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Обръщение на
ръководството

Introduction

Уважаеми членове на Българския институт за
стандартизация,

Dear BDS Members,

Всяка година Българският институт за стандартизация представя подробен отчет за своята
дейност – за нас това е едновременно традиция
и задължение. Постарали сме се в настоящия
отчет да покажем каква беше за нас изминалата
2010 – година на усложнена икономическа обстановка, в която БИС реално усети негативните
последици от всеобщата финансова криза, което пък неминуемо повлия и на нашите резултати
като цяло.

It is a tradition and an obligation for Bulgarian
Institute for Standardization to present a detailed
report for its activities every year. In this report we
have tried to explain what was for us the last year
2010 – a year of complicated economic situation
when BDS actually felt the negative effects of
the global financial crisis which in turn inevitably
affected our entire results.

Независимо от трудностите, пред които бяхме
изправени, БИС продължи да организира и ръководи дейността по стандартизация на национално ниво, да задълбочава сътрудничеството
със заинтересованите страни на национално,
международно и европейско ниво, да участва
в европейските и международни стандартизационни процеси и да изпълнява своите стратегически цели.

Despite the faced difficulties BDS continued to
organize and manage the standardization activity
at national level, to extend the cooperation with the
stakeholders at national, international and European
level, to participate in European and international
standardization processes and to implement its
strategic objectives.

Представяме пред Вас работата по стандартизация по отделни сектори, постигнатите резултати в различни области, както и извършените
промени. Разбира се, тези резултати зависят не
само от усилията на административния персонал на БИС, но и от съдействието на представителите на членовете на БИС и на експертите,
участващи в работните органи на БИС. Затова
благодарим на всички, съпричастни към дейността по стандартизация, и се надяваме и за
в бъдеще, независимо от трудностите, да продължим съвместната дейност за повишаване на
удовлетвореността на нашите членове и клиенти и за утвърждаването на БИС като устойчиво
развиваща се организация.

Herewith we are presenting the standardization
activities in the various sectors, the achieved results
as well as the performed changes. Certainly, these
results depend not only on the efforts of BDS
administrative personnel but also on the support
of the representatives of BDS members and of
the experts participating in BDS working bodies.
Therefore we would like to express our gratitude
to all that are involved in standardization activity
and we hope that regardless of the difficulties we
will continue our joint activities in future in order
to increase the satisfaction of our members and
customers and to promote BDS as a sustainable
developing organization.
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Накратко, пред вас е реалната картина за БИС
за 2010 година. Съзнаваме, че има какво още
да се желае – затова, отчитайки постигнатото, с
общи усилия продължаваме напред...

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of BDS
Managing Board
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In brief, you have here the real situation in BDS for
the year 2010. We realize that there is a lot of space
for improvement and considering the achievements
we mobilize our efforts to continue the work…

Ирен Дабижева
Изпълнителен
директор

Iren Dabizheva
BDS Managing
Director
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ЗНАЧИМОТО ПРЕЗ 2010

Year 2010 HIGHLIGHTS

Сред акцентите на изминалата година са домакинството на БИС на годишни срещи на европейски и технически комитети по стандартизация, изграждането на система за управление
на качеството, стартирането на дейностите по
проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”, разработването на
стандарти на национално ниво, организирането
на тематични семинари.

Some of the year 2010 highlights are the hosted
by BDS annual meetings of European and technical
standardization committees, the establishment of
the Quality Management System, the start of the
activities under Strengthening the Standardization
System in Bulgaria Project, the development of
standards at national level, the organization of
thematic seminars.

БИС – домакин на срещи на европейски
технически комитети по стандартизация

BDS – Host of Meetings of European
Standardization Technical Committees

Годишна среща на европейски
технически комитет в областта на спорта

Annual Meeting of European Technical
Committee in the Field of Sport

На 17 и 18 май 2010 г. в София се проведе годишната среща на експертите от CEN/TC 136
„Спорт, игрища и други подобни съоръжения за
спорт и свободно време”. Участие взеха специалисти от водещи организации и фирми в областта на спорта и свободното време на страните
- членки на Европейския съюз. Присъстваха
представители на европейски организации за
превенция в областта на спорта и свободното
време. По време на заседанията бяха обсъдени въпроси и взети решения относно избор на
актуални теми за разработването на стандарти
за безопасност на спортните съоръжения, мерки
за намаляване на инциденти по време на игра,
учебната, тренировъчна и състезателна дейност
и др. Българските експерти от БИС/ТК 88 “Спорт,
съоръжения за спорт и свободно време” също
взеха активно участие в обсъждането на актуални за стандартизацията в спорта теми.

The annual meeting of the experts of CEN/TC 136
“Sports, playgrounds and other recreational facilities
and equipment” was held in Sofia on 17-18 May 2010.
The participants were representatives of leading
organizations in the field of sports and leisure from
EU Member States. There were also representatives
of the European organizations for prevention in
the field of sports and leisure. During the meeting
important issues were discussed and decisions
were made on development of standards related to
the safety of sports facilities, measures for reducing
the incidents during a game, sports practicing
and training and sports competition activities, etc.
The Bulgarian experts, representatives of BDS/TC
88 “Sports and equipment for sports” participated
also actively in the discussions on current
standardization topics in the field of sports.

Министърът на спорта доц. Свилен Нейков
награди с почетен плакет досегашния
председател на CEN/TC 136 Хелмут Стендер
Sports Minister Prof. Svilen Neykov awarded the
plaque to Mr. Helmut Stender, the former
Chairman of CEN/TC 136
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Като съпътстващо мероприятие се проведе и семинар, посветен на стандартизацията в спорта,
с участието на министър доц. Свилен Нейков,
който награди експертите от БИС с почетни плакети като признание за тяхната дейност.

As an accompanying event a workshop on
standardization in the field of sport was held with
the participation of the Sports Minister, Prof. Svilen
Neikov who awarded with honorary plaques BDS
experts as recognition for the well done job.

Годишна среща на европейски
технически комитет в областта на
пощенските услуги

Annual Meeting in the Field of Postal
Services

През юни в София се проведе 28-ото пленарно
заседание на европейския комитет по стандартизация CEN/TC 331 „Пощенски услуги”. Участваха представители на водещи организации и
фирми в областта на пощенските услуги от страните - членки на Европейския съюз. Присъстваха представители на Eвропейската комисия и на
Европейската асоциация на потребителите за
сътрудничество в областта на стандартизацията (ANEC). От българска страна участие взеха
експерти от постоянната работна група „Пощенски услуги” към БИС/ТК 80 „Електронен обмен
на данни в администрацията, търговията и услугите”, които също се включиха в обсъждането
на актуални теми относно стандартизацията в
пощенските услуги.

The 28th Plenary meeting of the European
Committee for Standardization CEN/TC 331 “Postal
Services” was held in Sofia in June 2010. It was
attended by experts from leading companies and
organizations in the field of postal services in EU
Member States. There were also representatives
from the European Commission and European
Association for Co-ordination of Consumer
Representation in Standardisation (ANEC).
Bulgarian experts, representatives of BDS/TC
80 Working Group “Postal services” also took
active participation in the discussions on current
standardization topics related to postal services.

Участие взеха специалисти от водещи организации и фирми в областта
на пощенските услуги
от страните - членки на
Европейския съюз
Attendants were experts
from leading companies and
organizations in the field of
postal services in
EU Member states
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Implementation of the Activities under
the Project BG161РO003-4.3.01-0003
“Strengthening of the Standardization
System in Bulgaria”

Я

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

През месец март 2010 г. БИС започна работата си по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 – 2013”. До края на
годината се извършиха редица подготвителни
дейности, чието същинско изпълнение се предвижда през 2011 г. Отчитайки, че човешкият ресурс е от съществено значение за изпълнението
и управлението на проекта, първоначално се
сформира екип, в който се включиха както служители от БИС, така и външни експерти, привлечени след проведена открита процедура за
избор. Във връзка с изпълнението на конкретни
дейности периодично се ангажираха служители
на БИС като краткосрочни експерти.
След разработване на техническо задание и документация се проведе обществена поръчка за
възлагане на проучване нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС.
Извършена е и подготвителна дейност във връзка с организирането и провеждането на широкомащабна 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
качество (НИК). След подготовка на техническо
задание се откри процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще поеме
цялостната организация, координация и провеждане на семинари, обучения и кръгли маси през
целия период на проекта.

In March 2010 BDS started the implementation
of “Strengthening of the standardization system
in Bulgaria” Project funded by ERDF and the
OP “Development of the Competitiveness of the
Bulgarian Economy 2007 – 2013”. A number of
preparatory activities were implemented till the end
of the year and their actual realization will continue
in 2011. Admitting the human resources are of
significant importance for the implementation and
management of the project initially a team was set
up involving BDS employees and external experts
appointed after an open selection procedure. In
relation to the implementation of specific tasks BDS
employees periodically have been engaged as
short term experts.
After development of terms of references and
documentation a public procurement procedure
was performed for assignment of a study of the
needs of the enterprises and business in Bulgaria
regarding the standardization activities and the
services provided by BDS.
Preparatory activities were performed for the
organization and realization of a large scale
information campaign in the whole country aiming
at raising the awareness of the enterprises and
representatives of the business with regard to
BDS activities and National Quality Infrastructure
bodies. Terms of references were prepared and a
public procurement procedure was started for the
selection of a contractor that would be responsible
for the entire organization, coordination and
implementation of seminars, trainings and round
tables through the whole project life cycle.
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Подготвено е техническо задание за изготвянето
и отпечатването на информационни и рекламни
материали, разработено е техническо задание
и документация за провеждане на процедура
за избор на изпълнител на кампания за популяризиране ролята и дейността на БИС, представяните от БИС услуги и ролята на стандартите.
Обявен е също открит конкурс за възлагане на
обществена поръчка с предмет строително-монтажни дейности с цел изграждане на бизнес-информационен център на БИС и център за срещи, конференции и обучения.

Terms of references for the design and printing
of information and dissemination materials
were prepared as well. Terms of references and
documentation for public procurement procedure
were developed for the selection of a contractor
for promotion campaign of BDS role and activities
and the role of standards. An open procedure
was announced for contracting construction work
activities including building of BDS Business –
Information Centre and a Centre for Meetings,
Conferences and Trainings.

По отношение на предвидената пълна дигитализация на фонда от стандарти е извършен подробен анализ на настоящото състояние на фонда
от стандарти. Идентифицирани са видовете и
броят стандарти и обемът на работа, предмет на
обществената поръчка. Направено е проучване
на настоящото състояние на базата данни и интернет страницата на БИС. Подготвени са предложения за подобряване на функционалността
на базата, които бяха обсъдени и съгласувани с
експертите от БИС.
За осигуряване на публичност и визуализация
на дейностите по проекта и постигнатите резултати в края на годината се обяви процедура за
избор на изпълнител за дейностите по визуализацията.
Във връзка с активното и успешно участие на
БИС в европейската и международна стандартизация е разработена методика за оценка на
предложенията за участие на експерти и представители на бизнеса, изготвена е техническа
спецификация за избор на доставчик на самолетни билети.
От дейностите по проекта през изминалата година успешно приключи изграждането на система
за управление на качеството в БИС – първият
етап от дейността по изграждане и въвеждане на
система за управление на качеството (СУК). От
месец декември вече има разработена документация. С помощта на консултантска организация
се разработиха Наръчник по качеството, процедури и инструкции по качеството съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
На специална среща персоналът на БИС се

Regarding the planned entire digitalization of the
fund of standards a detailed analysis of the current
situation of the fund was carried out. The type and
number of standards and the scope of work to be
done were identified. A study of the current situation
of the database and BDS web page was performed.
Suggestions for the improvement and functionality
of the database were prepared and after that they
were discussed and coordinated with BDS experts.
In order publicity and visualization of the project
activities and results to be guaranteed a procedure
for selection of contractor was published by the end
of the year.
Related to the active and successful BDS
participation in European and international
standardization a methodology for evaluation
of proposals for participation of experts and
representatives of the business was prepared and
also terms of reference for selection of supplier of
air tickets were elaborated.
One of the project activities, consultancy for
development of a quality management system
in BDS, was accomplished successfully last
year. It was the first stage of the activity towards
establishment and implementation of the BDS
Quality Management System (QMS). The
elaboration of documentation was finished in
December 2010. Quality manual, procedures and
quality instructions according to the requirements of
BDS EN ISO 9001:2008 were elaborated with the
assistance of a consultancy company. At a specially
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запозна подробно с разработените документи,
обучени бяха и вътрешни одитори. Следващи
етапи са внедряване на системата, вътрешен
одит и сертификация от външен орган. Крайната цел е функционираща система за управление
на качеството. С въвеждането на системата за
управление на качеството (СУК) в БИС се цели
по-добра организация на работа и повишаване
на качеството на предлаганите услуги.

organized meeting the elaborated documentation
was presented in details to BDS personnel, internal
auditors were trained. Next stages will be adopting
the system, internal audit and certification from an
external body. The final objective is a functioning
QMS. The aim of introduction of the QMS in BDS is
a better work organization and improvement of the
quality of the provided services.

