 4 организации са със статут на смесено членство –
активно и като наблюдатели. Разпределението
им по групи е представено в следната таблица
и графика:

The picture of BDS members is dynamic also in
2011. The tendency for cancelation the membership
of companies and organisations facing financial
and economic difficulties as well as suspension of
membership because of unpaid membership fees
continued. 356 organisations were members of
Bulgarian Institute for Standardization by the end
of the reporting year. 14 of them were corporate
members, 314 had the status of active membership,
24 had observer status, and four organisations had
the status of mixed membership – active and as
observers. Their distribution by groups is presented
in the following table and graph:
2011

Група
Group
Група 1
Group 1
Група 2
Group 2
Група 3
Group 3
Група 4
Group 4
Група 5
Group 5
Общо:
Total:

Вид организация
брой
%
Type organisation
Number
Сдружения на работодатели, браншови камари, производители,
търговци
218
61
Employers`associations, branch chambers, producers, traders
Администрация на изпълнителната власт
36
10
Executive government administration
Научни организации, институти, висши училища
37
10
Scientific organisations, insitutes, universities
Органи за оценяване на съответствието
35
10
Conformity assesment bodies
Сдружения, професионални организации, съюзи
30
9
Associations, organisations, unions
356

9%

10%

Организации – членове на
БИС за 2011 г.
Organisations – members of
BDS in 2011

Група 1
Group 1
Група 2
Group 2

10%
61%

10%

Група 3
Group 3
Група 4
Group 4
Група 5
Group 5
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Съотношението на членовете на БИС за три поредни години е илюстрирано в следната таблица и графика:

Група
Group
Група 1
Group 1
Група 2
Group 2
Група 3
Group 3
Група 4
Group 4
Група 5
Group 5

A comparative picture of BDS members for three
consecutive years can be seen in the following
table and the graph to it:

Вид организации
Type organisation
Сдружения на работодатели, браншови камари, производители, търговци
Employers`associations, branch chambers,
producers, traders
Органи на изпълнителната власт
Executive government administration
Научни организации, институти, висши училища
Scientific organisations, insitutes, universities
Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies
Сдружения, професионални организации,
съюзи
Associations, organisations, unions

Общо:
Total:

2009

2010

2011

Брой
%
Number

Брой
%
Number

Брой
%
Number

245

62

238

64

218

61

40

10

37

10

36

10

42

11

38

10

37

10

40

10

34

9

35

10

28

7

27

7

30

9

395

374

356

Сравнение на броя на членовете на БИС за 2009 – 2011 г. по групи
Comparison of the number of BDS members for 2009 – 2011 by groups

250

брой
number

200
150

2009
2010

100

2011

50
0
Група 1
Group 1

Група 2
Group 2

Група 3
Group 3
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Група 4
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Очевидно е, че броят на членовете на БИС е намалял приблизително с 10 % спрямо 2009 г. и с
6 % спрямо 2010 г. Отчитайки този факт, БИС
разчита чрез започналата през миналата година информационна кампания за популяризиране на дейността по стандартизация да увеличи
своите членове. Мотивирането на заинтересованите за участие в процеса по стандартизация
продължава да бъде наша основна цел.

It is evident that the number of BDS members has
decreased approximately by 10% compared to
2009 and by 6% compared to 2010. Considering
this fact, BDS relies on the awareness campaign
for promotion of the standardization work that
has started last year to increase its members.
Motivating the interested parties to participate in the
standardization process continues to be our main
objective.

Членовете на БИС участват в работата по
стандартизация със свои експерти в 74 технически комитети (ТК) и 14 експертни работни
групи (ЕРГ). Общият брой на експертите към
31.12.2011 е 995.

BDS members participate in the standardization
work with their experts in 74 technical committees
(TC) and 14 expert working groups (EWG). The
total number of the experts by 31/12/2011 is 995.
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ДЕЙНОСТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standardization ACTIVITIES

През 2011 г. Българският институт за стандартизация продължи да изпълнява функциите си съгласно Закона за националната стандартизация,
Устава и спазвайки правилата за работа по национална стандартизация. Основните документи на БИС определят правомощията и задълженията на техническите и работните органи.

In 2011 Bulgarian Institute for Standardization
continued to perform its functions according to the
Law on National Standardization, the Statute and
respecting the Rules for national standardization
activities. The basic BDS documents define the
rights and obligations of the technical and working
bodies.

На национално ниво през изминалата година се
извършиха някои промени, свързани с Техническите съвети – органите, които управляват, координират и подпомагат техническата дейност по
стандартизация, съответно в електротехническата и неелектротехническата област. Поради
приключването на мандата на избраните през
2006 г. Технически съвети през изминалата година се проведе процедура за номиниране и избор
на членове на двата технически съвета. Спазен
бе принципът членовете на техническите съвети
да се избират от Управителния съвет измежду
признати експерти в областта на стандартизацията по предложение на техническите комитети
и на членовете на БИС. Вследствие на това УС
на БИС на свое заседание от 08.07.2011 одобри
Техническите съвети за нов 5-годишен мандат.

Last year some changes related to technical boards
– the bodies that manage, coordinate and facilitate
the technical standardization activities, respectively,
in electrotechnical and nonelectrotechnical area
were performed at national level. Due to the finishing
of the mandates of the elected in 2006 Technical
Boards a procedure for nomination and election of
members of both technical boards was held in the
past year. The principle members of the technical
boards to be elected by the Managing Board among
acknowledged experts in the field of standardization
at the proposal the technical committees and BDS
members was respected. Consequently, BDS
Managing Board approved the technical boards for
a new 5-year mandate at its meeting on 08.07.2011.

Състав на Техническия съвет за стандартизация в неелектротехническата област по
сектори
• доц. д-р инж. Николай Баровски – строителство и строителни конструкции
• проф. д-р Георги Кючуков – стандарти в
областта на услугите и основополагащи стандарти
• проф. д-р инж. Георги Димчев – машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и
опаковки
• проф. Евгения Джагарова – химия, храни и
продукти за домакинството и свободното време
• инж. Димитър Димитров – метални и неметални материали
• Илияна Павлова – здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия.

Members of Technical Board for standardization
in the non-electrotechnical area of activity by
sectors
• Assoc. Prof. Dr. Eng. Nikolai Barovski –
Building and building constructions
• Prof. Dr. Georgi Kyuchukov – Standards in the
field of services and basic standards
• Prof. Dr. Eng. Georgi Dimchev – Machinery,
transport, lifting equipment and packages
• Prof. Evgeniya Dzhagarova – Chemistry, food,
domestic and leisure time products
• Eng. Dimitar Dimitrov – Metalic and nonmetalic materials
• Iliyana Pavlova – Healthcare, environment
and medical devices.
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Members of Technical Board for standardization
in the electrotechnical area of activity by sectors

Състав на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област по сектори
• инж. Румен Атанасов – електротехника

• Eng. Roumen Atanasov – Electrotechnics

• инж. Димитър Шевиков – енергетика

• Eng. Dimitar Shevikov – Energetics

• инж. Веселин Радев – електроника

• Eng. Vesselin Radev – Electronics

• инж. Благой Делев – информационни технологии

• Eng. Blagoy Delev – Information technologies
• Assoc. Prof. Dr. Eng. Bozhidar Simeonov –
Telecommunications

• доц. д-р инж. Божидар Симеонов – далекосъобщения

• Eng. Lyubomir Grancharov – Electrical
installations in buildings and equipment.

• инж. Любомир Грънчаров – ел. инсталации
в сгради и съоръжения.
От друга страна, БИС като национален представител в европейските организации по стандартизация (CEN/CENELEC) следи внимателно
процесите на европейско ниво. През 2011 г. Европейската комисия предложи пакет от мерки за
бъдещето на европейската стандартизация под
мотото „По-бърз достъп до повече европейски
стандарти”. Целта е да се направи преглед на
европейската система за стандартизация с цел
нейното подобряване. Предложен е и Регламент
на ЕК и на Съвета относно европейската стандартизация, който е в процес на обсъждане от
Европейския парламент. Стремежът е чрез новите инициативи да се отговори на бързо променящите се потребности във всички области
чрез всеобхватна, отворена, ефикасна и осъвременена система за европейска стандартизация. Процесите на европейско ниво неминуемо
ще рефлектират върху националните органи по
стандартизация. БИС е представил националното становище по предлаганите мерки както пред
CEN/CENELEC, така и пред МИЕТ.

On the other hand BDS as a national representative
in the European Standards Organisations (CEN/
CENELEC) permanently follows the processes
at European level. The European Commission
proposed a package of measures for the future of
European standardization under the slogan „Faster
access to more European standards” in 2011. The
objective was to review the European standardization
system aiming at its improvement. EU and Council
Regulation regarding European standardization
was proposed, which is under discussion in the
European Parliament. The intention is through
these new initiatives to meet the rapidly changing
needs in all areas through a comprehensive, open,
efficient and modernized system for European
standardization. The processes at European level
will inevitably affect the national standardization
bodies. BDS has submitted a national opinion on
the proposed measures both at CEN/CENELEC
and at MEET.

Дейността по стандартизация се изпълнява съобразно програмата по стандартизация. За по-голяма прозрачност при изпълнението и съгласно
Част 2 на Правилата за работа по национална
стандартизация работната програма за 2011 г.
беше своевременно оповестена на интернет
страницата на БИС. Работните органи (технически комитети или експертни групи) съставиха
план за работа, съдържащ текущите задачи и
проекти в съответната област.

The standardization activities are implemented
according to the standardization programme. Aiming
at more transparency and according the Rules for
national standardization activities Part 2 the 2011
work programme was duly announced on BDS
website. The work bodies (technical committees
and expert groups) developed working plan with the
current tasks and drafts in the respective area.
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През изминалата година продължи периодичният анализ на текущото състояние на техническите комитети, започнал през 2010, в резултат
на което за оптимизиране на дейността ТК 27
„Кари” се трансформира в ЕРГ 14, а ТК 93 „Услуги за красота” се преобразува в ЕРГ 13. Бяха
сформирани и 3 нови ЕРГ: ЕРГ 10 „Управление
на иновациите”, ЕРГ 11 „Сигурност на обществото и гражданите” и ЕРГ 12 „Естетични хирургични услуги”.

The periodical analyses of the current status of the
BDS technical committees that had started in 2010
continued during the last year. As a result aiming
at optimization of the activities TC 27 “Industrial
trucks” was transformed into EWG 14 and TK 93
“Beauty services” was reorganised into EWG 13.
3 new EWGs were set up: EWG 10 “Innovation
management”, EWG 11 “Societal and Citizen
Security”, EWG 12 “Aesthetic surgery services”.

Работещите на национално ниво технически комитети покриват в значителна степен обхвата на
дейност на европейските и международните комитети по стандартизация. През 2011 г. активно
работят 74 технически комитета и 14 експертни
работни групи. В областите, за които няма създадени технически комитети, дейността продължи да се координира от отговорни за съответната област специалисти.

BDS technical committees working at national level
cover to a significant degree the scope of activities
of the European and international standardization
committees. 74 technical committees and 14
expert working groups worked actively in 2011.
In areas where there are no established technical
committees the activity continued to be coordinated
by responsible for the relevant area specialists.

Дейността на националните работни органи е
представена по отделни сектори на индустрията
в съответствие с класификацията на европейските организации по стандартизация, като са
показани и националните технически комитети и
експертни работни групи за конкретния сектор.

The activities of the national working bodies are
presented according to the different industry
sectors in accordance with the classification of the
European Standards Organisations and the national
technical committees and expert working groups for
the particular sector are listed.