Стандарти, разработени на национално
ниво

Standards Developed at National
Level

Важен момент от дейността по стандартизация
през изминалата година са и разработените на
национално ниво стандарти за млечни продукти,
работата по които започна още през 2009 г. Те станаха факт след преработването на действащите
дотогава български стандарти, което е всъщност
и една от основните задачи на БИС – систематичен преглед на актуалността на българските
стандарти. Инициатори за преработването бяха
Министерството на земеделието и храните, Националната ветеринарномедицинска служба и
представители на млекопреработвателите. В
работните групи се включиха широк кръг от експерти – от министерства, научни среди, органи
за контрол, производители. В резултат от постигнатия консенсус в сила вече са следните нови
национални стандарти БДС 12:2010 „Българско
кисело мляко”, БДС 14:2010 „Български кашкавал” и БДС 15:2010 „Българско бяло саламурено
сирене”, в които са отразени и изискванията на
директиви и регламенти на Европейския съюз.

An important part of the standardization activity in
2010 was the developed at national level standards
for milk products, which development had begun
in 2009. They became a fact after revision of the
acting at that time Bulgarian standards, which is
one of the main tasks of BDS – a systematic review
of the actuality of the Bulgarian Standards. Initiators
of the revision of the standards were Ministry
of Agriculture and Food, National Veterinary
Service and representatives of dairying industry.
A wide range of experts from ministries, scientific
society, control bodies, producers were included
in the working groups. As a result of the achieved
consensus are the enforced new national standards
BDS 12:2010 “Bulgarian Yogurt”, BDS 14:2010
“Bulgarian Kashkaval” and BDS 15:2010 “Bulgarian
White Cheese in brine” where the requirements of
EU directives and regulations are respected.

През 2010 г. излезе и БДС 15980:2010 „Пътни
превозни средства. Светлоотразяващи табели
за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и
шрифт”, който заменя изданието от 2002 г. В новото издание са включени изискванията на Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември
1998 г. Преработването на националния стандарт за табелите за регистрационни номера на
моторни превозни средства и техните ремаркета
бе предложено от ГД „Охранителна полиция” на
МВР и е резултат от съвместните усилия на експерти от МВР, БИС и производители на табели.

BDS 15980:2010 “Road Vehicles – Retro-reflective
registration plates for motor vehicles and trailers
– Dimensions and font” was published in 2010
replacing the edition from 2002. In the new edition
the requirements of Council Regulation (EC) No
2411/98 as of 3rd November 1998 were included.
The revision of the national standard for the
registration plates for motor vehicles and trailers
was proposed by the Chief Directorate “Protection
of Public Order” at the Ministry of Interior and was a
result of the joint efforts of experts from the Ministry
of Interior, BDS and plates producers.
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Семинар за новостите при асфалтови
смеси

Seminar about the Novelties in Bituminous
Mixtures

Техническият комитет 68 към БИС „Пътно дело”
инициира и проведе семинар-дискусия на тема
„Национални приложения към стандартите за
асфалтови смеси БДС EN 13108-1 и БДС EN
13108-5”. Семинарът се проведе на 18 март
2010 г., присъстваха 30 представители на заинтересовани институции, фирми и членове на
техническия комитет. Участие взе и инж. Кристина Цалова от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Подчертано бе,
че европейските стандарти дават рамката от
изисквания, а националните приложения определят конкретните изисквания за отделните европейски държави. Националните приложения
към стандартите за асфалтови смеси допълват
съответно БДС EN 13108-1 и БДС EN 13108-5,
разработени са на базата на националния практически опит при производството и приложението на асфалтовите смеси и са съобразени с
климатичните условия у нас. Целта на мероприятието бе да се информират потребителите на
тези стандарти – производители на асфалтови
смеси и добавъчни материали, лаборатории за
изпитване на асфалтови смеси и строителни материали, лица за оценяване на съответствието,
за изискванията, съдържащи се в националните
приложения.

BDS Technical Committee 68 “Road Engineering”
initiated and carried out a seminar-discussion
“National annexes to standards for bituminous
mixtures BDS EN 13108-1 and BDS EN 13108-5
on 18 May 2010. About thirty representatives of
interested institutions, companies and members
of the Technical Committee attended the seminar
as well as Eng. Kristina Tsalova from Ministry of
Regional Development and Public Works. It was
underlined that the European standards provide the
frame of requirements and the national annexes
indicate the specific requirements for the different
European countries. The national annexes to the
standards for bituminous mixtures complement
respectively BDS EN 13108-1 and BDS EN 131085, they are prepared on the basis of the national
practical experience in the production and usage
of bituminous mixtures and are in conformity with
the climate conditions in the country. The aim of the
event was to inform the users of these standards –
producers of bituminous mixtures and aggregates,
testing laboratories for testing of bituminous mixtures
and building materials, conformity assessment
bodies about the requirements stipulated in the
national annexes.

Поредица от 10 сборника „Еврокодове”

A Series of 10 Books Collection
“Eurocodes”

През 2010 г. се реализира издаването на поредицата „Еврокодове”, състояща се от 10 сборника.
Те съдържат основните текстове на стандартите
от серията „Еврокодове” и проектите на техните
национални приложения. Стандартите, включени в тях, са групирани тематично според вида на
проектираните сгради и съоръжения. Издаването на поредицата е в съответствие с подписания
през 2009 г. договор с Университета по архитектура, строителство и геодезия в изпълнение на
една от основните стратегически цели на БИС
– задълбочаване на сътрудничеството с академичните и научни среди.

The editing of the series of 10 books “Eurocodes”
was realized in 2010. They contain the basic texts
of the standards of the series “Eurocodes” and the
projects of their national annexes. The included in
them standards are grouped thematically according
to the type of the designed buildings and works.
The editing of the series is performed according
to the signed in 2009 contract with the University
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
aiming at the implementation of one of BDS basic
objectives – strengthening the cooperation with the
academic and scientific society.
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Десетте книги са предназначени за студенти,
обучаващи се в областта на строителните конструкции и преподаватели. Целта на издаването
на подобни поредици, от една страна, е популяризиране на достъпна цена сред голям брой
потребители, а от друга – противодействие на
неразрешено разпространение на стандарти.

The ten books collection is intended for students
and lecturers in the field of building constructions.
The purpose of publishing of such a series is on
one hand distribution at affordable price among
large number of interested users and on the other
– counteraction to unauthorized dissemination of
standards.
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ЧЛЕНОВЕ НА БИС

BDS MEMBERS

Сред приоритетите на БИС през изминалата година е осъществяването на постоянен контакт с
членовете, които са представители на различни
заинтересовани групи.
Общият брой на организациите, членуващи в
БИС, към края на 2010 е 374. Състоянието на
членската маса през изминалата година е представено на графиката по-долу.

One of BDS priorities in 2010 was the maintanance
of permanent contacts with members representing
different interested groups.
The total number of BDS member organizations at
the end of 2010 was 374. The status of the members
in the past year is presented in the graph below.

Организации
- членове на БИС за 2010 г.
Организации - членове на БИС за 2010 г.
Organizations
- members of
in 2010
Organizations
- members
ofBDS
BDS
in 2010

9%

Група 1
Group 1

7%

Група 2
Group 2

10%
10%

64%

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

Най-голям продължава да бъде делът на група
1, т.е. представителите на сдружения на работодатели, браншови камари, производители,
търговци, банки, които формират 64 % от общия
брой на членовете. Почти по равно са представени изпълнителната власт, научните организации и висшите учебни заведения.

10

The largest share continues to be this of Group 1, i.e.
representatives of employers’ associations, branch
chambers, producers, traders, banks that form 64%
of the total number of members. Almost equally is
the representation of the executive government
administration, the scientific organizations and the
universities.
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Сравнителна картина на членовете на БИС за
последните три години може да се види на следната таблица и графиката към нея.

A comparative picture of BDS members for the last
three years can be seen in the following table and
the graph to it.
2008

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 of organization
Number
Сдружения на работодатели,
браншови камери, производители, търговци, банки / Employers‘
262
associations, branch chambers,
producers, traders, banks
Администрация на
изпълнителната власт
40
Executive government
administration
Научни организации, институти,
университети
44
Scientific organizations, insitutes,
universities
Органи за оценяване на съответствието
32
Conformity assesment bodies
Сдружения, организации, съюзи
36
Associations, organizations, unions

2009

2010

%

Брой
Number

%

Брой
Number

%

63

245

62

238

64

10

40

10

37

10

10

42

11

38

10

8

40

10

34

9

9

28

7

27

7

414

395

374

Сравнениена
наброя
брояна
начленовете
членовете на
на БИС
БИС за
за 2008
2008 -- 2010
Сравнение
2010г.г.по
погрупи
групи
Comparison of the number of BDS members for 2008 - 2010 by groups
Comparison of the number of BDS members for 2008 - 2010 by groups
300

брой
number

250
200

2008

150

2009

100

2010

50
0

Група 1
Group 1

Група 2
Group 2

Група 3
Group 3

Група 4
Group 4

Група 5
Group 5
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Най-много са членовете през 2008 г., докато
през следващите две (2009 и 2010) се наблюдава известен спад – приблизително с по 5 % на
година. Тенденцията на намаляване на броя на
членовете, започнала през 2009 г., продължава
и през 2010. Сред организациите, отказали да
членуват в БИС, са както фирми, самостоятелно
заявили отказ от членство поради икономически
и финансови затруднения, така и фирми и институции, незаплатили дължимия членски внос
в установения срок.

The largest number of members BDS had in 2008,
while the next two years (2009 and 2010) a decline
was noticed – approximately 5% per year. The
decrease trend of the number of members that began
in 2009 continued in 2010. Among the organizations
that ceased their membership in BDS were both
companies that terminated their membership due to
economic and financial difficulties and companies
and institutions that hadn’t paid their membership
fee within the designated deadline.

Отливът на членове поставя въпросът за необходимост от действия, пряко насочени към
мотивиране и привличане на нови фирми и
организации. В това отношение разчитаме на
всеобхватната кампания по популяризиране на
дейността на БИС и стандартите особено сред
малките и средните предприятия, което е една
от основните дейности по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

The decrease of the members raises the question
about the necessity of activities directly targeted
at motivating and attracting new companies and
organizations. In this respect, we rely on the wide
ranging campaign for promotion of BDS activities
and the standards especially among small and
medium sized enterprises which is one of the main
activities of the project implemented under the
OP “Development of the Competitivenes of the
Bulgarian Economy 2007 – 2013”.
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ДЕЙНОСТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

STANDARDIZATION ACTIVITIES

На национално ниво дейността по стандартизация продължи да се осъществява в съответствие
с програмата по стандартизация. Всеки работен
орган – технически комитет или експертна работна група, в който участват представители на
членовете на БИС или заинтересовани от конкретна дейност, съставят план за работа, включващ текущите задачи по стандартизация в съответната област.

The standardization work at national level was
implemented according to the BDS Standardization
Programme. Each working body – a technical
committee or expert working group, involving BDS
representatives or interested parties in a particular
activity, compiles a working plan that includes
current tasks for standardization in the respective
area.

Важен момент през изминалата година е преработването на два от основните документи на
БИС – втората част на Правилата за работа по
национална стандартизация, касаеща организацията на дейността, и Правилата за финансиране дейността на техническите комитети по стандартизация. Първите издания на тези документи
бяха разработени и одобрени през 2006 г., но с
течение на времето и в резултат от практическото им прилагане се наложи тяхното актуализиране. Така например в част 2 на Правилата за
работа по национална стандартизация са направени следните по-важни промени: добавени
са нови термини и определения, прецизиран е
текстът за статута на техническите комитети, добавена е експертната работна група (ЕРГ) като
нов работен орган и е изяснен нейният статут,
описана е по-подробно дейността на БИС на
европейско и международно ниво, отпаднали
са текстовете за финансиране на дейността по
стандартизация (това е обект изцяло на Правилата за финансиране дейността на техническите комитети по стандартизация), направени са
общи редакционни промени с цел подобряване
на текста.

An important point in the work over the past year
was the revision of two of the basic BDS documents
– Rules for Standardization Activities – Part 2 and
Rules for Financing the Activities of Technical
Committees for Standardization. The first editions
of these documents were developed and approved
in 2006, but in the course of time and as a result
of their practical application their update had
become necessary. For example, in the Rules for
Standardization Activities – Part 2 the following
more important changes were made: new terms
and definitions were added, the text regarding the
status of the technical committees was precised,
the expert working group (EWG) was added as a
new working body and its status was defined, BDS
activities at European and international level were
described in details, the texts for the financing
of the standardization work dropped out (these
were entirely moved as a subject to the Rules for
Financing the Activities of Technical Committees for
Standardization), general editorial changes were
made for improving the text.

През изминалата година завърши подробният
анализ на състоянието на техническите комитети към БИС по отношение на членове, активност, обем работа и изпълнение на работната
програма, което доведе до някои промени. За
подобряване и оптимизиране на дейността по
стандартизация и поради недостатъчен брой
членове и намаляване обема на работа ТК 77

A detailed analysis of the status of BDS technical
committees regarding their members, activities,
amount of work and realization of their work
programme was completed over the last year,
which led to some changes. Towards improvement
and optimization of the standardization work and
due to low number of members and decrease of
the workload of TC 77 “Bakery and confectionery”
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„Хлебопроизводство и сладкарство” и ТК 78
„Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао” се
присъединиха към активния технически комитет
32 „Селскостопански хранителни продукти”.
През 2010 г. се одобриха и съставите на следните експертни работни групи, създадени след
преобразуване на едноименни технически комитети:
• ЕРГ 1 „Прахова металургия”

The structure of the following expert working groups,
established after the transformation of technical
committees with the same names, was approved
in 2010:
• EWG 1 “Powder metallurgy”

• ЕРГ 2 „Техническа документация”

• EWG 2 “Technical documentation”

• ЕРГ 3 „Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски
обекти”

• EWG 3 “Machines and equipment for food
industry”

• ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните
елементи”
• ЕРГ 9 „Изпитване на метали и метални конструкции”.
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and TC 78 ”Herbs, mushrooms and spices” these
were merged with the active Technical Committee
32 “Agricultural and food products”.

• EWG 5 “Mechanical transmission and their
elements”
• EWG 9 “Testing of metals and metal
construction”.

От друга страна, някои технически комитети разшириха своята област на дейност, като добавиха
обхвата на дейност на някои проектни комитети на европейските органи за стандартизация.
Това се отнася за следните технически комитети: БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни
съоръжения”, БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за
спорт и свободно време”, БИС/ТК 79 „Електроенергетика”, БИС/ТК 53 „Алармени системи”.

On the other hand, some technical committees
expanded their area of activity, adding the scope of
activity of some project committees of the European
standardization bodies. This applies to the following
technical committees: BDS/TC 61 “Isolation of
buildings and building equipment”, BDS/TC 88
“Sport and equipment for sport”, BDS/TC 79
“Energy”, BDS/TC 53 “Alarm systems”.

Нови работни органи на БИС

New BDS Working Bodies

Успоредно с преструктурирането на техническите комитети през изминалата година БИС
продължи инициативите по привличане на нови
членове и учредяване на нови работни органи.
Вследствие проучване на необходимостта от
създаване на нови работни органи в конкретни
сфери през 2010 г. се учредиха 2 нови технически комитета и се сформираха 2 нови експертни
работни групи в области, в които до момента не
са съществували ТК, но има заявен национален
интерес и в съответната област се разработват
конкретни стандарти.

Parallel with the restructuring of the technical
committees over the past year BDS continued
with the initiatives to attract new members and to
establish new working bodies. As a result of a study
of the need of creation of new working bodies in
specific areas two new technical committees were
founded and two new expert working groups were
established in 2010 in areas where TCs had not
existed but national interest had been declared
and specific standards had been developed in the
respective area.
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БИС/ТК 99 „Нанотехнологии”

BDS/TC 99 „Nanotechnologies”

Поредният технически комитет се учреди в първия месец на годината и си постави абмициозната цел да навакса изоставането на страната
ни в областта на стандартизацията в нанотехнологиите. Учредители са Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Институтът
по металознание към БАН, Институтът по електрохимия и енергийни системи към БАН, Институтът по електроника към БАН, Институтът
по космически изследвания към БАН, частните
фирми „КЕИТ” ООД, „НАНО - СС” АД и „МАК”
АД. Новосформираният технически комитет ще
е активен член на европейските и международни организации по стандартизация и ще покрива
областта на действие на европейския технически комитет CEN/TC 352 и на международния
ISO/TC 229, които са с общо наименование
„Nanotechnologies”.

Another technical committee was set up in the first
month of the year with the ambitious aim to overcome
the lagging behind of the country in the field of
standardization in nanotechnology. Founders were
Ministry of Economy, Energy and Tourism, Metal
Science, Equipment and Technologies Institute,
Electrochemistry and Energy Systems Institute,
Institute of Electronics, Space and Solar-Terrestrial
Research Institute at the Bulgarian Academy of
Science (BAS), the private companies KEIT Ltd.,
NANO-SS Ltd. and MAK Ltd. The newly established
Technical Committee would be an active member
of the European and international standardization
organizations and will cover the area covered by
the European Technical Committee CEN/TC 352
and the international ISO/TC 229 with one and the
same name – “Nanotechnologies”.

БИС/ТК 100 „Техника и съоръжения за
строителство и поддържане на пътища”

BDS/TC 100 „Construction Machinery and
Road Service Area Maintenance Equipment”

Техническият комитет в областта на техниката
и съоръженията за поддържане (включително и
зимно) на пътищата се учреди на 22 април 2010
година. Целта на работния орган е да участва
при разработването на стандарти на европейско и международно ниво Доказателство за необходимостта от стандартизация в тази област
е интересът на учредителите, сред които са
представители на много държавни ведомства
– Министерство на транспорта, „Гражданска защита”, „Охранителна полиция”. Учредители са и
експерти от Областни пътни управления, „Пътно поддържане” – София, „Пътна инфраструктура” към Столична община, научни организации – Национален институт по метеорология и
хидрология към БАН, Централна лаборатория
по мехатроника и приборостроене към БАН, Висше транспортно училище. Сред създателите е
и Браншова камара „Пътища”, в която членуват
над 100 фирми в тази област. В новия комитет са
представени всички заинтересовани в областта
на стандартизацията групи. Новият комитет ще
бъде огледален на европейските CEN/TC 337 и
CEN/TC 151, както и на международните ISO/TC
127 и ISO/TC 195.

Technical Committee in the field of construction
machinery and road service area maintenance
equipment (including winter maintenance) was
established on April 22, 2010. The aim of the
working body is the participation in the development
of standards at European and international level. A
proof for the need of standardization in this area was
the interest of the founders, including representatives
of many governmental administrations – Ministry of
Transport, Chief Directorate “Protection of Public
Order” of the Ministry of Interior as well as experts
from regional road departments, Road Maintenance
– Sofia, Road Infrastructure – Sofia Municipality,
scientific bodies – National Institute for Meteorology
and Hydrology, BAS, Todor Kableshkov University
of Transport. Bulgarian Branch Chamber “Roads”
with its more than 100 members – companies
working in this area were also among the founders.
All stakeholders interested in standardization in the
area are presented in the new committee. It is a
mirror committee to the European CEN/TC 337 and
CEN/TC 151 as well as to the international ISO/TC
127 and ISO/TC 195.
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ЕРГ 6 „Запалки”

EWG 6 “Lighters”

Създаването на тази експертна работна група е в отговор на възложения от Европейската комисия мандат за преработването на сега
действащия EN 13869:2002 „Запалки. Запалки,
обезопасени спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”. Целта е всички
изисквания по отношение на обезопасяването
на запалките да бъдат включени в стандарта и
той да получи статут на хармонизиран стандарт
към Директивата на ЕС за обща безопасност на
продуктите. На европейско ниво е разработен
проект на изменение на EN 13869:2002, предстои официално гласуване от държавите членки
и одобряването му от CEN.
В ЕРГ 6 са включени представители на Комисията за защита на потребителите и органите за
оценяване на съответствието, които отразяват
националния принос при преработването на
стандарта.

The creation of this Expert Working Group is in
response to the given by the European Commission
mandate to CEN for the revision of the current EN
13869:2002 “Lighters – Child-resistance for lighters
– Safety requirements and test methods” with the
aim all requirements regarding the safety of lighters
to be included in the standard and the standard to
be given the status of a harmonized standard to the
EU Product Safety Directive.
A draft amendment of EN 13869:2002 was developed
at European level, formal vote by Member States and
approval by CEN is forthcoming. Representatives
of the Commission for Consumer Protection and
conformity assessment bodies participate in ERG
6 and they realize the national contribution to the
revision of the standard.

ЕРГ 7 „Управление на събития”

EWG 7 “Event Management”

На 17 февруари 2010 г. се учреди национален работен орган към Българския институт за
стандартизация, който ще участва в работата
на международния комитет по стандартизация
(ISO/PC 250) за разработване на международен стандарт „Устойчивост в управлението на
събития”. На учредителната среща присъстваха
представители на органи за сертификация, PR
агенции, туристически агенции, преподаватели
във висши учебни заведения, браншови организации. Експертите в новосъздадената работна
група се обединиха около мнението, че стандартът е необходим и българското участие в разработването му ще даде шанс на страната ни да
представи своето становище на международно
ниво, както и ще способства за въвеждане на
единна терминология в сферата на управление
на специални събития. Междувременно през
изминалата година ЕРГ 7 подготви за въвеждане с превод на български език международния
стандарт ISO 25639:2008, състоящ се две части,
под общото наименование „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни
прояви”.

A national working body at the Bulgarian Institute
for Standardization was established on 17
February 2010. It will participate in the work of
the international standardization committee (ISO/
PC 250) for development of an international
standard “Event Sustainability Management
System”. Representatives of certification bodies,
PR agencies, travel agencies, universities, branch
organizations attended the constituent meeting.
The experts in the newly established working group
shared the opinion that the standard is necessary
and Bulgarian participation in its development
would give the country the opportunity to submit its
position at international level as well as to facilitate
the introduction of common terminology in the field
of management of special events. Meanwhile, last
year EWG 7 prepared the international standard
ISO 25639:2008, consisting of two parts, for
adoption with Bulgarian translation under the name
“Exhibitions, shows, fairs and conventions”.
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ЕРГ 8 „Услуги, предоставени в защитени
жилища за възрастни хора”

EWG 8 “Services of Sheltered Housing for
the Elderly”

Учредителното събрание на новия работен орган се проведе на 24 февруари. Той ще бъде огледален на европейския комитет за стандартизация CEN/TC 385 Project Committee – Services
for sheltered housing for the elderly („Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни
хора”). Учредители са представители на осем
организации – дирекциите „Социална дейност”
в общините Столична, Ловеч и Дряново, управители на домове за възрастни хора и на защитени
жилища.

The constituent meeting of the new working
body was held on 24 February. It will be a “mirror
committee” of the European Technical Committee
CEN/TC 385 Project Committee – Services for
sheltered housing for the elderly. The founders
were representatives of eight organizations –
Directorates “Social Services” in Sofia, Lovech
and Drianovo Municipalities, managers of social
institutions for elderly and sheltered homes.