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

Sector 1: Standards in the field of services
and fundamental standards (CEN Sector
A – Services, Sector F – Fundamental
standards)

През 2011 г. продължи участието на български
експерти в разработването на европейски и
международни стандарти в областта на услугите – туристически, естетични и хирургични, финансови, както и на основополагащи стандарти.
Вследствие на това българското мнение бе отразено в проектите на prEN/WD 16372 „Естетични хирургични услуги”, ISO/WD 17680 Таласотерапия. Изисквания към услугата”, ISO/WD 17679
„Спа и уелнес”. Изисквания към услугата”, ISO/
WD 5127 „Информация и документация. Речник”.
Броят на гласуваните през 2011 г. проекти на
европейски стандарти на етап обществено допитване за сектора е 37, а етап официално гласуване са преминали 77 проекта на европейски

Participation of Bulgarian experts in development of
European and international standards in the services
sector – tourism, aesthetic and surgery, financial,
as well as fundamental standards continued in
2011. Therefore Bulgarian opinion was reflected in
the drafts of prEN/WD 16372 “Aesthetic Surgery
Services”, ISO/WD 17680 “Thalassotherapy.
Requirements for service”, ISO/WD 17679 “Spa
and wellness. Requirements for service”, ISO/WD
5127 “Information and documentation. Dictionary”.
37 drafts of European standards in the sector were
submitted to public enquiry, and 77 standards and
standardization documents – subject to formal vote.
109 standards were implemented in one of the official
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стандарти и стандартизационни документи. Въведени на един от официалните езици на CEN
са 109 стандарта, а за въвеждане с превод на
български език са подготвени общо 27 европейски и международни стандарти.

CEN languages and 27 European and international
standards were prepared for implementation with
Bulgarian translation in 2011.

В непокритите от национални технически комитети и експертни групи области дейността е както следва: гласувани са 2 проекта на европейски
стандарти на етап обществено допитване и 5 –
на етап официално гласуване. Чрез издаване на
един от официалните езици са въведени 8 европейски стандарта.

The activities in the uncovered by national technical
committees and expert groups spheres were as
follows: 2 drafts of European standards were
submitted to public enquiry, and 5 drafts – to formal
vote. 8 European standards were published in one
of the official languages.

БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 12
ТC 12
ТК 16
ТC 16
ТК 24
ТC 24
ТК 28
ТC 28
ТК 34
ТC 34
ТК 80
ТC 80
ТК 84
ТC 84
ТК 89
ТC 89
ТК 94
ТC 94
ТК 95
ТC 95
ТК 97
ТC 97
ТК 99
ТC 99

Приложение на статистическите методи
Application of statistical methods
Архивна, библиотечна и информационна дейност
Archive, librarianship and information activity
Безразрушителен контрол
Non destructive testing
Метрология
General metrology
Управление на качеството и оценяване на съответствието
Quality management and conformity assessment
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
Банково дело, ценни книжа и финансови услуги
Banking, securities and other financial services
Туристически дейности
Tourism activities
Опазване на културното наследство
Conservation of cultural property
Услуги, свързани с недвижими имоти
Real estate services
Интелигентни транспортни системи и логистика
Intelligent transport system and logistics
Нанотехнологии
Nanotechnologies
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ЕРГ 2
ЕWG 2
ЕРГ 7
ЕWG 7
ЕРГ 8
ЕWG 8
ЕРГ 10
ЕWG 10
ЕРГ 12
ЕWG 12
ЕРГ 13
ЕWG 13

Техническа документация
Technical documentation
Управление на събития
Event management
Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора
Services for sheltered housing for the elderly
Управление на иновации
Innovation management
Естетични хирургични услуги
Aesthetic surgery services
Услуги за красота
Beauty services

Важен момент за този сектор е въвеждането с
превод на БДС ISO 31000:2011 „Управление на
риска. Принципи и указания”, свързан със системите за управление на качеството, и БДС ЕN
15838 „Центрове за обслужване и връзка с клиенти. Изисквания за предоставяне на услуги”,
който определя изискванията при предоставянето на услуги в подобни центрове и предоставя
добри практики за удовлетворяване на очакванията на клиента.

An important moment for this sector was the
implementation with translation of BDS ISO
31000:2011 „Risk Management. Principles and
guide” related to the quality management systems
and BDS EN 15838 „Customer contact centres –
Requirements for service provision“, that specifies
the requirements for providing services in such
centres and provides best practices for satisfying
customer’ expectations.

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

Sector 2: Healthcare, environment and
medical equipment (CEN Sector S – Health,
environment and medical equipment)

В този сектор попадат важни стандарти, които
са свързани със социално значими въпроси като
качество на водата, чистота на въздуха, характеризиране на отпадъци, средства за защита,
ергономичност на машини и др.
Гласуваните проекти на европейски стандарти
на етап обществено допитване през 2011 г. са
82, а на етап официално гласуване – 140. Броят
на въведените на един от официалните езици на
европейските организации по стандартизация е
157, а 30 европейски и международни стандарти
са подготвени за въвеждане с превод на български език.
С приоритет през изминалата година се въвеждаха стандартите, свързани с околната среда,
в резултат на което с превод на български език
бяха въведени 10 стандарта по договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

To this sector belong important standards that are
related to key social issues such as water quality,
air quality, waste characterisation, protective
equipment, ergonomic machines, etc.
82 drafts of European standards in the sector were
submitted to public enquiry in 2011, and 140 – subject
to formal vote. 157 standards were implemented
in one of the official languages of the European
organisations and 30 European and international
standards were prepared for implementation with
Bulgarian translation in 2011.
A priority in the last year was the implementation of
standards related to the environment and as a result
10 standards were implemented with Bulgarian
translation under a contract with the Enterprise for
Management of Environmental Protection Activities
(EMEPA).
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БИС/ТК
BDS/ТC
ТК 15
ТC 15
ТК 50
ТC 50
ТК 59
ТC 59
ТК 69
ТC 69
ТК 82
ТC 82
ТК 87
ТC 87

Наименование
Title
Опазване на околната среда
Environment protection
Лични предпазни средства
Personal protective equipment
Ергономия
Ergonomics
Електромедицински апарати
Medical electrical equipment
Акустика. Шум и вибрации
Acoustics. Noise and vibrations
Механични и оптични изделия в медицината
Mechanical and optical devices in medicine practice

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

Sector 3: Building and constructions (CEN
Sector B – Building and construction)

Основен момент през изминалата година за
този сектор е подготвянето и публикуването на
26 национални приложения към европейските
стандарти за проектиране на строителни конструкции (Еврокодове). Това се прави във връзка с издадената Наредба на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство от
29.12.2011 г. за въвеждане в България на системата „Еврокодове” за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на
строителните конструкции.

A basic moment last year for this sector was
the preparation and publication of 26 national
annexes to the European standards for the design
of building constructions (Eurocodes). This was
implemented in relation with the Ordinance issued
by the Ministry of Regional Development and Public
Works on 12.29.2011 for application in Bulgaria of
Eurocodes system for design of constructions of the
buildings and civil engineering works by applying
of the European system for design of building
constructions.

Освен към Еврокодовете са разработени и национални приложения към хармонизирани европейски стандарти, въведени като български, за
скални материали, използвани в строителните
съоръжения и пътното строителство, както и за
фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки. Целта на тези документи е да се подпомогнат
производителите и контролните органи при изпитвания и приемане на готовата продукция.

Except to the Eurocodes national annexes were
developed to harmonized European standards
implemented as Bulgarian ones for aggregates used
in civil engineering works and road engineering as
well as for filler aggregates obtained by processing
of natural or manufactured or recycled materials for
use in bituminous mixtures and surface treatments
for roads, airfields and other trafficked areas.
The purpose of these documents is to assist
manufacturers and control authorities in testing and
acceptance of the finished products.

През 2011 г. броят на гласуваните проекти на
европейски стандарти на етап обществено до-

68 drafts of European standards were submitted to
public enquiry, and 132 – subject to formal vote in
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питване е 68, а на етап официално гласуване –
132. Въведените на един от официалните езици
европейски стандарти са 112, за въвеждане с
превод са подготвени 103.

2011. 112 European standards were implemented in
one of the official languages and 103 were prepared
for implementation with Bulgarian translation.

БИС/ТК
BDS/ТC

Наименование
Title

ТК 1
TC 1
ТК 4
TC 4
ТК 5
TC 5
ТК 33
TC 33
ТК 56
TC 56
ТК 61
TC 61
ТК 68
TC 68
ТК 83
TC 83
ТК 96
TC 96

Пожаро- и взривозащита
Protection against fire and explosion
Цимент, вар и гипс
Cement, lime and gypsum
Бетон и разтвори
Concrete and mortars
Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
Forestry, wood, furniture technology and industry
Проектиране на строителни конструкции
Design of building construction
Изолации на сгради и строителни съоръжения
Insulation of buildings and building equipment
Пътно дело
Road engineering
Водоснабдяване и канализация
Water supply, drainage and sewage systems
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 следните – на етап
обществено допитване са гласувани 20 проекта
на европейски стандарти, на етап официално
гласуване – 25, въведени като национални на
един от официалните езици са 37 европейски
стандарта.

The results in the uncovered by national technical
committees and expert groups spheres were as
follows: 20 drafts of European standards were
submitted to public enquiry, and 25 drafts – to formal
vote, 37 European standards were implemented as
national ones in one of the official languages.

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

Sector 4: Machinery, transport, lifting
equipment and packaging (CEN Sector
I – Mechanical engineering and Sector
T – Transport, mechanical handling and
packaging)

В машиностроителния сектор през изминалата година с приоритет бе въведена с превод на
български език консолидираната версия на основния стандарт за електрически асансьори.
Предназначението на този стандарт е да се определят правила за безопасност за пътнически

In the machinery sector the consolidated version
of the basic standard for electrical lifts was
implemented with Bulgarian translation with a
priority last year. The purpose of this standard is
to establish safety rules for passenger and freight
lifts in order to prevent the occurrence of accidents
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и товарни асансьори, които да предпазват от
възникване на злополуки при използване, обслужване и при аварийни ситуации.
БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG
ТК 3
ТC 3
ТК 8
ТC 8
ТК 14
ТC 14
ТК 23
ТC 23
ТК 30
ТC 30
ТК 31
ТC 31
ТК 41
ТC 41
ТК 43
ТC 43
ТК 52
ТC 52
ТК 60
ТC 60
ТК 66
ТC 66
ТК 70
ТC 70
ТК 73
ТC 73
ТК 100
ТC 100
ЕРГ 3
ЕWG 3
ЕРГ 5
ЕWG 5
ЕРГ 14
ЕWG 14

when using them, by their maintenance and in
emergency situations.

Наименование
Title
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
Трактори и техника за земеделието и горите
Tractors and machinery for agriculture and forestry
Заваряване на материалите
Welding and allied processes
Кранове и телфери
Cranes and lifting equipment
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Heating, ventilating, air-conditioning and cleaning equipment
Хладилна и криогенна техника
Refrigerating and cryogenic equipment
Безопасност на машини и съоръжения
Safety of machinery
Газоснабдяване и газопотребление
Gas supply systems and gas consumption systems
Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Lifts
Железопътен транспорт
Railway transport
Опаковки, палети и контейнери
Packaging, pallets and containers
Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища
Construction machinery and road service areas maintenance equipment (including winter
maintenance)
Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти
Machines and equipment for food industry
Механични трансмисии и техните елементи
Mechanical transmission and their elements
Кари
Industrial trucks
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В областта на транспорта са подготвени за въвеждане с превод на български език европейски
и международни стандарти, свързани с изисквания за безопасност при управляване на моторните превозни средства (МПС) и велосипедите
и с изисквания към железопътната инфраструктура.

In transport sector European and international
standards related to safety requirements in driving
of vehicles and bicycles and rail infrastructure
requirements were prepared for implementation
with Bulgarian translation.

За изминалата година броят на гласуваните проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване е 162, на етап официално гласуване – 230. Броят на въведените европейски
стандарти на един от официалните езици е 235,
а подготвени за въвеждане с превод са общо 31
европейски и международни стандарти. Разработено е и едно национално приложение към
БДС EN 13240:2002+A1 „Отоплителни уреди за
помещения, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване”.

162 drafts of European standards were submitted
to public enquiry, and 230 – subject to formal vote
during last year. 235 European standards were
implemented in one of the official languages and 31
European and international standards were prepared
for implementation with Bulgarian translation. One
national annex to BDS EN 13240:2002+A1 Room
heaters fired by solid fuel – Requirements and test
methods was developed.