Предвижда се експертната работна група да
участва в разработването на проекта на европейски стандарт prEN 16118 „Защитени жилища. Изисквания към услугите за възрастни хора,
предоставяни в комплекс защитени жилища”.
Обхватът на стандарта е насочен основно към
изискванията за доставчиците на услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни
хора, но ще съдържа и изисквания относно сградите. Стандартът ще се прилага независимо от
правната форма на собственост и управление
на собствеността.

The expert working group will participate in drafting
the European standard prEN 16118 “Sheltered
housing – Requirements for services for elderly
people provided in a sheltered housing scheme”.
The scope of the standard is focused mainly on
the requirements to the suppliers of services,
provided to the sheltered housing for elderly and
the requirements to the buildings. The standard
will be applied regardless of the legal status and
management of the property.

Съществуващите национални работни органи
до голяма степен покриват областта на дейност
на европейските и международните комитети по
стандартизация. През изминалата година активно работят 76 технически комитета и 8 експертни работни групи. В области на стандартизация,
за които няма създадени технически комитети,
(т. нар. непокрити области) дейността се координира от отговорни специалисти.

The national technical committees in most cases
correspond to the scope of activities of the
European and international technical committees.
76 Technical Committees and 8 Expert Working
Groups actively worked over the past year. The
activities in standardization spheres, for which no
technical committees exist, are coordinated by BDS
staff experts.

Националните технически комитети и експертни
работни групи се разпределят в следните сектори на индустрията в съответствие с класификацията на европейските организации по стандартизация и тяхната дейност е представена
по-долу:

The national Technical Committees and Expert
Working Groups are divided in the following sectors
according to the classification of the European
Standards Organizations as follows:
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Сектор 1: Стандарти в областта на
услугите и основополагащи стандарти
(CEN Sector A – Services, Sector F –
Fundamental standards)
БИС/ТК, ЕРГ
BDS/ТC, ЕWG

Наименование
Title

ТК 12
TC 12
ТК 16
TC 16
ТК 24
TC 24
ТК 28
TC 28
ТК 34
TC 34
ТК 80
TC 80
ТК 84
TC 84
ТК 89
TC 89
ТК 93
TC 93
ТК 94
TC 94
ТК 95
TC 95
ТК 97
TC 97
ЕРГ 2
EWG 2
ЕРГ 7
EWG 7
ЕРГ 8
EWG 8

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 транспорта
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
Услуги за красота
Beauty Services
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
Техническа документация
Technical documentation
Управление на събития
Event Management
Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора
Services of sheltered housing for the elderly

Основен момент в дейността на този сектор
през изминалата година е въвеждането с превод
на български език на европейския стандарт, регламентиращ дейността на брокерите на недвижими имоти. По този повод през октомври 2010 г.
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Sector 1: Standards in the field of services
and fundamental standards (CEN Sector
A – Services, Sector F – Fundamental
standards)

An essential element of the activity of this sector
over the past year was the adoption with Bulgarian
translation of the European standard specifying
the activities of real estate operators. With this
regard a joint conference of BDS and the National
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се състоя съвместна конференция на БИС и
Националното сдружение Недвижими имоти,
на която официално беше представен БДС ЕN
15733:2010 „Услуги на брокерите на недвижими
имоти. Изисквания относно предоставянето на
услугите от брокери на недвижими имоти”.

Real Estate Association was held in October 2010,
where BDS EN 15733:2010 “Services of real estate
agents – Requirements for the provision of services
of real estate agents” was officially presented.

Броят на гласуваните проекти на европейски
стандарти на етап обществено допитване за
сектора е 49, а етап официално гласуване са
преминали 75 проекта на европейски стандарти
и стандартизационни документи. Въведени на
един от официалните езици на CEN са 38 стандарта, а за въвеждане с превод на български
език са подготвени общо 33 европейски и международни стандарти.

In this sector 49 projects of European standards
were submitted to public enquiry, and 75 projects of
European standards and standardization documents
were subject to formal vote. 38 standards were
published in one of CEN official languages and
totally 33 European and international standards
were published with translation into Bulgarian
language.

В непокритите от национални технически комитети и експертни групи области дейността е както следва: гласуваните проекти на европейски
стандарти на етап обществено допитване са 9, а
на етап официално гласуване – 5. Подготвен за
издаване на един от официалните езици е един
стандарт.

The activity in the uncovered by national technical
committees and expert groups spheres was as
follows: 9 projects of European standards were
submitted to public enquiry, and 5 projects – to
formal vote. One of them was prepared to be
published in one of CEN official languages.

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

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

БИС/ТК
BDS/TC

Наименование
Title

ТК 15
TC 15
ТК 50
TC 50
ТК 59
TC 59
ТК 69
TC 69
ТК 82
TC 82
ТК 87
TC 87

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
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С приоритет през изминалата година в този сектор се ползват стандартите, свързани с околната среда, в резултат на което бяха въведени с
превод на български език три европейски стандарта, отнасящи се за измерване на параметри,
свързани с качеството на атмосферния въздух и
два стандарта, свързани с качеството на водата.

Standards related to environment were priority in
this sector and as a result three European standards
connected with measurement of parameters related
to air quality and two standards connected with
water quality were published in Bulgarian language.

Гласуваните проекти на европейски стандарти
на етап обществено допитване през 2010 г. са
97, а на етап официално гласуване – 138. Броят
на въведените стандарти на един от официалните езици на европейските организации е 292,
а подготвени са въвеждане с превод на български език са общо 43 европейски и международни
стандарти.

97 projects of European standards were submitted
to public enquiry in 2010, and 138 – to formal vote.
292 standards were published in one of CEN official
languages and totally 43 European and international
standards were prepared for publishing with
translation into Bulgarian language.

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

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

БИС/ТК
BDS/TC

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
Agricultural and food products
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
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Важен момент в сектора, свързан със строителството и строителните конструкции, през изминалата година е разработването на национални приложения към европейски стандарти със
статут на национални – в т. ч. към Еврокодовете
за натоварвания от сняг и вятър, към въведените европейски стандарти за врати и прозорци,
за асфалтови смеси, както и за оценяване на
якостта на бетона в готови елементи. Тези документи подпомагат прилагането на съответните
европейските стандарти на национално ниво.

An important moment in the sector related to
construction and building structures, over the past
year was the development of national annexes to
the European standards with a status of national
standards – including to Eurocodes for snow and
wind load, to published European standards for doors
and windows as well as for asphalt mixtures and
for assessment the strength of concrete in precast.
These documents support the implementation of
relevant European standards at national level.

На европейско ниво през изтеклата година
във фокуса на вниманието бяха стандартите
за енергийна ефективност, ето защо и у нас се
въведоха важни европейски стандарти за топлоизолационни продукти и за изчисляване на
енергийните характеристики на сгради. От голямо значение също са въведените стандартизационни документи, отнасящи се за филтрационни системи за отпадъчни води и за сградните
инсталации за питейна вода, както и въведените
европейски стандарти в областта на пожарната
безопасност в строителството, отнасящи се за
проектиране, монтиране и поддържане на пожарогасителни инсталации и пожароизвестителни
системи.

Energy efficiency standards were in focus at
European level over the past year, and therefore key
European standards for thermal insulation products
and for calculating the energy characteristics of
buildings were published in Bulgaria. Very important
are also the published standardization documents
related to filtration systems for waste water and to
building installations for drinking water as well as
the published European standards for fire safety
in construction related to design, installation and
maintenance of fire equipment and fire alarm
systems.

През 2010 г. броят на гласуваните проекти на
европейски стандарти на етап обществено допитване е 107, а на етап официално гласуване
– 124. Въведените на един от официалните езици европейски стандарти са 137, за въвеждане с
превод са подготвени 64.

107 projects of European standards were submitted
to public enquiry, and 124 – to formal vote in 2010.
137 standards were published in one of the official
languages and 64 were prepared to be published
with translation into Bulgarian language.

В непокритите от национални технически комитети области резултатите са следните – на етап
обществено допитване са гласувани 15 проекта
на европейски стандарти, на етап официално
гласуване – 50, въведени като национални на
един от официалните езици са 76 европейски
стандарта и един международен стандарт е подготвен за въвеждане с превод на български език.

The results in the uncovered by national technical
committees and expert groups spheres were as
follows: 15 projects of European standards were
submitted to public enquiry, and 50 projects – to
formal vote. 76 European standards were published
in one of the official languages and one international
standard was prepared to be published in Bulgarian
language.
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Сектор 4: Машиностроене, транспорт,
подемни съоръжения и опаковки (CEN
Sector I – Mechanical engineering и Sector
T – Transport, mechanical handling and
packaging)
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Sector 4: Mechanical engineering,
transport, lifting equipment and packaging
(CEN Sector I – Mechanical engineering
and Sector T – Transport, mechanical
handling and packaging)

БИС/ТК, ЕРГ
BDS/TC, ЕWG

Наименование
Title

ТК 3 / TC 3

Морско стопанство / Shipbuilding and marine structures

ТК 8 / TC 8

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

ТК 14 / TC 14

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

ТК 23 / TC 23

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

ТК 27 / TC 27

Кари / Industrial trucks

ТК 30 / TC 30

Заваряване на материалите / Welding and allied processes

ТК 31 / TC 31

Кранове и телфери / Cranes and lifting equipment

ТК 41 / TC 41

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

ТК 43 / TC 43

Хладилна и криогенна техника / Refrigerating and cryogenic equipment

ТК 52 / TC 52

Безопасност на машини и съоръжения
Safety of machinery

ТК 60 / TC 60

Газоснабдяване и газопотребление
Gas supply systems and gas consumption systems

ТК 66 / TC 66

Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Lifts

ТК 70 / TC 70

Железопътен транспорт
Railway transport

ТК 73 / TC 73

Опаковки, палети и контейнери
Packaging, pallets and containers

ТК 99 / TC 99

Нанотехнологии
Nanotechnologies

ТК 100 / TC 100

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

ЕРГ 3 / EWG 3

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

ЕРГ 5 / EWG 5

Механични трансмисии и техните елементи
Mechanical transmission and their elements
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В машиностроителния сектор с приоритет се въвеждат стандарти, отнасящи се основно до изисквания за безопасност по отношение на хората.
Така например през 2010 г. с превод на български бяха въведени европейски стандарти в областта на асансьорите, предназначени за хора
с ограничена подвижност, и за нови пътнически
и товарни асансьори в съществуващи сгради. В
областта на земеделската техника, във връзка с
опазване на околната среда и опазване живота
и здравето на хората, са въведени европейски
стандарти, свързани с изисквания за машините,
внасящи пестициди в почвите. По отношение на
опаковките и товарите от съществено значение
са въведените европейски стандарти за означаване на опаковките за лекарствени продукти за
незрящи хора, както и за товарни автомобили за
събиране на битови отпадъци.

The priority standards adopted in the machinery
sector are related mainly to safety requirements
in respect of the people. For example, in 2010,
European standards in the field of lifts for persons
with reduced mobility, and new passenger and
freight elevators in existing buildings, translated into
Bulgarian, were published. In the field of agricultural
machinery in connection with environmental
protection and environmental and health protection
European standards were adopted related to
requirements for machinery importing pesticides in
soil. In terms of packaging and goods of essential
significance are the published European standards
for labeling of packages of medicinal products for
blind people as well as for household waste trucks.

От друга страна, заслужава да се отбележи,
че за въвеждане с превод на български език
са подготвени международните стандарти ISO
3779:2009 „Пътни превозни средства. Номер за
идентифициране на превозните средства (VIN).
Съдържание и структура” и ISO 3780:2009 „Пътни превозни средства. Световен код за идентифициране на производителя (WMI)”, към които
има препратки в разработвания проект на Регламент на Европейската комисия за изменение
на приложения IV и VI към Директива 2007/46/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на рамка за одобрение на моторните
превозни средства и техните ремаркета, както
и на системи, компоненти и отделни технически
възли, предназначени за такива превозни средства.

On the other hand, it has to be mentioned that
the international standards ISO 3779:2009 “Road
vehicles – Vehicle identification number (VIN).
Content and structure” and ISO 3780:2009 “Road
vehicles. World manufacturer identifier (WMI)
code” were prepared for publishing in Bulgarian. A
reference to these standards is made in the draft
project of the European Commission Regulation
for amendment of Annexes IV and VI to Directive
2007/46/EC of the European Parliament and the
Council for establishing a framework for approval
of motor vehicles and their trailers and of systems,
components and separate technical units designed
for such vehicles.

В допълнение към стандартизационната дейност е и подготвянето на становища относно
терминологията в проектите на наредби, въвеждащи в нашето техническо законодателство директиви на ЕС, свързани с обхвата на дейност
на този сектор.

In addition to the standardization work is the
preparation of positions on the terminology in the
draft regulations implementing EU Directives in our
technical legislation that are related to the scope of
activity of this sector.

Равносметката за изминалата година в този сектор е следната: гласуваните проекти на европейски стандарти на етап обществено допитва-

The assessment for the past year in this sector was
as follows: 187 projects of European standards
were submitted to public enquiry, and 257 – subject
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не са 187, на етап официално гласуване – 257.
Броят на въведените европейски стандарти на
един от официалните езици е 310, а подготвени
за въвеждане с превод са общо 31 европейски
и международни стандарти, разработен е също
един стандарт на национално ниво.

to formal vote. 310 standards were published in one
of the official languages and totally 31 European
and international standards were prepared for
publishing with translation into Bulgarian language.

В областите по стандартизация, непокрити от
национални работни органи, ситуацията през изминалата година е следната: на етап обществено допитване са гласувани 10 проекта на стандарти, а на етап официално гласуване – 43. На
един от официалните езици на CEN са въведени
83 европейски стандарта.

The activity in the uncovered by national work bodies
spheres was as follows: 10 projects of European
standards were submitted to public enquiry, and 43
projects – to formal vote. 83 European standards
were published in one of CEN official languages.

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

Sector 5: Metallic and non metallic
materials (CEN Sector М – Metallic
materials and Sector N – Non-metallic
materials)

БИС/ТК, ЕРГ
BDS/TC, EWG

Наименование
Title

ТК 17
TC 17

Черна металургия
Ferrous metallurgy

ТК 18
TC 18

Целулоза, хартия и картон
Pulp, paper and board

ТК 20
TC 20

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

ТК 37
TC 37

Леки метали и техните сплави
Light metals and their alloys

ТК 42
TC 42

Корозия и защита от корозия
Corrosion and corrosion protection

ТК 51
TC 51

Твърди минерални горива
Solid mineral fuels

ТК 55
TC 55

Руди и скални материали
Ores and natural rock materials

ЕРГ 1
EWG 1

Прахова металургия
Powder metallurgy

ЕРГ 9
EWG 9

Изпитване на метали
Testing of metals and metal construction
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На национално ниво през отчетната година
в този сектор основен момент представлява
преработването на 2 национални стандарта,
отнасящи се за техническите изисквания на
благородни метали – злато и сребро, с цел
актуализирането им съгласно изискванията на
пазара. В областта, свързана с леки и черни
метали, се налага тенденцията за изпълнение
на Виенското споразумение за въвеждане на
международни стандарти като европейски.
Като национални бяха въведени и европейски
стандарти, отнасящи се за анодни и други
метални покрития.

A basic moment in this sector over the past year
was the revision of 2 national standards related
to technical requirements of precious metals
– gold and silver and their updating according
to market requirements. In the field connected
with light and ferrous metals, the trend towards
implementation of the Vienna Agreement for the
adoption of international standards as European
ones dominated. European standards related to the
anode and other metallic coatings were adopted as
national standards.

През 2010 г. броят на гласуваните проекти на
европейски стандарти на етап обществено допитване е 54, а на етап официално гласуване
съответно – 79. Въведените като национални
европейски стандарти на един от официалните
езици са 59, а броят на подготвените за въвеждане с превод европейски и международни стандарти е 43.

In 2010 54 projects of European standards were
submitted to public enquiry, and 79 – subject to
formal vote. 59 standards were published in one
of the official languages and 33 European and
international standards were prepared for publishing
with translation.

В областите, непокрити от национални технически комитети и експертни групи, картината е
следната: на етап обществено допитване са гласувани 19 проекта на европейски стандарти, а
етап официално гласуване са преминали 56. На
един от официалните езици на CEN са въведени
75 стандарта, а един е подготвен за въвеждане с
превод на български език.

The situation in the uncovered by national technical
committees and expert groups spheres was as
follows: 19 projects of European standards were
submitted to public enquiry, and 56 projects – to
formal vote. 75 standards were published in one
of the official languages and one standard was
prepared for publishing with 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)
БИС/ТК, ЕРГ
BDS/TC, EWG

Наименование
Title

ТК 7
TC 7
ТК 11
TC 11
ТК 19
TC 19
ТК 32
TC 32
ТК 39
TC 39
ТК 44
TC 44
ТК 63
TC 63
ТК 67
TC 67
ТК 76
TC 76
ТК 81
TC 81
ТК 86
TC 86
ТК 88
TC 88
ТК 98
TC 98
ЕРГ 6
EWG 6

Стъкло и керамика
Ceramic and glass
Кожи, кожени и обувни изделия
Leather, leather products and footwear
Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни материали
Cosmetic and aromatic products. Surface active agents
Селскостопански хранителни продукти
Agricultural and food products
Лаково-бояджийски материали и покрития
Paints and varnishes
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
Запалки
Lighters

Освен разработените на национално ниво стандарти за млечни продукти акцент в този сектор
през 2010 г. са и разработените от БИС/ТК 67
„Нефтопродукти и смазочни материали” 4 национални приложения, отнасящи се за автомобилни горива, в които се определят условията
за прилагането на съответните въведени европейски стандарти на територията на България.
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Sector 6: Chemistry, food and products
for household and leisure (CEN Sector
C – Chemicals, chemical engineering and
food products and Sector H – Products for
household and leisure use)

Besides the developed at national level standards
for dairy products an important moment in that
sector was the elaborated by BDS/TC 67 ”Petroleum
products and lubricants” four national annexes
related to motor fuel that determine the conditions
for the implementation of the relevant adopted
European standards in Bulgaria.
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Проектите на европейски стандарти, гласувани
на етап обществено допитване, са 164, а етап
официално гласуване са преминали 214. Броят
на въведените стандарти като национални на
един от европейските езици е 238. Подготвени
за въвеждане с превод на български език са 106
европейски стандарта и стандартизационни документи и 10 международни стандарта.

164 projects of European standards were submitted
to public enquiry, and 214 standards were subject to
formal vote. 238 standards were published in one of
the official languages. 106 European standards and
standardization documents and 10 international
standards were prepared for publishing with
translation into Bulgarian.

В непокритите от технически комитети области
са гласувани 6 проекта на европейски стандарти
на етап обществено допитване, а на етап официално гласуване – 12. На един от официалните
езици на CEN са въведени 15 европейски стандарта.

In the uncovered by national technical committees
spheres 6 projects of European standards were
submitted to public enquiry, and 12 projects – to
formal vote. 15 standards were published in one of
CEN official languages.

Сектор 7: Общи електротехнически
стандарти, електроника, електротехника,
стандарти в енергетиката, в
далекосъобщенията и стандарти,
свързани с информационни технологии

Sector 7: General electrotechnical
standards, electronics, electrotechnical
engineering, energy standards, standards
in telecommunications and Information
Technology

(CENELEC/Sector U – General electrotechnical
standards, Sector V – Electronic engineering,
Sector W – Electrotechnical engineering, ETSI и
CEN/Sector Z – Information technology)

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

БИС/ТК
BDS/TC

Наименование
Title

ТК 6 / TC 6
ТК 38 / TC 38

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

ТК 47 / TC 47
ТК 49 / TC 49
ТК 53 / TC 53
ТК 54 / TC 54
ТК 57 / TC 57
ТК 58 / TC 58
ТК 64 / TC 64
ТК 71 / TC 71
ТК 72 / TC 72
ТК 75 / TC 75
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Важен момент в електротехническия сектор
през 2010 г. е въвеждането с превод на български език на БДС EN 62115:2006 „Електрически
играчки. Безопасност”, а също и прилаганите
широко в електротехническата област БДС EN
61140:2004+А1:2006 „Защита срещу поражения
от електрически ток. Общи насоки за уредби и
оборудване” и всички части на БДС EN 60664
„Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение”. В този сектор БИС откликна и на проявения обществен интерес към европейския
стандарт за енергийно управление и започна работата по въвеждане с превод на български език
на EN 16001:2009 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”.

An important moment in the activity of the
electrotechnical sector in 2010 was the publishing
with translation into Bulgarian of BDS EN
62115:2006 “Electric toys – Safety” and also the
widely applied in the electrotechnical area BDS
EN 61140:2004+А1:2006 “Protection against
electric shock. Common aspects for installation
and equipment” and all parts of BDS EN 60664
“Insulation coordination for equipment within lowvoltage systems”. BDS responded to the expressed
public interest in the European standard for energy
management in this sector and began the work
for publication with Bulgarian translation of EN
16001:2009 “Energy management systems –
Requirements with guidance for use”.

През изминалата година на етап обществено допитване са гласувани 128 проекта на европейски стандарти и 422 проекта са преминали етап
официално гласуване. Броят на въведените европейски стандарти като национални на един от
официалните езици на CENELEC е 599. Подготвени за въвеждане с превод на български език
са 32 европейски стандарта и 2 международни.

Over the past year 128 projects of European
standards were submitted to public enquiry, and
422 standards were subject to formal vote. 599
standards were published as national standards in
one of CENELEC official languages. 32 European
standards and 2 international standards were
prepared for publishing with translation into
Bulgarian.

Съгласно договор с Комисията по регулиране на
съобщенията през изминалата година с превод
на български език са въведени и 13 стандарта
на Европейския институт за стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI), свързани с нормативни актове в областта на далекосъобщенията.

According to contract with Communications
Regulation Commission 13 standards of the
European Telecommunications Standards Institute
(ETSI) related to legislative documents in the field of
telecommunications were published with translation
into Bulgarian.

Що се отнася да областите, непокрити от техническите комитети, в този сектор равносметката е
следната: гласувани са 7 проекти на европейски
стандарти на етап обществено допитване, етап
официално гласуване са преминали 177 проекта на европейски стандарти и стандартизационни документи. На един от официалните езици са
въведени 456 стандарта.

Regarding the uncovered by national technical
committees spheres the assessment was as follows:
7 projects of European standards were submitted to
public enquiry, and 177 projects of standards and
standardization documents were subject to formal
vote. 456 standards were published in one of the
official languages.

Равносметката през 2010 г. е следната: етап обществено допитване са преминали 857 проекта
на европейски стандарти и стандартизационни
документи, а етап официално гласуване са преминали 1661 проекта.

The assessment for 2010 was as follows: 857
projects of European standards standardization
documents were submitted to public enquiry, and
1661 projects were subject to formal vote.
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Заслужава да се отбележи, че при гласуването
на проекти, представляващи национален интерес, са изпратени и коментари.

It is worth mentioning that the vote on projects of
national interest was accompanied by comments.

Особено активни при разработването на европейски стандарти са експертите от БИС/ТК 94
„Опазване на културното наследство”, които са
едни от най-добрите професионалисти на национално ниво в областта на консервацията и
реставрацията. През изминалата година на етап
обществено допитване в тази сфера са гласувани 4 проекта, към които са изпратени коментари,
отразени впоследствие в документите. Заслужават да се отбележат компетентните становища
към prEN15898 „Основни термини и определения” и prEN16085 „Опазване на културното наследство. Метод за вземане на проба от материала на културните ценности. Основни правила”,
отразени впоследствие в разглежданите документи.

Especially active in the development of European
standards are BDS/TC 94 “Preservation of
Cultural Heritage” experts, who are among the
best professionals in the field of conservation and
restoration at national level. Over the past year four
projects of European standards were submitted
to public enquiry together with comments that
have taken place in the documents. It is worth to
point out the competent opinions to prEN15898
“Conservation of cultural property. Main general
terms and definitions concerning conservation of
cultural property” and prEN16085 “Conservation of
Cultural property. Methodology for sampling from
materials of cultural property – General rules” that
were later on included in the discussed documents.