В областите по стандартизация, непокрити от
национални работни органи, ситуацията през изминалата година за сектора е следната: на етап
обществено допитване са гласувани 25 проекта,
а на етап официално гласуване – 78. На един
от официалните езици на CEN са въведени 70
европейски стандарта.

The situation in the uncovered by national technical
committees and expert groups spheres for the last
year was as follows: 25 drafts were submitted to
public enquiry, and 78 drafts – to formal vote. 70
European standards were implemented as national
ones in one of the official CEN languages.

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

Sector 5: Metalic and non-metalic materials
(CEN Sector М – Metallic materials and
Sector N – Nonmetallic materials)

В областта на благородните метали заслужава да се отбележат новите издания на разработените на национално ниво стандарти: БДС
5876:2011 „Сребро. Технически условия за
доставка” и БДС 5782:2011 „Злато. Технически
условия за доставка”, които са актуализирани
съгласно изискванията на пазара. Разработен
е също и проект на национален стандарт БДС
4331 „Кадмий. Технически условия за доставка”,
в който са отразени новите изисквания при търговските взаимоотношения.

In the field of precious metals it is worth noting
the new publications of the developed national
standards: BDS 5876:2011 „Silver. Technical
delivery conditions“ and BDS 5782:2011 “Gold.
Technical delivery conditions“ that were updated
according to market requirements. A draft national
standard BDS 4331 „Cadmium. Technical delivery
conditions” that reflects the new requirements in
commercial relationships was also developed.

В областта на цветните метали са въведени важни стандарти, свързани с прилагането на Директивата за съдове под налягане и Директи-

In the field of nonferrous metals important standards
related to application of the Directive for simple
pressure vessels and the Directive related to
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вата за строителните продукти, отнасящи се за
продукти и методи за изпитване.
През 2011 г. броят на гласуваните проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване е 45, а на етап официално гласуване съответно – 78. Въведените европейски стандарти
на един от официалните езици са 66, а броят на
подготвените за въвеждане с превод европейски
и международни стандарти е 53.

construction products concerning products and test
methods were implemented.
45 drafts of European standards were submitted
to public enquiry, and respectively 78 – subject
to formal vote in 2011. 66 European standards
were implemented in one of the official languages
and 53 European and international standards
were prepared for implementation with Bulgarian
translation.

БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 17
ТC 17
ТК 18
ТC 18
ТК 20
ТC 20
ТК 37
ТC 37
ТК 42
ТC 42
ТК 51
ТC 51
ТК 55
ТC 55

Черна металургия
Ferrous metallurgy
Целулоза, хартия и картон
Pulp, paper and board
Тежки цветни метали и сплави
Heavy non-ferrous metals and their alloys
Леки метали и техните сплави
Light metals and their alloys
Корозия и защита от корозия
Corrosion and corrosion protection
Твърди минерални горива
Solid mineral fuels
Руди и скални материали
Ores and natural rock materials

ЕРГ 1
ЕWG 1
ЕРГ 9
ЕWG 9

Прахова металургия
Powder metallurgy
Изпитване на метали
Testing of metals

В областите, непокрити от национални технически комитети и групи, на етап обществено допитване са гласувани 3 проекта на европейски стандарти, а на етап официално гласуване – 11. На
един от официалните езици на CEN са въведени
15 стандарта, а един е подготвен за въвеждане с
превод на български език.

In the uncovered by national technical committees
and groups spheres 3 drafts were submitted to
public enquiry, and 11 – to formal vote. 15 European
standards were implemented as national ones in one
of the official CEN languages and 1 was prepared
for implementation with Bulgarian translation.
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Сектор 6: Химия, храни и продукти за
домакинството и свободното време
(CEN Sector C – Chemicals, chemical
engineering and food products и Sector H
– Products for household and leisure use)

Sector 6: Chemistry, food and products for
household and leisure use (CEN Sector
C – Chemicals, chemical engineering and
food products and Sector H – Products for
household and leisure use)

С приоритет през изминалата година в този сектор се подготвяха за въвеждане стандарти, свързани с безопасността на хранителните продукти,
текстилните изделия и на детските играчки.

A priority in this sector last year was the preparation
for implementation of standards related to food
safety, textiles and toys.

БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 7
ТC 7
ТК 11
ТC 11
ТК 19
ТC 19
ТК 32
ТC 32
ТК 39
ТC 39
ТК 44
ТC 44
ТК 63
ТC 63
ТК 67
ТC 67
ТК 76
ТC 76
ТК 81
ТC 81
ТК 86
ТC 86
ТК 88
ТC 88
ТК 98
ТC 98

Стъкло и керамика
Ceramic and glass
Кожи, кожени и обувни изделия
Leather, leather products and footwear
Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества
Cosmetic and aromatic products. Surface active agents
Селскостопански хранителни продукти
Agricultural and food products
Лаково-бояджийски материали и покрития
Paints and varnishes and adhesives
Текстил и облекло
Textile and clothes
Минерални торове и подобрители на почвата
Fertilizers and soil improvers
Нефтопродукти и смазочни материали
Petroleum products and lubricants
Каучук
Rubber
Пластмаси
Plastics
Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия
Explosives for civil uses and pyrotechnic articles
Спорт, съоръжения за спорт и свободно време
Sport and equipment for sport
Безопасност на детски играчки и други детски артикули
Safety of toys and other child articles

ЕРГ 6
ЕWG 6

Запалки
Lighters
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Проектите на европейски стандарти, гласувани
на етап обществено допитване, са 143, а на етап
официално гласуване – 259. Броят на въведените стандарти като национални на един от европейските езици е 242. Подготвени за въвеждане
с превод на български език са 73 европейски
стандарти и стандартизационни документи и 9
международни стандарта.

143 projects of European standards were submitted
to public enquiry, and 259 - subject to formal vote.
242 European standards were implemented in one
of the official languages. 73 European standards
and standardization documents and 9 international
standards were prepared for implementation with
translation into Bulgarian.

В непокритите от технически комитети области
на етап обществено допитване са гласувани
19 проекта на европейски стандарти, а на етап
официално гласуване – 3. На един от официалните езици на CEN са въведени 11 европейски
стандарти.

In the uncovered by national technical committees
spheres 19 drafts of European standards were
submitted to public enquiry, and 3 - to formal vote.
11 European standards were implemented in one of
the official CEN languages.

Сектор 7: Общи електротехнически
стандарти, електроника, електротехника,
стандарти в енергетиката, в
далекосъобщенията и стандарти,
свързани с информационни технологии
(CENELEC/Sector U – General
electrotechnical standards, Sector V
– Electronic engineering, Sector W –
Electrotechnical engineering, ETSI и CEN/
Sector Z – Information technology)

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 and
CEN/Sector Z – Information technology)

През изминалата година в този сектор на етап
обществено допитване са гласувани 108 проекта
на европейски стандарти и 483 проекта на етап
официално гласуване. Броят на въведените европейски стандарти като национални на един от
официалните езици на CENELEC е 425. Подготвени за въвеждане с превод на български език
са 45 европейски стандарта и 2 международни.

108 drafts of European standards were
submitted to public enquiry, and 483 – subject
to formal vote during last year. 425 European
standards were implemented in one of the official
CENELEC languages. 45 European standards
and 2 international standards were prepared for
implementation with translation into Bulgarian.

Що се отнася до областите, непокрити от техническите комитети, в този сектор равносметката е
следната: гласувани са 89 проекта на европейски стандарти на етап обществено допитване, а
на етап официално гласуване – 203 проекта на
европейски стандарти и стандартизационни документи. На един от официалните езици са въведени 122 стандарта.

With regard to the uncovered by national technical
committees spheres in this sector the balance is as
follows: 89 drafts were submitted to public enquiry,
and 203 – to formal vote. 122 European standards
were implemented with translation in one of the
official languages.

През 2011 г. е подготвен за въвеждане с превод
на български език EN 60034-30 ”Въртящи се

EN 60034-30 „Rotating electrical machines - Part
30: Efficiency classes of single-speed, three-phase,
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електрически машини. Част 30: Класове на ефективност на трифазни едноскоростни индукционни двигатели с кафезен ротор (IE код)“ – важен
стандарт при разработването на високоефективни двигатели, с който се изпълняват изискванията на Директива 2009/125/EC относно изискванията за екодизайн на продукти, свързани с
енергопотреблението, и на Регламент 640/2009
за екопроектиране на eлектродвигатели.

cage-induction motors (IE-code)” was prepared
for implementation with Bulgarian translation in
2011 – an important standard for developing highefficiency motors, which meets the requirements of
Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements
for products related to energy consumption and
Regulation 640/2009 on ecodesign of electromotors.

БИС/ТК/
ЕРГ
BDS/ТC/
EWG

Наименование
Title

ТК 6
ТC 6
ТК 38
ТC 38
ТК 47
ТC 47
ТК 49
ТC 49
ТК 53
ТC 53
ТК 54
ТC 54
ТК 57
ТC 57
ТК 58
ТC 58
ТК 64
ТC 64
ТК 71
ТC 71
ТК 72
ТC 72
ТК 75
ТC 75
ТК 79
ТC 79

Битови електрически уреди
Household electrical appliances
Въртящи се електрически машини
Rotating machinery
Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения
Radio communication systems and radio equipments
Електрически уредби в сгради
Electrical installations of buildings
Алармени системи
Alarm systems
Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Lighting equipment
Информационни и комуникационни технологии
Information and communication technology
Кабелни изделия
Cables
Електрохимични източници на ток
Electrochemical supply devices
Ядрена енергия
Nuclear energy
Електрически апарати за ниско напрежение
Electrical low voltage supply devices
Електромагнитна съвместимост
Electromagnetic compatibility
Електроенергетика
Energy

ЕРГ 4
ЕWG 4
ЕРГ 11
ЕWG 11

Надеждност
Dependability
Сигурност на обществото и гражданите
Societal and citizen security
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В изпълнение на задълженията, произтичащи
от членството в международните организации
за стандартизация (ISO и IEC), през изминалата
година се забелязва активизиране. През 2011 г.
Българският институт за стандартизация участва като активен член в работата на 68 технически комитети, проектни комитети и подкомитети
на Международната организация по стандартизация (ISO) за разлика от 2010 г., когато е бил
активен член в 31 технически комитета, а също
и в 7 технически комитети на Международната
електрическа комисия (IEC), спрямо 2010 г., когато е бил активен член в 6 технически комитета.
Общият брой на проекти на стандарти на ISO и
IEC, по които БИС е гласувал и е изпращал национално становище през изминалата година, е
296 спрямо 230 за 2010 г.

In fulfillment of the obligations of membership in
the international standardization organisations (ISO
and IEC), some intensification in the activity was
recognized last year. In 2011 Bulgarian Institute for
Standardization participated as an active member
in the work of 68 technical committees, project
committees and subcommittees of the International
Organization for Standardization (ISO), unlike
2010 when it was an active member in 31 technical
committees. BDS also participated as an active
member in the work at seven technical committees
of the International Electrotechnical Commission
(IEC), compared to 2010 when it was an active
member in six technical committees. The total
number of ISO and IEC draft standards, which BDS
voted and sent national opinion over the past year
was 296 compared to 230 in 2010.