Интерес е проявен също при гласуването на
състоящата се от 4 части серия стандарти prEN
12201 „Пластмасови тръбопроводни системи за
водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен”. Изпратените от експертите
от БИС/ТК 81 „Пластмаси” коментари се отнасят
за прецизиране на техническото съдържание на
текстове, свързани с методи за изпитване.

Interest was shown also in the process of voting of
four parts series standards prEN 12201 ”Plastics
piping systems for water supply, and for drainage
and sewerage under pressure. Polyethylene (PE)”.
The comments of BDS/TC 81 “Plastics” were
related to refinement of technical content of texts
about testing methods.

При официалното гласуването на FprEN 15718
„Железопътна техника. Колооси и талиги”. Изисквания за лети колела” в националното становище са записани предложения по конкретни
текстове, включени са и принципни доводи за
неприемането на проекта. Според българските
експерти от БИС/ТК 70 „Железопътен транспорт”
допускането на лети колела в европейската железопътна мрежа (предвид специфични експлоатационни проблеми и методи за контрол в
експлоатация и ремонт) ще има негативни последствия в системата на международните товарни превози. В резултат от гласуването този
проект не е получил достатъчна подкрепа и е
предвидено да бъде публикуван като техническа
спецификация.

Together with the formal vote of FprEN 15718
“Railway applications. Wheelsets and bogies.
Product requirements for cast wheels” in the
national position proposals for particular texts were
included and also principal arguments for nonacceptance of the project. According to Bulgarian
experts from BDS/TC 70 “Railway Transport” the
permission of alloy wheels in the European railway
network (having in mind the specific operational
problems and control methods in operation and
maintenance) would have negative effects in the
system of international freight transport. As a result
of the vote this project had not received sufficient
support and it had been scheduled to be published
as a technical specification.

29

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

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

2010

30

В обобщение на казаното дотук – общият брой
на проектите на стандарти, по които БИС е гласувал, е 2518, в т. ч. и проекти на стандарти от
области, за които няма създадени БИС/ТК или
ЕРГ.

In general 2518 is the total number of project
standards voted by BDS including the project
standards in spheres uncovered by BDS/TC or
EWG.

В изпълнение на задълженията, произтичащи
от членството в международните организации
за стандартизация, през изминалата година се
наблюдава известно активизиране. През 2010 г.
Българският институт за стандартизация участва като активен член в работата на 31 технически комитета на ISO, за разлика от 2009 г., когато
е бил активен член в 25 технически комитета, а
също и в 6 технически комитети на Международната електрическа комисия (IEC), както и в съвместния технически комитет на ISO/IEC – JTC
1. Общият брой проекти на стандарти на ISO и
IEC, по които БИС е гласувал и е изпращал национално становище през изминалата година, е
230 спрямо 160 за 2009 г.

In compliance with the obligations arising from the
membership in the international organizations for
standardization some intensification of activities
over past year could be seen. In 2010 Bulgarian
Institute for Standardization participated as an active
member in the work of 31 ISO Technical Committees
unlike 2009 when BDS was an active member of
25 Technical Committees. It also participated in
ISO/IEC Joint Technical Committee JTC 1. 230 is
the total number of ISO and IEC project standards
voted together with national positions by BDS over
the past year, and these were 160 in 2009.
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БИС НА МЕЖДУНАРОДНО И
ЕВРОПЕЙСКО НИВО

BDS AT INTERNATIONAL AND
EUROPEAN LEVEL

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

As a member of the European and international
standards organizations BDS participates with
its delegations in the annual assemblies of these
organizations, in the meetings of the technical
boards of the European organizations, in annual
meetings of European standardization work bodies
and other events of interest.

33-а генерална асамблея
на Международната
организация за
стандартизация
От 14 до 16 септември Осло, Норвегия, се проведе 33-ата генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO), в
работата на която взе участие и българска делегация на високо ниво. В рамките на асамблеята
се проведе и открита сесия на тема „Информационните технологии – приносът на стандартите”. Отчете се големият принос на стандартите,
които осигуряват рамката на модерния свят. Целта на сесията бе да се подчертае влиянието и
въздействието на стандартите „в действие”. Разгледани бяха много аспекти на информационните технологии, включително нарастващото им
приложение в сектора
на здравеопазването и
при „умните сгради” –
със специален акцент
върху използването на
информационен модел
на сградата (Building
Information model – BIM),
базиран на стандартите
на ISO.

33th Assembly of the
International Standardization
Organization
The 33rd General Assembly of the International
Organization for Standardization (ISO) was held on
15-17 September 2010 in Oslo, Norway. Within the
GA, an Open Session “IT work – the contribution of
standards” was held. The large contribution of the
standards that provide the framework of the modern
world was recognized. The purpose of this Open
Session was to highlight the influence and impact
of the standards “in action”. A lot of IT aspects were
considered, including the increased application of
standards in the field of healthcare and in “SMART
Buildings” – especially on the use of Building
Information Model – BIM, based on ISO standards.

Представителите на БИС
BDS representatives
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74-а генерална асамблея
на Международната
електротехническа
комисия

32

74th General Assembly
of the International
Electrotechnical
Commission

Представители от Българския институт за стандартизация взеха участие в ежегодната среща
на Международната електротехническа комисия
(IEC), провела се в Сиатъл, САЩ, от 12 до 18
октомври 2010 г. под домакинството на Aмериканската национална комисия на ІЕС.
Генералният секретар на ІЕС г-н Аарон Амит
представи доклада за дейността на ІЕС през
четвъртото тримесечие на 2009 г. и 9-те месеца
на 2010 г. Отчетени бяха постигнатите резултати
по програмата за обучение на млади професионалисти и секретари от национални комисии на
новите страни-членки на ІЕС. Отчетоха се напредъкът по програмата за регистрация на името и логото на IEC в страните членки и добрите
резултати при визуализиране на дейността на
ІЕС и популяризирането й в социални мрежи.

Representatives of Bulgarian Institute for
Standardization attended the annual meeting of the
International Electrotechnical Commission that was
held in Seattle, USA in the period 12-18 October
2010 hosted by the American National Committee
of IEC.
The General Secretary of IEC, Mr. Aharon Amit
presented the report for IEC activities for the 4th
quarter of 2009 and the 9 months of 2010. The
achieved results under the programme for training
of young professionals and secretaries of national
committees from the new member countries
were recognized as well as the progress of the
programme for registration of IEC name and logo
in member countries and the good results in the
visualization of IEC activity and its promotion in the
social networks.

Годишно заседание на Комитета за
управление на сертификацията на IECEE

Annual Meeting of the Certification
Management Committee of IECEE

Упълномощен представител на БИС взе участие
в 13-ото годишно заседание Комитета за управление на сертификацията на IECEE, проведено
в края на месец юни 2010 г. в Тел Авив, Израел.
След подновяването на членството си в IECEE
през 2007 г. БИС активно следи работата на комитета с цел да бъде постоянно информиран за
новостите и насоките на развитие на CB схемата
на IECEE.

A BDS authorized representative participated in
the 13th annual meeting of IECEE Certification
Management Committee that was held in Tel Aviv,
Israel. After the renewal of its membership at
IECEE in 2007 BDS actively follows the work of the
committee with the aim to be permanently informed
about the novelties and trends of development of
CB scheme of IECEE.

На срещата се обобщи, че схемата на IECEE
е правилният подход към ускоряване на търговията. Като бъдеща цел остава постигането на
директно приемане на пазара на продуктите от
схемата, в т.ч. от регулаторните органи, търговците на дребно, купувачите и доставчиците.

It was summarized at the meeting that CB
scheme of IECEE was the correct approach to
accelerating trade. As a future objective remained
the achievement of direct market acceptance
of products including by the regulation bodies,
retailers, buyers and suppliers.
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Шеста съвместна годишна среща на CEN
и CENELEC

6th CEN-CENELEC Joint Annual Meeting

На поредния най-висок форум на европейската
стандартизация, провел се на 2-3 юни 2010 г. в
Малта, участие взеха председателят на Управителния съвет на БИС Ивелин Буров и и.д. изпълнителен директор Ирен Дабижева, които се
включиха активно във всички дискусии. През изминалата година на европейската асамблея акцентът се постави върху постигнатите резултати
от Лисабонската стратегия и облика на европейската стандартизация в близко бъдеще.

Mr. Ivelin Burov, Chairman of BDS Managing Board
and Mrs. Iren Dabizheva, BDS Acting Managing
Director, attended the regular highest forum of
the European standardization that was held in
Malta on 2-3 June 2010 and participated actively
in all discussions. The emphasis of the European
Assembly was set on the achieved results by the
Lisbon Strategy and the aspects of European
standardization in the near future.

Направи се преглед на развитието на европейската стандартизация през последните десет
години и се очертаха предизвикателствата и целите, които си поставя Европа до 2020 година.

An overview of the development of the European
standardization in the last 10 years was made and
the challenges and objectives that Europe had set
for 2020 were outlined.

На форума за пореден път се изтъкна съществената роля на стандартите за икономическите
ползи за бизнеса и икономиката като цяло, както
и за повишаване на безопасността на потребителите, въвеждане на иновациите и укрепване
на единния европейски пазар.

The Forum once again highlighted the important
role of the standards for the economic benefits for
the business and the economy as a whole as well
as for enhancing consumer safety, innovation and
strengthening the common European market.

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

Participation in the Technical Boards of the
European Standardization Organizations
CEN and CENELEC

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

BDS authorized representatives participate on
regular basis in the meetings of the Technical Boards
of the European standardization organizations
where their activity is discussed, organized and
coordinated.
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Технически съвет на CEN

CEN Technical Board

През 2010 г. в Брюксел се проведоха 2 заседания на Техническия съвет на CEN, на които се
обсъдиха различни въпроси и се взеха решения,
свързани с одобряване на бизнес плановете на
няколко европейски технически комитети, с промяна на секретариати на технически комитети.
Прие се информация относно актуализирането
на някои мандати. Създадени бяха нови проектни комитети към някои технически комитети. Важен момент е приемането на План за действие
на техническия съвет на CEN за периода 2010
– 2013 г.

Two CEN Technical Board meetings were held in
Brussels in 2010. Various topics were discussed
and decisions were taken related to approval of
the business plans of several European Technical
Committees and change of secretariats of Technical
Committees. Information about the updating of some
mandates was adopted. New project committees
to Technical Committees were established. An
important point was the adoption of Action Plan of
CEN Technical Board for the period 2010 – 2013.

Технически съвет на CENЕLEC

CENELEC Technical Board

През изминалата година се проведоха две заседания на Техническия съвет на CENELEC, в
Агия Напа, Кипър, и в Брюксел, на които се направи преглед на ратификациите за изминалия
период, бяха обсъдени и приети документи, гласувани по кореспондентски път с коментари от
националните комитети и препоръки от техническите органи. Приети бяха годишните доклади и
работните програми на техническите комитети и
подкомитети. Одобрени бяха списъците с нови
хармонизирани стандарти към директивите от
обхвата на дейност на Европейския комитет по
стандартизация в електротехническата област.

Two CENELEC Technical Board meetings were
held in Agia Napa, Cyprus and in Brussels in 2010.
A review of the ratifications for the past period
was made, documents voted by correspondence
with comments by the national committees and
recommendations by technical bodies were
discussed and adopted. The annual reports and
work programmes of the technical committees and
subcommittees were accepted. The lists of new
harmonized standards to the Directives from the
scope of activity of the European Committee for
standardization in the electrotechnical field were
accepted.

По идея на председателя на Атлантическия
клуб в България, Соломон Паси, Европейската комисия възложи на Техническия съвет на
CENELEC мандат за разработване на стандарт
за универсални зарядни устройства за мобилни
телефони. В края на 2010 CENELEC публикува
европейският стандарт EN 62684:2010 ”Спецификации за оперативна съвместимост за общо
външно захранване (EPS) за използване при
мобилни телефони, които позволяват обмен на
данни (data-enabled)”, който е разработен от водещи производители на мобилни телефони и
се отнася за т. нар. смартфони. От своя страна
БИС своевременно го въведе като национален
на един от официалните езици на CENELEC.