Сътрудничество с органите на
изпълнителната власт

Cooperation with executive authorities

Съществена част от дейността по стандартизация е и обменът на информация с отделни министерства относно стандартите и техническото
законодателство. През изминалата година в БИС
са подготвени и изпратени становища относно
терминологията при съгласуването на следните
нормативни актове:

An essential part of the standardization activities is
the exchange of information with certain ministries
concerning standards and technical legislation.
During the past year comments on the terminology
in the coordination of the following acts were
prepared and submitted by BDS:

• Проект на Наредба на МРРБ за проектиране на строителните конструкции на строежите
чрез прилагане на европейската система за
проектиране на строителни конструкции (Еврокодове)

• Draft Ordinance of Ministry of Regional
Development and Public Works for design of
building constructions by applying the European
system for design of building constructions
(Eurocodes)

• Регламент на Комисията (ЕК) за изпълнение за прилагане на (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за
някои категории моторни превозни средства
относно усъвършенствани системи за аварийно спиране

• Commission Regulation (EC) for implementing
Resolution (EC) No 661/2009 of the European
Parliament and of the Council with respect
to type-approval requirements for certain
categories of motor vehicles with regard to
advanced emergency braking systems
• Commission Regulation (EC) amending
Regulation (EC) No 692/2008 regarding typeapproval requirements for motor vehicles
fuelled by hydrogen and mixtures of hydrogen
and natural gas with respect to emissions, and
the inclusion of specific information regarding

• Регламент на Комисията (ЕК) за изменение
на Регламент (ЕО) № 692/2008 относно изискванията за типово одобрение за моторни
превозни средства, задвижвани от водород и
смеси от водород и природен газ по отноше-
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ние на емисиите и включването на специфична информация относно превозни средства,
оборудвани с електрическо силово предаване, в информационния документ за целите на
типовото одобрение на ЕО

vehicles fitted with an electric power train in the
information document for the purpose of EC type
approval
• EC Regulation amending Commission
Regulation (EU) No 19/2011 concerning typeapproval requirements for the manufacturer’s
statutory plate and for the vehicle identification
number of motor vehicles and their trailers

• Регламент на Комисията (ЕК) за изменение
на Регламент (ЕС) № 19/2011 относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели на
превозното средство на моторните превозни
средства и техните ремаркета (D016893/01)

• Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council related to tires for
motor vehicles and their trailers and to their fitting

• Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно гумите
за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и относно тяхното монтиране

• Commission Regulation (EC) for implementing
Regulation (EC) No 661/2009 of the European
Parliament and of the Council regarding typeapproval requirements for the installation of lane
departure warning systems in motor vehicles

• Регламент на Комисията (ЕК) за прилагане
на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за одобрение на типа, отнасящи се до монтирането в моторните превозни
средства на системи за предупреждение при
напускане на лентата за движение

• Commission Regulation (EC) concerning typeapproval requirements for motor vehicles with
regard to vehicle access and manoeuvrability
and implementing Regulation (EC) No 661/2009
of the European Parliament and of the Council
concerning type-approval requirements for the
general safety of motor vehicles, their trailers and
systems, components and separate technical
units intended

• Регламент на Комисията (ЕК) за прилагане на изискванията за одобрение на типа на
моторни превозни средства по отношение
на достъпа до превозното средство и маневреността и за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 661/2009 на Европейския парламент и на
Съвета относно изискванията за одобрение
на типа по отношение на общата безопасност
на моторните превозни средства, техните
ремаркета и системи, компоненти и отделни
технически възли, предназначени за тях

• Draft amendment of some provisions of the
Public Procurement Law related to the reference
to the internationally agreed national standards,
specifications and other documents
• Ordinance under Article 13 of the Monetary
Law, related to articles for precious metals and
gems, transactions, and persons engaged in
these transactions and the control and verification
of these products

• Проект за изменение и допълнение на някои разпоредби от Закона за обществените
поръчки, свързани с позоваването на международно признати и национални стандарти,
спецификации и други документи

• Regulation (implementing Directive 2009/125/
EC of the European Parliament and of the
Council with regard to ecodesign requirements
for air conditioners and comfort fans

• Наредба по чл.13 от Валутния закон, отнасяща се до изделията от благородни метали и
скъпоценни камъни, сделките с тях и лицата,
осъществяващи тези сделки, както и до контрола и проверката на тези изделия

• EC draft amendment of Directive 2008/121/EC
of the European Parliament and of the Council
on textile names
• Draft Ordinance
management.

• Регламент за прилагане на Директива
2009/125/ЕС по отношение на изискванията
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за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане
• Проект на ЕК за изменение на Директива
№ 2008/121/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета относно наименованията на текстилните продукти
• Проект на Наредба за управление на строителните отпадъци.

Участие на експерти от БИС в
мероприятия на национално ниво

Participation of BDS experts in events at
national level

През 2011 г. експерти от БИС взеха активно участие и представиха дейността на националния
орган по стандартизация на редица семинари и
конференции на различни теми:
• Научна конференция „Общественият ред и
сигурност – предизвикателства през второто
десетилетие на ХХІ век”

BDS experts actively participated and presented
the activities of the national standards body at a
number of seminars and conferences on various
topics in 2011:
• Scientific conference “Public order and
security – challenges in the second decade of
XXI century”

• Национална конференция по стандартизация в информационните и комуникационни
технологии

• National conference on standardization in the
information and communication technologies
• National Round Table “Foods quality –
guarantee, problems and perspectives”

• Национална кръгла маса на тема: „Качеството на храните – гаранция, проблеми и перспективи”

• Seminar of the Bulgarian National Association
for Essential Oils, Perfumery & Cosmetics
(BNAEOPC).

• Семинар на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и
козметика (БНАЕМПК).

Събития, организирани от БИС

Events organised by BDS

В допълнение към дейностите по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация
в България” през изминалата година БИС бе
инициатор или съорганизатор на следните мероприятия:

In addition to the activities under the project
„Improving the standardization system in Bulgaria“
BDS was an initiator or co-organiser of the following
events in the past year:

Семинар на тема „Национални
стандарти за млечни продукти и тяхното
прилагане”

Seminar on „National standards for dairy
products and their application“

Темата на проведения в началото на годината
семинар предизвика интерес сред производителите на млечни продукти. Участваха представители на над двадесет фирми и органи-

The theme of the carried out at the beginning
of the year seminar provoked interest among
dairy producers. Representatives of over
twenty companies and organisations, including
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зации, включително представители на СВСК.
Бяха представени основните изисквания към
готовите млечни продукти съгласно национални стандарти за кисело мляко, сирене и кашкавал, нормативната база в областта на храните и
процедурите при оценяване на съответствието
на млечните продукти, свързани с изискванията
на стандартите, както и дейността на БИС/ТК 32
„Селскостопански хранителни продукти”.

representatives of Sofia Veterinary Service attended
the event where the basic requirements for ready
dairy products according to national standards for
yogurt, cheese and yellow cheese, the legislation
in the field of foodstuff and the procedures for
conformity assessment of dairy products related
with the standards and the activities of BDS/TC 32
„Agricultural and food products“ were presented.

Семинар на тема „Криза, киберзаплахи и
информационна сигурност”

Seminar on „Crisis, cyber threats and
information security“

На проведения през май 2011 специализиран
семинар беше представена серията стандарти
БДС ISO/IEC 27000 и БДС ISO/IEC 20000 като
средство за оптимизиране, дисциплиниране,
противодействие и постигане на оперативна
съвместимост. Признати в областта експерти
въведоха аудиторията в темата за прилагане на
международните стандарти за информационна
сигурност, като се акцентира върху изискванията към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на сигурността на
информацията. Присъстващите се запознаха с
дейността на БИС/ТК 57 „Информационни и комуникационни технологии”.

At the specialised seminar that was held in May
2011 the series standards BDS ISO/IEC 27000
and BDS ISO/IEC 20000 were presented as a
tool for optimization, discipline, counteraction and
achieving interoperability. Acknowledged experts
presented to the audience the theme of application
of international standards for information security,
focusing on requirements for the bodies providing
audit and certification of information security
management systems. Attendees were informed
about the activities of BDS/TC 57 „Information and
communication technology“.

Темата предизвика
оживени дискусии
The topic provoked active
discussions
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Среща на международния проектен
комитет на ISO/PC 259 за аутсорсинг

Meeting of the International Project
Committee ISO/PC 259 Outsourcing

През юни 2011 г. Българският институт за стандартизация бе домакин на първото пленарно
заседание на експертите от международния комитет ISO/PC 259 „Outsourcing“ (Възлагане на
процеси на външен изпълнител) по инициатива
на фирмите Софика Груп и АИИ Дейта Процесинг, които подкрепят идеята за създаването на
международен стандарт за аутсорсинг. Участие
взеха специалисти от водещи организации и
фирми в конкретната област от различни държави. Присъстваха представители на Международната асоциация за управление на договорите и
търговските дейности и Националната асоциация по аутсорсинг на Англия.
Обсъдени бяха обхватът и структурата на проекта на стандарт „Outsourcing - Guide to outsourcing”
(Възлагане на дейности на външен изпълнител.
Ръководство за възлагането на дейности на външен изпълнител). Предвижда се стандартът да
съдържа общи указания и термини, позволяващи на практикуващите в тази област да уеднаквят принципите, процедурите и терминологията
и да подобрят оперативната съвместимост и
обмена на информация между организациите.
Дейно участие взеха и експерти от БИС/ТК 34
„Управление на качеството и оценяване на съответствието“.

Bulgarian Institute for Standardization hosted
in June 2011 the first plenary meeting of experts
from the international committee ISO/PC 259
„Outsourcing“ initiated by the companies Sofica
Group and AII Data Processing, which support
the idea for establishment of an international
standard for outsourcing. Experts from leading
companies and organisations in specific areas
from different countries participated in the meeting.
Representatives of the International Association
for Contract & Commercial Management and the
National Outsourcing Association of England also
attended the event.
The scope and structure of the draft standard
„Outsourcing – Guide to outsourcing“ were
discussed. It is envisaged the standard to contain
general guidelines and terms, enabling practitioners
in this field to align the principles, procedures and
terminology and to improve interoperability and
information exchange between organisations.
Experts from BDS/TC 34 „Quality management and
conformity assessment“ actively participated in the
discussions.

Пленарно заседание на
проектния комитет на ISO/
PC 259 за аутсорсинг
Plenary meeting of the project committee ISO/PC 259
Outsourcing
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Кръгла маса на тема „Развитие на
стандартизацията по безразрушителен
контрол”

Round Table „Development of
standardization related to non-destructive
testing“

Мероприятието се проведе през юни в Созопол в
рамките на международната конференция „Дни
на безразрушителния контрол 2011” съвместно с
Националното научно-техническо дружество по
дефектоскопия. Представени бяха доклади на
различни теми в областта на безразрушителния
контрол и стандартите в тази област.

The event was held in June in Sozopol within the
international conference „Days of non-destructive
testing 2011“ in cooperation with Bulgarian Society
for Non-Destructive Testing. Reports on various
topics in the field of non-destructive testing and
standards in this area were presented.

Среща на работна група 4 „Акумулиращи
водонагреватели” на Европейския
технически комитет CENELEC/ТС59Х
„Работни характеристики на битови
електроуреди”

Meeting of Working Group 4 „Storage
water heaters“ of the European Technical
Committee CENELEC/ТС59Х „Performance
of household and similar electrical
appliances“

На провелата се през септември 2011 в гр.
Шумен среща на работната група към европейския технически комитет по работни характеристики на битови електроуреди взеха участие
и български експерти. Обсъден бе проектът на
европейски стандарт рrEN 50440, в който ще се
регламентират класовете на акумулиращите водонагреватели по отношение на консумацията
на енергия. При подготовката на този стандарт
се извършиха междулабораторни изпитвания,
в които взеха участие 5 лаборатории, от които
едната българска. Изпитани бяха 5 марки бойлери, сред които и една българска.

Bulgarian experts attended the Working Group
meeting of the European Technical Committee on
Performance of household and similar electrical
appliances which took place in September 2011
in Shumen. The draft European standard prEN
50440, which will regulate the classes of storage
water heaters in terms of energy consumption,
was discussed. While preparing this standard
interlaboratory studies in which 5 laboratories
participated, including one Bulgarian were
performed. Five brands of boilers were tested,
including a Bulgarian one.
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УЧАСТИЕ НА БИС НА
ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО
НИВО

BDS PARTICIPATION AT EUROPEAN
AND INTERNATIONAL LEVEL

Като член на европейските и международните
организации за стандартизация БИС участва
ежегодно с представители в годишните асамблеи на тези организации, в заседания на техническите съвети на европейските организации,
в годишни срещи на европейски работни органи
по стандартизация и други събития, представляващи интерес.