Upon suggestion of the Chairman of the Atlantic
Club in Bulgaria, Mr. Solomon Passi, the European
Commission provided a mandate to CENELEC
Technical Board for development of a standard for
universal chargers for mobile phones. At the end of
2010 CENELEC published the European standard
EN 62684:2010 “Interoperability specifications
of common external power supply (EPS) for use
with data-enabled mobile telephones”, developed
by leading producers of mobile telephones and
applicable for the so called “smart phones”. In turn
BDS in due course adopted it as a national standard
in one of CENELEC official languages.

ANNUAL REPORT

Bulgarian Institute for Standardization

2010
Техническият съвет на CENELEC одобри проучване на достъпа на малките и средните предприятия до дейностите по стандартизация, като
за тази цел се разработи специален сайт. БИС
се включи активно в работата и издаде на български език Ръководство 17 на CEN и CENELEC,
което представлява указание за разработване
на стандарти с отчитане потребностите на микро-, малките и средните предприятия (МСП).

CENELEC Technical Board adopted a study about
the access of SMEs to standardization activities and
a special web site was created. BDS participated
actively in the work and published in Bulgarian
CEN/CENELEC Guide 17 that is guidance for
writing standards taking into account micro, small
and medium-sized enterprises’ (SMEs) needs.

Участие в годишни срещи на европейско
ниво

Participation in Annual Meetings at
European Level

Заседание на европейски технически
комитет по опазване на културното
наследство

Meetings of European Technical
Committee for Conservation of Cultural
Property

В единадесетото заседание на работна група
към CEN/TC 346 „Опазване на културното наследство”, състояло се на 25 и 26 януари 2010 г.
в Милано, участие взеха експерти от БИС/ТК 94.
Основно внимание бе отделено на обсъждането
на проекта за европейски стандарт 15898 „Опазване на културното наследство. Основни термини и определения”. След проведената дискусия
се постигна съгласие по отношение на забележките, представени от експертните работни групи
от държавите – членки на CEN.

Experts from BDS/TC 94 attended the 11th meeting
of CEN/TC 346 “Conservation of cultural property”
that was held in Milan on 25-26 January 2010.
Special attention was devoted to the discussion of
the European project standard 15898 “Conservation
of cultural property. General terms and definitions”.
After the discussion an agreement was achieved
regarding the remarks of the expert work groups
from CEN member countries.

7-а кръгла маса на PR-експертите на
организациите, членуващи в
CEN/CENELEC

7th CEN/CENELEC PR Roundtable of PR
Experts from Member Organizations

Експерт от отдел „Вътрешни и външни връзки”
взе участие в срещата, проведена от 6 до 9 октомври 2010 г. в Лимасол, Кипър, на която се
обсъдиха актуални въпроси. Проведе се и кръгла маса по проблемите на малките и средните
предприятия (МСП), като акцентът се постави
върху ефективното общуване с тях. Специално
внимание се обърна на необходимостта от обратна информация от страна на МСП и на връзката
между органите за стандартизация и представителите на МСП, на активното им участие в самия
процес на стандартизация. Целта на срещата бе
да се постигне съгласуваност на действията на
PR-експертите и да се подготви план за тяхното
изпълнение.

An expert from BDS Internal and External Liaisons
Department participated in the meeting that was
held in Limassol, Cyprus on 6-9 October 2010
and questions of present interest were discussed.
The round table was focused on SMEs and how
to communicate effectively and efficiently with
them. Special attention was paid to the necessity
of feedback from SMEs, to their active participation
in the standardization process. The objective of
the meeting was achieving coordination of PR
experts’ activities and preparation of a plan for their
implementation.
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114-та среща на Комитета „Стандарти и
технически регламенти” към Директива
98/34 и 39-то заседание на Комитета
„Стандарти и технически регламенти”

114th Meeting of the Committee on
Standards and Technical Regulations to
Directive 98/34 and 39th Meeting of the
Committee on Standards and Technical
Regulations

На 29 октомври 2010 г. в Брюксел, Белгия, се
състоя 114-ата среща на Комитета „Стандарти
и технически регламенти” към Директива 98/34 и
39-ото заседание на Комитета „Стандарти и технически регламенти” с участието на националните органи за стандартизация, на която присъства и упълномощен представител на БИС.

114th meeting of the Committee on Standards
and Technical Regulations to Directive 98/34 and
39th meeting of the Committee on Standards
and Technical Regulations was held in Brussels
on 29 October 2010 with the participation of the
national standardization bodies. BDS authorized a
representative who also attended the meeting.

Като общ извод се очерта, че във връзка с активната дейност на Европейската комисия (ЕК),
свързана с прегледа на законодателството,
възниква необходимост от преразглеждане на
редица мандати и дефиниране на нови за разработване на стандарти. По отношение на съвместната работа с европейските организации за
стандартизация се очертаха нови предизвикателства, свързани с преразглеждането на вече
публикувани и действащи стандарти, както и с
разработването на нови. Специално внимание
се обърна на необходимостта от подобряване
на сътрудничеството с ЕК по отношение на попрецизно дефиниране на обхвата на съответните документи и насърчаване активността на
националните органи за стандартизация по отношение на разпространение на информацията
за мандатите сред заинтересованите, както и
формулиране на национални становища още на
ранен етап от разработването на документите.

As a general conclusion was drawn that in relation
with European Commission activities connected
with the review of the legislation there was a
necessity of revision of a number of mandates and
defining of new ones for standards development.
Regarding the joint activities with the European
standardization organizations new challenges were
discovered that were connected with the review of
already published and operating standards as well
as with the development of new ones. A special
attention was paid to the necessity of improvement
of the cooperation with EC in the field of more precise
defining of the scope of the relevant documents
and encouraging national standardization bodies
in dissemination of information about the mandates
among stakeholders as well as in defining
national comments at early stage of documents’
development.

Участие на БИС в европейски програми
и проекти

BDS Participation in European
Programmes and Projects

Проект по програма „Леонардо да
Винчи”

A Project Under Leonardo da Vinchi
Programme

След успешното приключване на проекта
Fashion School II през 2009 г. Българският институт за стандартизация беше поканен и се включи като партньор в друг проект по програма „Леонардо да Винчи”, Virtual Educational Programme

After the successful implementation of Fashion
School II project Bulgarian Institute for
Standardization was invited and entered as a
partner in another project under Leonardo da
Vinchi Programme Transfer of Innovations “Virtual
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for Furniture Branch, Трансфер на иновации,
финансиран от Европейската комисия. Водещ
партньор по проекта е Университетът „Мендел”
в Бърно, Чешка република. Целта на проекта 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.

Educational Programme for Furniture Branch”,
financed by the European Commission. Coordinator
of the project is Mendel University, Brno, Czech
Republic. The project goal is to increase the
attractiveness of vocational education in furniture
sector within target groups and interested public
by using interactive and systematic educational
on-line portal with dictionary of the terminology in 5
languages and on-line training modules.

Рамково споразумение за
сътрудничество за превод на
европейски стандарти на езиците на
Общността

Framework Partnership Agreement for
Translation of European Standards into
Community Languages

През 2010 г. продължи изпълнението на дейностите по Рамковото споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейските
стандарти на български език, което е по програма, финансирана от ГД „Предприемачество
и индустрия” на Европейската комисия. Това е
част от мерките на ЕК за улесняване на бизнеса,
в частност на малките и средните предприятия
при прилагането на стандартите и, както и за повишаване на информираността и конкурентоспособността на МСП в България. В изпълнение
на споразумението през 2010 бяха въведени с
превод 46 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. Работата по този проект
продължава и през периода януари 2011 – декември 2012 г.

The implementation of the activities under the
Framework Partnership Agreement (FPA) for
translation of European standards into different EU
languages funded by the European Commission
DG “Enterprise and Industry” continued in 2010.
The programme is a part of the EC measures for
facilitating businesses for application of standards
and in particular micro-, small and medium sized
enterprises, increasing their awareness and
competitiveness. 46 European standards in
different spheres were published with translation
into Bulgarian in the process of implementation of
FPA in 2010. The provision of European standards
in Bulgarian is a precondition for their easier
understanding and applying and facilitates the
access of Bulgarian enterprises to European market.
The implementation of the project will continue in
the period January 2011 – December 2012.
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Туининг проект „Подкрепа за Института
за стандартизация на Босна и
Херцеговина”

Support to the Institute for Standardization
of Bosnia and Herzegovina Twinning
Project

През 2010 БИС в консорциум с Испанската
асоциация за стандартизация и сертификация
(AENOR) и Германския институт за стандартизация (DIN) кандидатства пред Европейската
комисия и спечели Туининг проект „Подкрепа за
Института за стандартизация на Босна и Херцеговина”. Основната цел на проекта е да се
подпомогне интеграцията на пазарите на Босна
и Херцеговина в общоевропейския пазар чрез
по-нататъшно развитие на инфраструктурата по
качество и да се създаде подходяща среда за
индустрията и производителите от Босна и Херцеговина за подобряване на търговските и индустриалните им отношения на европейските и
международните пазари.
Изпълнението на проекта започва през 2011 г.,
като продължителността му е 16 месеца.

BDS in consortium with the Spanish Association for
Standardization and Certification (AENOR) and the
German Institute for Standardization (DIN) submitted
an application to the European Commission and was
granted a Twinning Project “Support to the Institute
for Standardization of Bosnia and Herzegovina”.
The general objective of the project is to support
the integration of Bosnia and Herzegovina market
in the common European market through further
development of the quality infrastructure and to
create an appropriate environment for Bosnia and
Herzegovina’s industry and producers towards
improving their trade and industrial relations at
European and international markets.

Двустранно сътрудничество

Bilateral Cooperation

Споразумение с Иранския институт за
стандартизация

MoU for cooperation with ISIRI

През ноември 2010 г. между Българския институт за стандартизация (БИС) и Института за
стандартизация и индустриални изследвания
на Иран (ISIRI) се сключи споразумение за сътрудничество в областта на стандартизацията и
хармонизиране на прилагането на процедурите
и правилата в международната стандартизация.
С подписването на този документ се положиха
основите за взаимно сътрудничество и обмен
на информация между националните органи
за стандартизация на двете страни в сферата
на хармонизиране на националните стандарти
въз основа на европейски и/или международни
стандарти с цел подобряване на условията за
развитие на икономическите и търговските взаимоотношения между страните.
Целта на спогодбата е да се съдейства за премахване на техническите пречки в двустранната
търговия и да се предотврати появата на нови

Agreement with The Institute of Standards and
Industrial Research of Iran In November 2010
a Memorandum of Understanding (MoU) for
cooperation in the sphere of standardization and
harmonization of the application of the rules and
procedures in international standardization between
Bulgarian Institute for Standardization (BDS) and
Institute of Standards and Industrial Research of
Iran (ISIRI) was signed. By signing this document
the basis were laid for cooperation and exchange
of information between the national standardization
bodies of both countries in the field of harmonization
of national standards based on European and/or
national standards aiming at improvement of the
conditions for development of economic and trade
relations between the partner countries.
The objective of the MoU was to support the
removing of the technical barriers to bilateral trade
and prevent the emerging of new potential ones. The

The implementation of the project starts in 2011
with 16 months duration.
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потенциални такива. Предвижда се взаимното
сътрудничество да се състои в обмен на информация и опит, съвместни изследвания и разработки, съвместни обучения и обмен на експерти.

cooperation would be in exchange of information
and experience, joint research and development,
joint trainings and exchange of experts.