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

Седма обща годишна среща на CEN
и CENELEC (6-8 юни 2011 г., Краков,
Полша)

7th CEN CENELEC Annual Meeting (6-8
June 2011, Krakow, Poland)

На поредния най-висок форум на европейската
стандартизация участие взеха председателят на
Управителния съвет на БИС г-н Ивелин Буров,
изпълнителният директор г-жа Ирен Дабижева
и експерти от БИС. Отговорните представители
от БИС се включиха активно във всички сесии
и тематични дискусии. В тях се постави акцент
върху постигнатите резултати в европейската
стандартизация през 2010 г. Диалогът между
представители на европейската политика, наука,
промишленост и стандартизация по теми, свързани с иновациите и стандартизацията, беше
очертан като един от основните приоритети на
бъдещата работа на CEN и CENELEC, както и
фокусирането на съвременната работа по стандартизация не само към удовлетворяване на
потребностите на потребителите и бизнеса, но
също така и върху иновациите и подобряването
на околната среда. На форума за пореден път
се изтъкна съществената роля на стандартите и
икономическите ползи от тяхното прилагане за
икономиката като цяло, както и за повишаване
на безопасността на потребителите, въвеждане

Mr. Ivelin Burov, Chairman of BDS Managing Board,
Mrs. Iren Dabizheva, BDS Managing Director and
BDS experts participated in the annual highest forum
of European standardization. BDS representatives
participated actively in all sessions and thematic
discussions. They focused on the results achieved
in the European standardization in 2010. The
dialogue between representatives of European
policy, science, industry and standardization on
issues related to innovation and standardization
was highlighted as one of the priorities for future
work of CEN and CENELEC as well as focusing the
modern standardization work not only on meeting
the needs of consumers and businesses, but also
on innovation and improving the environment.
The forum once again underlined the essential
role of standards and economic benefits of their
application for the economy as a whole, enhancing
consumer safety, implementation of innovations
and strengthening the single European market.
BDS experts were able to trace on spot the overall
organisation of such event in order to successfully
perform the next annual CEN/CENELEC Annual
Meeting in Bulgaria.
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на иновациите и укрепване на единния европейски пазар. Експертите от БИС имаха възможност
да проследят на място цялостната организация
на подобно мероприятие с оглед успешното провеждане на следващата обща годишна среща
на CEN и CENELEC в България.

Седма генерална
асамблея на
CEN/CENELEC
7th CEN/CENELEC
General Assembly

Участие на г-н И. Буров
и г-жа И. Дабижева
в работна среща на
административния
борд на CEN
Participation of Mr. I. Burov
and Mrs. I. Dabizheva in a
working meeting of CEN
Administrative Board
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Участие в Техническите съвети
на европейските организации по
стандартизация CEN и CENELEC

Participation in the Technical Boards of the
European Standards Organisations CEN
and CENELEC

Чрез своите постоянни представители в техническите органи на европейско ниво БИС участва
редовно в заседанията на Техническите съвети
на европейските организации по стандартизация, на които се обсъжда, организира и координира тяхната дейност.

BDS, through its permanent representatives in the
technical bodies at European level, participates
regularly in the meetings of the Technical Boards
of the European standardization organisations,
where their activities are discussed, organised and
coordinated.

Технически съвет на CEN

CEN Technical Board

През 2011 г. се проведоха 69-то и 70-то заседания на техническия съвет на CEN (CEN/BT), на
които са дискутирани проблеми и организационни въпроси, процедури за работа, предприети
са действия за координиране и планиране на
дейността по стандартизация в изпълнение на
Стратегията на CEN 2010-2013. Обсъдени са и
въпроси, гласувани по кореспондентски път, по
които са предоставени коментари от национални органи по стандартизация или други организации. Проведено е и проучване от Европейската комисия, свързано с услугите, чрез което
се цели да се установи нивото на познаване и
използване на европейските стандарти в различните сектори на индустрията, да се определят основните предимства, които стандартите в
сектора на услугите дават на ползвателите им,
както и да се идентифицират пречките, които
не позволяват или ограничават използването на
стандарти в този сектор. През 2011 г. са гласувани 114 документа по кореспондентски път.

69th and 70th meetings of CEN Technical Board
(CEN/BT) took place in 2011 where problems and
organisational issues, working procedures, etc. were
discussed and actions were taken for coordination
and planning standardization work in implementation
of CEN Strategy 2010-2013. Raised issues voted
by correspondence for which comments from
national standards bodies or other organisations
had been submitted were discussed. A study was
carried out by the European Commission related
to the services provision aiming at determining the
level of knowledge and use of European standards
in different industry sectors, identifying the main
benefits that standards in the service sector provide
for the users and identifying obstacles that prevent
or restrict the use of standards in this sector. 114
documents were voted by correspondence in 2011.

Технически съвет на CENЕLEC

CENЕLEC Technical Board

През изминалата година са проведени две заседания на техническия съвет CENELEC, на които са одобрени годишните доклади и работните
програми на техническите комитети и подкомитети. Направен е и преглед на ратификациите за
изминалия период и се одобриха документите,
гласувани по кореспондентски път с коментари
и препоръки от националните комитети и/или
техническите органи. Одобрени бяха списъците
с нови хармонизирани стандарти към директивите от обхвата на CENELEC, като и планът за
действие на техническия съвет за периода 2011-

Two meetings of CENELEC Technical Board were
carried out in the past year, where the annual reports
and work programmes of technical committees
and subcommittees were approved. A review of
ratifications for the previous period was also made
and the documents voted by correspondence with
comments and recommendations from national
committees and/or technical bodies were approved.
Lists of new harmonized standards under the
directives in the scope of CENELEC were approved,
as well as the action plan of the Technical Board for
the period 2011-2013 in implementing the strategic
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vision of the European Commission on European
standardization.

2013 в изпълнение на стратегическата визия на
Европейската комисия по европейската стандартизация.

34-а генерална асамблея
на Международната
организация за стандартизация (19-24 септември
2011, Ню Делхи, Индия)

34th General Assembly of the
International Organization
for Standardization (19-24
September 2011, New Delhi,
India)

В работата на поредната генерална асамблея
на Международната организация за стандартизация (ISO) участие взеха изпълнителният директор на БИС г-жа Ирен Дабижева и ръководителят на отдел „Международно сътрудничество”
г-жа Юлия Стефанова. В рамките на асамблеята се проведе и открита сесия на тема „Индустрия и стандарти – насърчаване на иновациите и изграждане на конкурентни предимства”,
посветена на начина, по който международните
стандарти осигуряват конкурентно предимство и
подкрепят индустриалния напредък. Като общи
теми бяха засегнати и въпроси, свързани с икономическите ползи от стандартите, добрите
практики от индустрията за участие в дейността
по стандартизация, с ролята на стандартизацията за малките и средните предприятия в света.

BDS Managing Director Mrs. Iren Dabizheva
and Mrs. Julia Stefanova, Head of „International
Cooperation“ Department participated in the work
of the annual General Assembly of the International
Organization for Standardization (ISO). Within
the Assembly an open session on „Industry and
Standards – encouraging innovations and building
competitive advantage“, dedicated to the way
international standards provide for a competitive
advantage and support to industrial development
was held. As general issues were discussed
also problems related to the economic benefits
of standards, best practices from industry for
participation in the standardization work, the role of
standardization for small and medium enterprises
in the world.

Генерална асамблея на ISO
ISO General Assembly
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74-а генерална асамблея
на Международната
електротехническа комисия
(24-28 октомври 2011,
Мелбърн, Австралия)

74th General Assembly
of the International
Electrotechnical
Commission (24-28 October
2011, Melbourne, Australia)

В ежегодната среща на Международната електротехническа комисия (IEC), на която се представи дейността през четвъртото тримесечие на
2010 г. и 9-те месеца на 2011 г., БИС бе представен от председателя на Управителния съвет,
г-н Ивелин Буров, изпълнителния директор г-жа
Ирен Дабижева и Сийка Златанова, секретар
на националната електротехническа комисия.
Отчетено бе създаването на нови технически/
проектни комитети на IEC и трансформиране
на секторните съвети в консултативни комитети.
Също така бяха отчетени постиженията по програмата за обучение на млади професионалисти и секретари от новите страни-членки на ІЕС.
Акцент се постави и на развитието на приоритетни области на стандартизация на ІЕС, сред които „интелигентни” мрежи, електромобили, възобновяеми източници на енергия. Проведена бе
дискусия относно необходимостта от по-лесен
достъп на националните комитети до централния секретариат и създаването на дискусионен
форум, свързан с непрекъснатото подобряване
на ИТ инструментите в подкрепа на дейността
по стандартизация.

BDS was presented by Mr. Ivelin Burov, Chairman
of BDS Managing Board, Mrs. Iren Dabizheva,
BDS Managing Director and Mrs. Sijka Zlatanova,
Secretary of the National Electrotechnical
Commission at the annual meeting of the
International Electrotechnical Commission (IEC),
where the activities during the fourth quarter of 2010
and 9 months of 2011 were discussed. The newly
established IEC technical project committees and
the converting of sectoral councils into consultative
committees were reported. The achievements under
the training programme for young professionals and
secretaries from the new IEC member countries
were also brought forward. Emphasis was put on
the development of priority areas of standardization
of IEC, including „smart“ grids, electric vehicles,
and renewable energy sources. Discussion was
held regarding the need for easy access of the
national committees to the Central Secretariat and
the creation of a discussion forum related to the
permanent improvement of IT tools in support of the
standardization work.

Годишно заседание на Комитета на
IECEE за управление на сертификацията

Annual Meeting of IECEE Committee for
Certification Management

БИС като национален член в IECEE CB Scheme
взе участие в поредната годишна среща, провела се през юни 2011 в Истанбул, Турция, на
която се обсъдиха въпроси, свързани с използване на сертификатите и знаците на IEC/IECEE,
енергийната ефективност и със сътрудничеството с международните организации по акредитация ILAC & IAF. За подобряване на схемата се
взе решение да се предприеме проучване сред
членовете на схемата за събиране на обективни
доказателства за неприемането на СВ сертификати, издадени въз основа на изпитвания в наблюдавана лаборатория на производителя.

BDS as a national member of IECEE CB Scheme
took part in the annual meeting, held in June 2011
in Istanbul, Turkey, where issues related to the
use of the certificates and marks of IEC/IECEE,
energy efficiency and cooperation with international
accreditation bodies ILAC & IAF were discussed.
In order to improve the scheme it was decided a
survey among members of the scheme for the
collection of objective evidences of non-acceptance
of CB certificates based on laboratory tests in the
surveillance of the manufacturer to be implemented.
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Пленарна среща на CEN/TC 155
„Пластмасови тръби и тръбопроводни
системи“

Plenary meeting of CEN/TC 155 „Plastics
piping systems and ducting systems”

Представители на БИС/ТК 81 „Пластмаси” взеха активно участие в 50-та среща европейския
технически комитет за пластмасови тръби и тръбопроводни системи, състояла се през ноември
в Порто, Португалия. Присъстваха и представители на 19 държави от ЕС и на Европейската
асоциация за пластмасови тръби и свързващи
части (TEPPFA). На обсъждане се подложиха
резултатите от периодичния преглед на стандартите от областта на CEN/TC 155. В резултат на това се взе решение да се преработи EN
1453-1:2000 „Пластмасови тръбопроводни системи с многослойни стени на тръбите за канализация (ниска и висока температура) в сгради.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U).
Част 1: Изисквания за тръби и системата”. По
предложение на българските експерти бе взето
и решение да се обновят стандартите за методи
за изпитвания, позовани в текста на стандарта и
се извършат технически поправки.

Representatives of BDS/TC 81 „Plastics“ actively
participated in the 50th meeting of the European
Technical Committee for plastics piping systems
and ducting systems, held in November in
Porto, Portugal. The meeting was attended
by representatives of 19 EU countries and the
European Association for plastic pipes and fittings
association (TEPPFA). Subject to discussion were
the results of the periodic review of standards in the
field of CEN/TC 155. As a result, it was decided to
revise EN 1453-1:2000 „Plastics piping systems with
structured wall-pipes for soil and waste discharge
(low and high temperature) inside buildings –
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Part
1: Specifications for pipes and the system”. By the
proposal of Bulgarian experts it was also decided
the standards for test methods referred in the
text of the standard to be reviewed and technical
corrections to be made.

Пленарни заседания на CEN/TC 403
„Естетични хирургични услуги”

Plenary meetings of CEN/TC 403 „Aesthetic
surgery services“

На проведените през миналата година срещи на
европейския технически комитет в областта на
естетичните хирургични услуги взеха участие
утвърдени български експерти от ЕРГ 12, които
се включиха активно в обсъждането на prEN/WD
16372 „Естетични хирургични услуги”, предоставяйки становището си на отделните етапи от
разработването му.

Recognized Bulgarian experts from EWG 12
attended the meetings of the European Technical
Committee in the area of aesthetic surgery services
that were held in the last year and they participated
actively in the discussion of prEN/WD 16372
„Aesthetic surgery services“, giving their opinion on
the various stages of standards’ development.

Семинар на тема „Проектиране на
стоманобетонни конструкции съгласно
изискванията на Еврокод 2”

Workshop on „Design of concrete
constructions according to the
requirements of Eurocode 2”

На проведения през 2011 г. в Брюксел семинар, посветен на изискванията за проектиране
съгласно Еврокод 2, взеха участие и български
експерти от БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции”. Обсъдени бяха много
от различията, произтичащи от националните
приложения на различните страни, както и различната степен на прилагане на Еврокодовете.

Experts from BDS/TC 56 „Design of building
construction“ attended the held in 2011 in
Brussels workshop on the requirements for
design according to Eurocode 2. Many of the
differences resulting from national annexes of
the different countries and the different degree of
implementation of Eurocodes were discussed.
The workshop gave an opportunity to exchange
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Семинарът даде възможност да се обмени полезна информация, свързана с опита по въвеждането и прилагането на Еврокодовете.

useful information related to the experience of
implementation and application of Eurocodes.

Пленарни заседания на CEN/TC 154
„Скални материали” и CEN/TC 104
„Бетон и продукти за бетон”

Plenary meetings of CEN/TC 154
„Aggregates“ and CEN/TC 104 „Concrete
and related products“

Делегати, номинирани от БИС/ТК 5 „Бетони и
разтвори”, участваха на проведените през миналата година пленарни заседания, сътояли се
съответно в Брюксел и в Милано. Българските
експерти се включиха в обсъждането на актуални въпроси, свързани с разширяването на стандартизационната дейност по отношение на приложението на строителните материали, тяхното
изпитване и оценяване на съответствието.

Delegates nominated by BDS/TC 5 „Concrete
and mortars“ participated in the plenary meetings
that were held last year, respectively in Brussels
and Milan. Bulgarian experts participated in the
discussion of issues related to extension of the
standardization work concerning the application
of building materials, their testing and conformity
assessment.

Участие на БИС в европейски програми
и проекти

BDS participation in European
programmes and projects

Проект по програма „Леонардо да
Винчи”

Project funded under „Leonardo da Vinci“
Programme

Българският институт за стандартизация отново
се включи като партньор в проект по програма
„Леонардо да Винчи”, насочена към мебелния
бранш (Виртуална образователна програма за
мебелния бранш), финансирана от Европейската комисия. Водещ партньор по проекта е Университетът „Мендел” в Бърно, Чешка република. Целта е да се съдейства за подобряване на
професионалното обучение в мебелния сектор
чрез създаване на привлекателен интерактивен
интернет портал с терминологичен речник на 5
езика и електронни модули за обучение. През
първата година от изпълнението на проекта терминологията, използвана в съответния сектор,
бе прведена на националните езици на партньорите.

Bulgarian Institute for Standardization joined again
as a partner a project under „Leonardo da Vinci“
Programme, aimed at furniture industry (Virtual
educational programme for the furniture branch),
funded by the European Commission. A leading
partner is „Mendel“ University in Brno, Czech
Republic. The aim is to promote the improvement
of vocational training in the furniture sector through
creation of attractive interactive Internet portal with
a vocabulary in 5 languages and online training
modules. The terminology used in the sector was
translated in the national languages of the partners
during the first year of the project.
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Рамково споразумение за
сътрудничество за превод на
европейски стандарти на езиците на
Общността

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

През 2011 г. се подписа ново двегодишно Рамково споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейски стандарти на
български език, което е по програма, финансирана от ГД „Предприемачество и индустрия” на
Европейската комисия. Това е част от мерките на ЕК за улесняване на бизнеса, в частност
на малките и средните предприятия (МСП) при
прилагането на стандартите и за повишаване на
информираността и конкурентоспособността на
МСП в Европа. В изпълнение на споразумението през изминалата година се въведоха с превод 72 европейски стандарти в различни области. Предоставянето на европейски стандарти
в превод на български език е предпоставка за
тяхното по-лесно разбиране и прилагане и улеснява достъпа на българските предприятия до
европейския пазар.

A new two-year Framework Partnership Agreement
for translation of European standards into Bulgarian
under a programme funded by DG „Enterprise and
Industry“ of the European Commission was signed
in 2011. This is part of EC measures to facilitate
business, particularly small and medium-sized
enterprises (SMEs) in applying the standards and
to raise awareness and competitiveness of SMEs
in Europe. 72 European standards in different areas
were implemented with Bulgarian translation last
year. Provision of European standards in Bulgarian
is a precondition for their easier understanding and
applying and facilitates the access of Bulgarian
enterprises to the European market.

Туининг проект „Подкрепа за Института
за стандартизация на Босна и
Херцеговина”

A Twinning Project „Support for the
Institute for Standardization of Bosnia and
Herzegovina“

В края на 2011 г. се постави началото на Туининг
проект „Подкрепа за Института за стандартизация на Босна и Херцеговина”, който БИС изпълнява в консорциум с Испанската асоциация за
стандартизация и сертификация (AENOR) и Германския институт за стандартизация (DIN). Проведе се първоначалното заседание, на което се
обяви началото на един полезен за икономическото развитие на Босна и Херцеговина и интегрирането на страната в европейските структури
проект. Официалната среща уважиха зам.-ръководителят на Делегацията на ЕК в Босна и Херцеговина, посланикът на Република България
в Босна и Херцеговина и отговорни представители на посолствата на Кралство Испания и на
Германия в Босна и Херцеговина.

At the end of 2011 started the Twinning project
„Support for the Institute for Standardization of
Bosnia and Herzegovina“ implemented by BDS
in consortium with the Spanish Association for
Standardization and Certification (AENOR) and the
German Institute for Standardization (DIN). At the
kick-off meeting the start of a useful project for the
economic development of Bosnia and Herzegovina
and its integration in the European structures was
announced. The official meeting was attended by
the Deputy Head of EU Delegation in Bosnia and
Herzegovina, the Bulgarian ambassador to Bosnia
and Herzegovina and high level representatives of
the embassies of Spain and Germany in Bosnia
and Herzegovina.
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Двустранно сътрудничество

Bilateral cooperation

Участие в XIV-то заседание на
Междуправителствената българо-руска
комисия за икономическо и научнотехническо сътрудничество (6-7 април
2011, Москва, Русия)

Participation in the XIV meeting of the
Intergovernmental Bulgarian-Russian
Commission for Economic and ScientificTechnological Cooperation (6-7 April 2011,
Moscow, Russia)

На поредното заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и
научно-техническо сътрудничество участие взе
и делегация от БИС, ръководена от изпълнителния директор г-жа Ирен Дабижева. По време на
заседание на руско-българската работна група
по стандартизация, метрология и оценяване на
съответствието се обсъди съвместната работа
през предходната година и сътрудничеството в
областта на стандартизацията и оценяването на
съответствието между Федералната агенция по
техническо регулиране и метрология и Българския институт за стандартизация в рамките на
Меморандума за сътрудничество между двете
организации, както и планът за съвместна работа през 2011-2012 по реализация на Меморандума. Взето бе решение за продължаване на
сътрудничеството в рамките на меморандума и
плана за съвместна работа.

BDS delegation headed by the Managing Director
Mrs. Iren Dabizheva participated in the regular
session of the Intergovernmental Bulgarian-Russian
Commission for economic and scientific-technical
cooperation. During a meeting of the RussianBulgarian working group on standardization,
metrology and conformity assessment the
partnership in the previous year and the cooperation
in the field of standardization and conformity
assessment between Federal Agency for Technical
Regulation and Metrology and Bulgarian Institute for
Standardization within the signed Memorandum of
cooperation between both organisations as well as
the joint action plan for 2011-2012 for enforcement
of the Memorandum were discussed. It was decided
to continue the cooperation within the provisions of
the Memorandum and the joint action plan.

Среща с ръководството
на Руската федерална
агенция за техническо
регулиране и метрология
A meeting with the management of the Russian Federal
Agency for Technical
Regulation and Metrology
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Дейности, свързани с членството на
България в Европейския съюз

Activities related to the membership of
Bulgaria in the European Union

Като член на Европейския съюз (ЕС) България
има ангажимент при изпълнение на Директива
98/34/ЕС за обмен на информация, както и в
изпълнение на задълженията, произтичащи от
Споразумението със Световната търговска организация за премахване на техническите пречки
в търговията. Функциониращият към Българския
институт за стандартизация национален информационен център изпълнява задължението си
да осигурява информация в областта на стандартизацията в съответствие с цитираните документи.

As a member of the European Union (EU), Bulgaria
has an engagement in implementing Directive
98/34/EC for information exchange as well as
in fulfillment of the obligations arising under the
Agreement with the World Trade Organisation to
remove technical barriers to trade. The functioning
BDS National Information Centre performs its
obligation to provide information on standardization
in accordance with those documents.

През 2011 г. са нотифицирани 8 проекта на
стандарти, разработвани на национално ниво в
следните технически комитети: БИС/ТК 5 „Бетон
и разтвори”, БИС/ТК 8 „Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво”, БИС/ТК 14 „Пътни
превозни средства и двигатели с вътрешно горене”, БИС/ТК 20 „Тежки цветни метали и сплави”, БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции” и БИС/ТК 68 „Пътно дело”.

In 2011 eight projects of standards developed at
national level in the following technical committees
were notified: BDS/TC 5 „Concrete and mortars“,
BDS/TC 8 „Gas equipment, gas cylinders, fittings
for gas equipment, household equipment for solid
and liquid fuel”, BDS/TC 14 „Road vehicles and
internal combustion engines”, BDS/TC 20 „ Heavy
non-ferrous metals and their alloys”, BDS/TC 56
„Design of building construction“ and BDS/TC 68
„Road engineering“.

Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява информация относно нотификации на проекти на
национални стандарти, получени от останалите
държави-членки на CEN/CENELEC, както и на
Световната търговска организация.

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

През 2011 г. в европейските организации за стандартизация (CEN и CENELEC) чрез националния информационен център са нотифицирани
1906 броя национални стандарти, въвеждащи
европейски.

1906 national standards implementing European
standards were notified in 2011 to the European
Standards Organisations (CEN and CENELEC)
through BDS National Information Centre.

Същевременно продължава редовното изпращане на информация относно заглавията на
български език на европейски стандарти на етап
проект и ратифициран документ и на хармонизирани стандарти за цитиране в Официалния
вестник на ЕС.

At the same time continues the regular sending
of information on Bulgarian titles of European
standards at the draft stage and ratified document
and of harmonized standards for citation in EU
Official Journal.
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През изминалата година редовно беше осигурявана информация относно нотификации на
проекти на национални стандарти по процедура
Vilamoura в CENELEC, изпратени от националните комитети.

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

Предоставена е информация на 67 постъпили
запитвания от фирми и организации от страната
и чужбина. Своевременно е предоставяна информация на органите на държавната администрация, съобразно областта на компетентност,
за постъпили проекти на европейски стандарти
на етап обществено допитване.

Information was provided to 67 received inquiries
from companies and organisations from the country
and abroad. Duly information was provided to the
state administration bodies according to the area
of competence for submitted drafts of European
standards at public enquiry stage.

116-та среща на Комитета „Стандарти и
технически регламенти” към Директива
98/34 и 40-то заседание на Комитета
„Стандарти и технически регламенти”

116th meeting of „Standards and Technical
Regulations“ Committee to Directive 98/34
and the 40th meeting of the „Standards and
Technical Regulations“ Committee

Срещите на Комитета „Стандарти и технически
регламенти” се провеждат с участието на националните органи за стандартизация, на които присъства и упълномощен представител на БИС. В
рамките на проведеното през ноември 2011 г. в
Брюксел заседание бяха представени новите постановки на ЕК по отношение на политиката по
стандартизация на Общността и произтичащите
от това ангажименти за националните правителства и националните органи за стандартизация
от страните-членки на ЕС. Представени бяха и
основните теми на Commission’s Standardization
Package – документът, определящ стратегическата визия за стандартизацията в 5 основни
области – индустриална политика и иновации,
изследвания, образование, ключови социални
предизвикателства, единен пазар за услуги и
функционална съвместимост на информационните и комуникационни технологии.

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. Within the meeting held in November
2011 in Brussels the new visions of the European
Commission on the Community policy on
standardization and the resulting engagements for
the national governments and national standards
bodies of member states were announced. The
main topics of Commission‘s Standardization
Package were presented – the document setting
out the strategic vision for standardization in five
basic areas – industrial policy and innovation,
research, education and key social challenges, a
single market for services and interoperability of
information and communication technologies.
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PUBLISHING ACTIVITY

Сред основните дейности при подготовката на
българските стандарти и стандартизационни
документи за одобряване е издателската. Като
последен етап преди предоставянето им за продажба тя включва предпечатно оформяне, стилова и езикова редакция, окончателна проверка
за актуалност.

Publishing is among the main activities in
the preparation of Bulgarian standards and
standardization documents for approval. As a final
stage before presenting them for sale it includes
print design, style and editing review, final check for
actuality.
2005



През 2011 г. с превод на български
език са въведени 408 стандарта и
стандартизационни документи, а
броят на въведените на един от официалните езици на CEN/CENELEC е
1799. От националния фонд от стандарти са отменени общо 1266 стандарта.
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408 standards and standardization
documents were implemented with
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is the number of implemented standards
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БДС Компас
Издание на Българския институт за стандартизация

За популяризиране на дейността
по стандартизация БИС подготвя и
други специализирани издания като
списанието „БДС Компас”, което от
миналата година излиза веднъж на
два месеца и е достъпно онлайн на
нашата интернет страница.

BDS responsibility is also the publishing
on monthly basis of the Official
Bulletin containing updated list of
implemented and withdrawn standards,
draft of European standards at public
enquiry and formal vote stages, etc.

Брой 5
септември – октомври 2011

ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ

ISSN 1314-3611
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In order to promote the standardization
activities BDS also prepares other
specialized publications such as BDS
Compass Magazine, published every
two months and available online on
BDS website.
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The following publications were prepared and
published in 2011:
• 12 issues of BDS Official Bulletin

През 2011 г. са подготвени и издадени:
• 12 броя на Официалния бюлетин на БИС

• 6 issues of BDS Compass Magazine on the
following topics:

• 6 броя на списание „БДС Компас”, посветени на следните теми:
* Пътнически транспорт

* Passenger transport

* Ползата от стандартите

* Benefits of standards

* Нефтът – черното злато

* Petroleum – the black gold

* Социалната отговорност

* Social responsibility

* Електроуредите

* Electric appliances

* Безопасната Коледа

* Safe Christmas

• двуезично издание на български и английски език на годишния отчет за дейността на
БИС през 2010 г.

• Bilingual edition in Bulgarian and English of
BDS Annual Report for 2010.

През изминалата година се публикуваха и официалните издания на български език на австрийския стандарт ÖNORM B 3415:2009 „Гипсови плочи и системи от гипсови плочи”, както и
OHSAS 18002:2008 „Системи за управление на
здравето и безопасността при работа. Указания
за внедряване на OHSAS 18001:2007”.

The official issues in Bulgarian of the Austrian
Standard ÖNORM B 3415:2009 „Gipsplatten und
Gipsplattensysteme“ and OHSAS 18002:2008
„Occupational health and safety management
systems – Guidelines for the implementation of
OHSAS 18001:2007“ were published in 2011.

В допълнение към стандартите в превод на български език се издаде и специализираното издание, посветено на системите за управление
в сферата на околната среда, и насочено към
малките и средните предприятия – „ISO 14001
Системи за управление на околната среда. Списък за проверка, лесен за използване от малките предприятия. Готови ли сте?”.

In addition to the standards with Bulgarian
translation the specialized publication dedicated to
management systems in the area of environment
and focused on small and medium-sized enterprises
- „ISO 14001 Environmental management systems.
An easy-to-use checklist for small businesses. Are
you ready?“ was published.

Статистика

Statistics

Информацията за въведените през 2011 стандарти и стандартизационни документи по видове е илюстрирана на следната графика:

The following table illustrates the information
about the implemented in 2011 standards and
standardization documents:
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Въведени стандарти през 2011 г. по видове
Adopted standards in 2011 by types
БДС/ BDS
ISO
ISO/IEC
IEC
EN
EN ISO
HD
ETSI
станд. док-ти на/
standardization deliverables of
CEN, CLC, ETSI, ISO, IEC

Най-много са европейските 1 822 (включително международни, въведени като EN, и ЕTSI),
следват международните – 49, разработените
на национално ниво (основно национални приложения) са 31.

The largest is the number of the European standards
– 1 822 (including international ones implemented
as EN and ETSI), followed by the international ones
– 49, 31 are the standards developed at national
level (mainly national annexes).

Съществуващият към края на 2011 г. национален фонд от стандарти е показан на следващата
графика.

The next graph bellow illustrates the status of the
national standards fund by the end of 2011.

Национален фонд от български стандарти към края на 2011 г.
National Fund of Bulgarian standards by the end of 2011
94
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Сравнение на състоянието на националния
фонд от стандарти по видове за последните три
години може да се види в таблицата и графиката
към нея.

The table and the graph below illustrate the
comparison of the status of the national standards
fund in the last 3 years:

Видове национални стандарти
Type of national standards
БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)
БДС/ BDS
БДС EN/ BDS EN (ETSI)
БДС ISO/ BDS ISO
БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC
СТ на СИВ/ COMECON Standards
БДС IEC/ BDS IEC
БДС ETS/ BDS ETS
други стандарт. документи (TR, TS и др.)/ BDS - other
standardization deliverables (TS, TR, etc.)
Общо/ Total

2009

2010

2011

18253
8236
2129
1212
534
476
98
145

19140
8120
2309
1134
24
447
94
153

19774
7971
2399
1145
24
439
94
159

801
31884

795
32216

860
32865

Сравнение на фонда от български стандарти през 2009 - 2011 г.
Comparison data for the fund of Bulgarian standards in the period 2009 - 2011
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Съвсем естествено най-голям дял продължава
да имат въведените като български европейски
стандарти, следвани от стандартите, разработени на национално ниво, и международните стандарти, въведени като български.

Quite naturally the European standards implemented
as Bulgarian ones continue to have the biggest
share, followed by standards developed at national
level and international standards implemented as
Bulgarian ones.

От общия брой на отменените стандарти през
2011 г. 167 са разработените на национално
ниво и 8 са СТ на СИВ.

167 developed at national level standards and 8
COMECON standards were withdrawn in 2011.
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БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР, УСЛУГИ И ПРОДАЖБИ

BUSINESS INFORMATION CENTRE,
SERVICES AND SALES

Обновеният през 2011 г. информационен център на БИС предоставя информация за действащите български, европейски, международни и
чуждестранни стандарти и стандартизационни
документи.

BDS
Information
Centre,
renovated
in
2011,
provides
information
on
published
Bulgarian, European, international and foreign
standards
and
standardization
documents.

Информационните
БИС, обхващат:

от

The provided by BDS information services include:

• 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

услуги,

предоставяни

• справки за актуалност на стандарти и стандартизационни документи

and

thematically-focused

• elaboration of references on standards and
standardization documents actuality

• отговори на запитвания от клиенти.

• answers to customers’ inquiries.

Броят на обслужените през 2011 г. клиенти е
923, подготвени са 3 826 тематични и библиографски справки, предоставена е информация
относно 3 135 документа, изготвени са 10 справки за актуалност на стандарти и 125 отговори на
запитвания.

The number of the served customers in 2011 was
923, 3 826 thematic and bibliographical references
were prepared, information on 3 135 documents
was provided, 10 references for the actuality
of standards and 125 replies to inquiries were
performed as well.

БИС разполага с богат фонд от национални
стандарти и в библиотеката към информационния център се предлагат екземпляри от всички
европейски и международни стандарти, както
и от чуждестранни стандарти. Клиентите имат
възможност на място да намерят необходимата
им информация относно стандарти и стандартизационни документи.

BDS has a rich fund of national standards and
the library to the Information Centre offers copies
of all European and international standards as
well as foreign standards. Customers have the
option to find on spot the necessary information
about standards and standardization documents.

През 2011 г. от услугите на библиотеката са се
възползвали 2 364 клиенти и служители на БИС
и са предоставени 7 091 бр. документи.

2 364 customers and BDS employees benefited
from the services of the library and 7 091 documents
were provided for use in 2011.

Продажби на стандарти

Sales of standards

Общият брой на продадените през изминалата година български стандарти е 10 160, което
е с около 13,2 % повече в сравнение с 2010 г.

The total number of Bulgarian standards sold out
over the past year was 10 160 which was 13,2%
more in comparison to 2010. The growth in national
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Ръстът при националните стандарти е 45 %, при
БДС ISO – 15,5 %. На графиката по-долу са показани продажбите по видове стандарти през
изминалата година:

standards is 45%, for BDS ISO - 15,5%. The sales
by types are illustrated in the graph bellow:

Sold out Bulgarian standards in 2011 by
types

Продадени български стандарти през
2011 г. по видове
165
700

85

БДС/ BDS
1812

БДС EN/ BDS EN
БДС EN ISO/ BDS EN ISO

2353

БДС ISO/ BDS ISO
стандартизационни документи (СД)/
Standardization deliverables
други (БДС HD, БДС IEC, СТ на
СИВ, проекти на БДС)/ others (BDS HD, BDS
IEC, COMECON Standards, projects)

5045

От документите на международни и чуждестранни организации по стандартизация, с които БИС
е сключил договори за разпространение на техните документи, са продадени общо 414 броя,
в това число: международни (ISO, IEC), немски
(DIN), британски (BSI), американски (ASTM),
руски (ГОСТ) и други.

In total 414 copies of documents were sold out,
including international (ISO, IEC), German (DIN),
British (BSI), American (ASTM), Russian (GOST)
and other documents of international and foreign
standards organisations within signed with BDS
contracts for distribution of their standardization
documents.

Наблюдава се спад с около 70% в продажбите
на стандартите на DIN и ръст в продажбите на
ASTM стандартите, но като цяло нивото на тези
продажби се запазва спрямо предходната година, когато е било 423 бр.

There is a decrease of 70% in sales of DIN
standards and growth in sales of ASTM standards,
but as a whole the level of these sales was the same
compared to the previous year when it was 423.

Съотношението на тези продажби е дадено на
следната графика:

The proportion of these sales is given in the following
graph:
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Продадени международни и
чуждестранни стандарти през 2011 г.

Sale of International and foreign standards
in 2011

2%
4%

4%
ISO

14%

IEC
BS

12%

DIN

60%

ASTM
ГОСТ/ GOST
API

2%

други/ others

2%

През 2011 г. сред най-продаваните български
стандарти са тези, свързани със системите за
управление (включително на качеството, околната среда, сигурността на информацията, риска) с оценяване на съответствието, строителството, енергийната ефективност, услугите и
безопасността на машините.
Графично изражение на най-продаваните български стандарти през 2011 г. е представено на
графиката по-долу:

Among the best sold out Bulgarian standards in
2011 were those related to management systems
(including quality, environment, information security,
risk), conformity assessment, construction, energy
efficiency, services and machinery safety.
Graph performance of the best-sold Bulgarian
standards in 2011 is as follows:

БДС EN 10025-2:2005
БДС EN 1775:2010
БДС EN 1991-1-3:2006/NA:2011
БДС EN ISO 13485:2004
БДС EN ISO 15614-1:2006
БДС EN ISO 6892-1:2009
БДС EN 13791:2007/NA:2011
БДС EN 14502-1:2010
БДС EN ISO 5817:2008
СД ISO/TS 16949:2010
БДС 14:2010
БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
БДС EN 10204:2005
БДС EN 1991-1-4:2005/NA:2011
БДС EN 16001:2009
БДС EN ISO 9004:2009
БДС EN ISO/IEC 17020:2005
БДС EN ISO/IEC 17021:2011
БДС ISO 31000:2011
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
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БДС ISO/IEC 27001:2006
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0

20

40

60

80

50

100

120

140

160

180

брой/ number

ANNUAL REPORT 2011
Bulgarian Institute for Standardization

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

Съществуващата автоматизирана система за
управление на стандартизационния процес и на
продажбите улеснява максимално достъпа на
клиентите до необходимата им информация, поради което през 2011 г. се наблюдават следните
тенденции:
• намалява броят на запитванията на клиентите относно актуалност на стандартите,
цена и др.

• Decreased number of customers’ enquiries on
standards actuality, price etc.
• Reduced sales of BDS Catalogue

• намалява продажбата на каталог на БДС

• Increased number of orders for purchasing
standards online – 42,5 % from the total number

• увеличава се относителният дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет
– те заемат 42,5 % от общия брой

• On-line sales of Bulgarian standards reached
32,6 %, and on CD – 33,1%.

• продажбите on-line на български стандарти
достигнаха 32,6 %, а на диск – 33,1 %.

Bulgarian Institute for Standardization continues to
work for a steadily improvement of the quality of the
provided services, offering new services and striving
to respond flexibly and adequately to the customers’
expectations according to market requirements.

Българският институт за стандартизация продължава да работи за непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги, да
предлага нови продукти, като се стреми да реагира гъвкаво и адекватно на очакванията на
нашите клиенти съобразно изискванията на пазара.
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ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

FINANCIAL ACTIVITY

От финансова гледна точка изминалата 2011 г. се
оказа трудна и за Българския институт за стандартизация. Отчитайки икономическите фактори, чрез последователна и разумна финансова
политика БИС съумя да осигури средства за изпълнение на дейностите по стандартизация на
национално ниво и на поетите ангажименти на
европейско и международно ниво. Гарантирането на финансова стабилност остава основна
стратегическа цел на ръководството.

In financial aspect 2011 was a difficult year also for
Bulgarian Institute for Standardization. Considering
the economic factors, through a consistent and
prudent fiscal policy, BDS managed to provide
funds for implementation of the standardization
activities at national level and its commitments at
European and international level. Ensuring financial
stability remains a major strategic goal for BDS
management.

Източниците за сформиране на приходите за
2011 г. са показани в абсолютна стойност и в
процентно съотношение в следната таблица и
графика към нея.

The sources for the formation of the income for 2011
are shown in absolute terms and as percentage in
the following table and graph to it.
лв.
BGN

Източник на финансиране / Source of funding
Субсидия от държавния бюджет / Governmental subsidy
Приходи от продажби / Revenues from sales
Членски внос / Membership fees
Договори, вкл. по европейски проекти / Contracts, including ones funded
under European projects
Други приходи – лихви и спонсорство / Other revenues – sponsorship and
accumulation of interests
Финансиране по проект по Оперативна програма / Finansing under
Operational Programme project
Всичко приходи / Total revenues
Наличност от предходни години към 01.01.2011 г. / Balance funds as of
01.01.2011

%

1 074 000 53
450 481 23
198 508 10
83 155

4

22 671

1

187 234
2 016 049

9

355 418

Финансиране на дейността по стандартизация за 2011 г. (лева)

лева/ BGN

Funding of the standardization activities in 2011 (BGN)
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Membership fees

Източник на финансиране/ Source of funding
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Основен дял при сформирането на приходната
част остава субсидията, определена чрез Закона за държавния бюджет. Приходите от продажби продължават да бъдат втория основен
източник за формиране на приходи, следвани от
средствата от членски внос.

The main share in the formation of the revenue part
remained the subsidy determined by the Law on
State Budget. Revenues from sales continued to
be the second major source of revenues formation,
followed by funds from membership fees.

В приходната част на бюджета са включени и
средства по Проекта „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” в размер
на 187 234 лв. в резултат от първия междинен
отчет.

The revenue part of the budget includes funds under
„Improving the standardization system in Bulgaria“
project amounting at 187,234 BGN as a result of the
first interim report.

По-долу е показана сравнителна информация за
приходната част на бюджета на БИС за последните три години:

Comparative information on BDS budget revenues
for the last three years is presented here after:

Финансиране на дейността по стандартизация 2009 - 2011 г. (лева)
Funding of the standardization activities in the period 2009 - 2011 (BGN)
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2009
лева / BGN
Субсидия от държавния бюджет/
Governmental subsidy
1 074 000
Приходи от продажби/ Revenues from
sales
549 204
Вноски от членовете на БИС/ТК/ BDS/TC
Membership fees
230 066
Договори за финансиране на теми, в
т.ч. от европейски проекти/ Contracts,
including EU funded projects
43 906
Други приходи (лихви и спонсорство)/
Other revenues – sponsorship and
accumulation of interests
24 052
Финансиране по проект по Оперативна програма/ Financing under Operation
Programme project
Общо приходи/ Total revenues
1 921 228
Наличности на 01.01 за съответната година/ Balance funds as of 01.01 for the year
552 683

2010

2011

%

лева / BGN

%

лева / BGN

%

56

1 074 000

39

1 074 000

53

29

467 905

17

450 481

23

12

202 358

7

198 508

10

2

83 425

3

83 155

4

1

27 879

1

22 671

1

889 083
2 744 650

33

187 234
2 016 049

9

503 518

355 418

Забелязва се, че и през изминалата година субсидията от държавния бюджет остава непроменена. Продължава обаче тенденцията за намаляване на средствата от продажби и от вноски
на членовете, дължаща се на общата икономическа стагнация. Почти непроменени остават
приходите от договори за въвеждане на стандарти с превод на български език. Заслужава да
отбележим финансовото съдействие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане на европейски стандарти в строителния сектор.

It is obvious that during the last year the state budget
subsidy remained unchanged. The tendency for a
decrease in revenues from sales and membership
fees continued due to the overall financial
stagnation. Almost unchanged were the revenues
from contracts for implementation of standards with
Bulgarian translation. It is worth noting the financial
support of the Ministry of Regional Development and
Public Works for the implementation of European
standards in the construction sector.

По отношение на разходната част от бюджета
през 2011 г. БИС продължи да следва целесъобразна и икономична политика, стремейки се
към балансираност между приходи и разходи.
Изпълнението на разходната част от бюджета
е представено на таблицата по-долу. Показана
е и сравнителна информация за направените
разходите за последните три години в лева и в
проценти.

Regarding the expenditure part of the budget, BDS
continued in 2011 to follow expedient and provident
policy, striving to maintain the balance between
revenues and expenses. The implementation of the
expenditure part of the budget is presented in the
table below. Comparative information about costs
incurred in the last three years in BGN and rates is
illustrated.
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2009
лева /
BGN
Заплати, в т.ч. ДМС/ Salaries, including
additional financial incentives
769 792
Други възнаграждения/ Other remunerations 286 316
Социално-осигурителни вноски/ Social
insurance fees
148 220
Издръжка/ Subsistence
393 189
Членски внос за ISO, IEC, CEN, CENELEC/
Membership fees to ISO, IEC, CEN, CENELEC
365 090
Капиталови разходи/ Capital expenditures
7 786
Общо разходи/ Total costs
1 970 393
Наличности в края на годината/ Funds at the
end of the year
503 518

2010

2011

%

лева /
BGN

%

лева /
BGN

%

39,1

827 250

40,0

764 638

40,4

14,5

358 781

17,4

262 472

13,85

7,5

147 081

7,1

136 792

7,2

20

374 181

18,1

358 577

18,9

18,5

354 251

17,1

370 170

19,5

0,4

3 952

0,2

2 150

0,1

2 065 496

1 894 799

1 182 672

289 434

Разходи за дейността 2009 - 2011 г. (лева)
Operational costs in 2009 - 2011 (BGN)
900
800

хил.лева/ thousands

700
600
500
400
300
200
100

През цялата изминала година усилията на ръководството на БИС бяха насочени към адекватно
и ефективно използване на финансовите ресурси в съответствие с общата икономическа и финансова среда. В резултат на това БИС осигури
постигане на заложените цели и не допусна финансова нестабилност.

Капиталови
разходи/ Capital
expenditures

Издръжка/
Subsistence

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

2011

Социалноосигурителни
вноски/ Social
insurance fees

2010

Други
възнаграждения/
Other
remunerations

2009

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

0

The efforts of BDS management during the entire
year were focused on adequate and effective use
of financial resources in accordance with the overall
economic and financial environment. As a result,
BDS ensured the realization of the objectives set
and did not allow financial instability.
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011

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

НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

NEW CHALLENGES

Действията на БИС през следващата година
ще бъдат насочени към реализирането на
следните важни цели:

BDS activities in the next year will be directed
towards implementation of the following
important objectives:

• Провеждане през 2012 г. на Генералната
асамблея на европейските организации за
стандартизация (CEN и CENELEC) в България под домакинството на националния орган
по стандартизация. „За устойчива икономика”
ще бъде мотото на най-високия форум на европейската стандартизация за 2012

• Implementation of the General Assembly of
the European Standards Organisations (CEN
and CENELEC) in Bulgaria in 2012, hosted by
the national standardization body. „Towards a
sustainable economy“ will be the slogan of the
highest forum of the European standardization
for 2012

• Разширяване на предоставяните услуги
за бизнеса и улесняване достъпа на предприятията (особено на малките и средните
предприятия) до стандартите и стандартизационните продукти чрез повишаване на техническия капацитет на БИС

• Enlargement of the provided services
for the business and facilitating access of
enterprises (especially SMEs) to standards and
standardization documents by increasing BDS
technical capacity
• Mantaining the number of BDS members and
attracting new organisations and companies for
participation in the standardization work

• Запазване броя на членовете на БИС и
привличане на нови организации и фирми за
участие в дейността по стандартизация

• Developing a strategy for BDS activities for the
period 2013-2017 on the basis of the developed
strategic plan for improvement and development
of the activity and the standardization system
in Bulgaria and the analysis of the status of
the standardization system in Bulgaria under
„Improving the standardization in Bulgaria”
project

• Разработване на Стратегия за дейността на БИС за периода 2013-2017 г. на базата на разработения стратегически план за
усъвършенстване и развитие на дейността и
стандартизационната система в България и
направения анализ на състоянието на стандартизационната система в България в рамките на проекта „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България

• Organisation of electronic fund of standards
which will facilitate faster and easier access to
actual versions of standards and standardization
documents

• Организиране на електронен фонд от стандарти, което ще способства за по-бърз и лесен достъп до актуални версии на стандартите и стандартизационните документи

• Activation of the cooperation with higher
education institutions for better awareness and
incorporating of standardization topics in training

• Активизиране на взаимодействието с висшите учебни заведения за по-добра информираност и включване на теми по стандартизация в процеса на обучение
и не на последно място

and last but not least

• Гарантиране на финансова сигурност чрез
продължаване на разумно провежданата финансова политика.

• Ensuring a financial stability through continuing
the conducted reasonable fiscal policy.
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