БИС и ISIRI сключиха споразумение
за сътрудничество
A Memorandum of Understanding for
cooperation between BDS and ISIRI
was signed

Посещение на делегация на Института
по стандартизация на Босна и
Херцеговина

Study Visit of a Delegation of the Institute
for Standardization of Bosnia and
Herzegovina

По покана на БИС работно посещение направи
делегация от Института по стандартизация на
Босна и Херцеговина (BAS). Посещението се

Upon a BDS invitation a delegation from the Institute
for Standardization of Bosnia and Herzegovina
(BAS) paid a study visit. The study visit was carried

Представителите на BAS се запознаха
с цялостната дейност на БИС и
неговите стратегически цели
BAS representatives studied the entire
BDS activities and strategic goals
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осъществи в рамките на финансиран от Програмата за развитие на ООН (UNDP) проект за
укрепване на административния капацитет на
BAS. Проведоха се различни тематични срещи
за обмяна на опит и експертни знания. Представителите на BAS се запознаха с възможностите на изградената информационна система на
БИС, структурираната база-данни и функционалните характеристики на интернет страницата
на БИС, а също с цялостната дейност на БИС и
неговите стратегически цели.

out within a United Nations Development Programme
(UNDP) funded project for BAS administrative
capacity building. Different thematic meetings for
exchange of experience and expertise were carried
out. BAS representatives studied the possibilities
of the set up BDS information system, structured
data base and the functional characteristics of BDS
web site as well as the entire BDS activities and
strategic goals.

Предложение за нов Технически комитет
към CEN

A Proposal for a New CEN Technical
Committee

По инициатива на Европейската асоциация на
хора с дефект „заешка” устна БИС заедно с Австрийския институт за стандартизация подаде
предложение пред Центъра за управление на
CEN/CENELEC за създаване на нов технически
комитет „Здравни услуги за хора с дефект „заешка устна и/или небце” (Healthcare services for
cleft lip and/or palate). Целта на този нов комитет
е да разработи европейски стандарт, който да
определя изисквания за предоставяне на здравни услуги за деца, родени със „заешка” устна.
Ако предложението бъде прието, БИС ще осигурява цялостното управление на секретариата на
новия ТК, и ще поеме отговорността за изпълнение на задълженията на секретариат на техническия комитет съгласно правилата на CEN.

At the initiative of the European Cleft Organization
BDS together with the Austrian Standards Institute
ASI submitted a proposal to CEN/CENELEC
Management Centre for creation of a new Technical
Committee “Health services for cleft lip and/or
palate”. The aim of this new committee is to develop
a European standard specifying the requirements for
providing health services for children born with cleft.
If the proposal will be accepted BDS will provide the
entire management of the new TC secretariat and
will be responsible for the implementation of the TC
engagements according to CEN rules.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ,
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И
ПРОДАЖБИ

EDITING AND PUBLISHING
ACTIVITIES, INFORMATION
SERVICES AND SALES

Издателска дейност

Editing and Publishing Activities

Издателската дейност в БИС е последният етап
от подготовката на стандартите и стандартизационните документи за одобряване и публикуване. Подготвят се и други специализирани издания, за които БИС носи отговорност – каталог на
действащите стандарти, ежемесечен Официален бюлетин, съдържащ актуална информация
за въведените и отменените стандарти и стандартизационни документи, списание „БДС Компас”, всеки брой от което е посветено на отделна
тема, както и други продукти.

BDS editing and publishing activity is the final stage
of the preparation of standards and standardization
documents for publishing. Other specialized editions
that BDS is responsible for are also prepared – a
catalogue of the active standards, monthly Official
Bulletin with updated information about the adopted
and withdrawn standards and standardization
documents, “BDS Compas” magazine (each issue
is dedicated to a separate topic) as well as other
products.

БДС Компас
Издание на Българския институт за стандартизация
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През 2010 г. общият брой на въведените и издадени с превод на български език стандарти е
378, от които 320 преди това са били въведени
на един от официалните езици, а броят на издадените на един от официалните езици на CEN/
CENELEC е 2379. От общия фонд на българските стандарти през изминалата година са отменени 2089 стандарта.

3.bg

In 2010 the total number of the adopted and
published standards was 378, where 320 of them
were adopted in one of the official languages and
the number of the published standards in one of
CEN/CENELEC official languages was 2379. 2089
standards from Bulgarian standards fund were
withdrawn over the past year.
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Информация за въведените през 2010 г.
стандарти по вид е дадена по-долу:
Вид

Брой

БДС
ISO
ISO/IEC
IEC
EN
EN ISO
HD
ETSI
Станд. документи на CEN,
CENELEC, ISO, ETSI
Общо

4
32
1
2
1 586
486
10
179
136
2 436

The information for the adopted in 2010
standards is as follows:
Type

Number

BDS
ISO
ISO/IEC
IEC
EN
EN ISO
HD
ETSI
Standardization deliverables
of CEN, CENELEC, ISO, ETSI
Total

Въведени
стандарти
през 2010
г. по2010
видове
Въведени
стандарти
през
г. по видове
AdoptedAdopted
standardsstandards
in 2010 byintypes
2010 by types

4
32
1
2
1 586
486
10
179
136
2 436

БДС/ BDS
ISO
ISO/IEC
IEC
EN
EN ISO
HD
ETSI
станд. док-ти на/ standardization
deliverables of CEN, CLC, ISO, ETSI

Естествено най-голям продължава да бъде делът на въведените като национални европейски
стандарти, което произтича от задълженията на
БИС като пълноправен член на европейските
организации по стандартизация.
Националният фонд от действащи стандарти
към края на 2010 г. е даден на следната графика:
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Of course the biggest one remains the share of
the European standards adopted as national ones,
which derives from BDS obligations as a member of
the European Standards Organizations.
National Fund of the acting standards at the end of
2010 is given on the following graph:
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Национален фонд от български стандарти към края на 2010 г.
National Fund of Bulgarian standards by the end of 2010

1134

447
24

94

153

795

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)
БДС/ BDS

2309

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

8120

БДС IEC/ BDS IEC
БДС ETS/ BDS ETS

19140
други стандарт. документи (TR, TS и др.)/
BDS - other standardization deliverables
(TS, TR, etc.)

От графиката личи, че в националния фонд от
стандарти най-много са българските стандарти,
въвеждащи европейски, следвани от разработените на национално ниво и международните
стандарти, въведени като национални.
Начинът, по който се променя националния фонд
от стандарти през годините 2008-2010, е показан
в следната таблица и графиката към нея.

The graph shows that in the national fund of
standards, most are Bulgarian standards adopting
European standards, followed by the ones
developed at national level and the international
standards adopted as national standards.
The way the national fund of standards changed in
2008-2010 is shown in the following table and the
graph to it.

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

2008

2009

2010

17 366
8 308
2 055
1 233
535
478
121
131

18 253
8 236
2 129
1 212
534
476
98
145

19 140
8 120
2 309
1 134
24
447
94
153

744

801

795

30 971

31 884

32 216
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Сравнението показва, че се запазва тенденцията на увеличаване броят на въведените европейски стандарти за сметка на намаляващите
национални стандарти. Увеличава се също и
броят на въведените стандарти, разработени от
ЕTSI, където БИС не членува, но съгласно договор с Комисията за регулиране на съобщенията
ежегодно въвежда като национални стандарти,
разработени от тази европейска организация.

The comparison shows that the trend of increasing
the number of adopted European standards
continues in return of decreasing the number of
standards elaborated at national level. Also the
number of the adopted standards developed by
ETSI increases, where BDS is not a member, but
according to a contract with the Communications
Regulation Commission BDS annually adopts
as national ones standards developed by this
European organization.

Сравнение на фонда от български стандарти през 2008 - 2010 г.
фонда
български стандарти
през 2008
2010 period
г.
Comparison dataСравнение
for the на
fund
ofотBulgarian
standards
in- the
2008 - 2010
Comparison data for the fund of Bulgarian standards in the period 2008 - 2010
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0

БДС EN/ BDS EN
(CEN, CENELEC)

БДС/ BDS

БДС EN/ BDS EN
(ETSI)

БДС ISO/ BDS
ISO

БДС ISO/IEC/
BDS ISO/IEC

През 2010 г. акцент в издателската дейност е
и подготвянето и предлагането на нов продукт
– диск, съдържащ най-търсените стандарти за
системи за управление. Целта е да се улеснят
максимално потребителите на стандарти, като
им се предоставя събрана цялата необходима информация на достъпна цена. В диска са
включени основните стандарти и стандартизационни документи, отнасящи се за управление
на качеството, в превод на български език, както
и стандарти, съдържащи общи положения и термини, свързани с дейностите по стандартизация
и оценяване на съответствието.
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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.)

In 2010 the emphasis in publishing activities was
also the preparation and offering of a new product
– a CD containing the most popular standards
for management systems. The aim is to facilitate
to a maximum level the users of standards by
providing them collected all necessary information
at an affordable price. The CD includes the basic
standards and standardization documents related
to quality management translated into Bulgarian
language as well as standards containing
general principles and terms associated with the
standardization and conformity assessment.
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Информационни услуги и продажби

Information services and sales

Информационният център на БИС и библиотеката предоставят стандарти, както и информация
за действащите български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи.
Информационните услуги, предоставяни от
БИС, обхващат:
• библиографски справки за български, международни, европейски и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи;

BDS Information Centre and the library provide
standards as well as information on the official
Bulgarian, European and international standards
and standardization deliverables.

• тематични справки в конкретна област;
• справки за актуалност на стандарти и стандартизационни документи;
• отговори на получени запитвания.

The provided by BDS information services include:
• bibliographical references on Bulgarian,
international, European and foreign standards
and standardization documents;
• field-specific
references;

and

thematically-focused

• elaboration of references on BDS standards
actuality;
• answers to customers’ enquiries;

Броят на обслужените през 2010 г. клиенти е
1158, подготвени са 3550 тематични и библиографски справки, предоставена е информация
относно 3020 документа, изготвени са 16 справки за актуалност на стандарти и 171 отговори на
запитвания.

The number of the served customers in 2010 was
1158, 3550 thematic and thematically-focused
references were prepared, information on 3020
documents was provided, 16 references to the
relevance of standards and 171 replies to inquiries
were provided as well.

Библиотека

Library

Библиотеката на БИС съдържа фонд от национални стандарти и предлага екземпляри от всички европейски и международни стандарти, както
и чуждестранни стандарти. На място на клиентите се предоставя възможност да се запознаят с текстовете на стандартите и стандартизационните документи. През 2010 г. от услугите на
библиотеката са се възползвали 3209 клиенти и
служители на БИС и са предоставени 8485 бр.
документи.

BDS Library contains a fund of national standards
and provides copies of all European and international
standards and foreign standards. The customers
are given the opportunity to get acquainted with the
texts of standards and standardization documents
on spot. 3209 customers and BDS employees
benefited by the services of the library and 8485
documents were placed on disposal in 2010.

Продажби на стандарти

Sales of Standards

Общият брой на продадените през изминалата
година български стандарти е 8977, което е с
около 27 % по-малко в сравнение с 2009 г. На
графиката по-долу са показани продажбите през
изминалата година по видове стандарти:

The total number of Bulgarian standards sold out
over the past year was 8977 which was about 27 %
less in comparison with 2009. The sales by types
are illustrated in the graph bellow:
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Продадени през 2010 г. български стандарти по видове
Sold Bulgarian standards in 2010 by types
72 91
606

БДС/ BDS
1251

БДС EN/ BDS EN

БДС EN ISO/ BDS EN ISO
2276
БДС ISO/ BDS ISO

стандартизационни документи (СД)/
Standardization deliverables (SD)
4681

От документите на международни и чуждестранни организации по стандартизация, с които БИС
е сключил договори за разпространение на техните документи, са продадени общо 423 броя,
в това число: международни (ISO, IEC), немски
(DIN), британски (BSI), американски (ASTM),
руски (ГОСТ), други.
Съотношението на тези продажби е дадено на
следната графика:

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

In total 423 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
standardization organizations with which BDS had
signed contracts for distribution of their documents.
The proportion of these sales is given in the following
graph:

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2010 г.
Sold international and foreign standards in 2010
2%

7%

9%
ISO
IEC
54%

21%

BS
DIN
ASTM

4%

46

ГОСТ/ GOST
3%

други/ others

ANNUAL REPORT

Bulgarian Institute for Standardization

2010
Нивото на тези продажби се запазва спрямо предходната година, когато са продадени 426 бр.
В таблицата по-долу е представена информация от кои области са най-продаваните български стандарти през 2010 г.:

The level of these sales remained the same as the
previous year when 426 copies of documents were
sold out.
The table below shows the details by areas of bestsold Bulgarian standards in 2010:

Управление на качеството / Quality management
БДС ЕN ISO 9001:2008
BDS EN ISO 9001:2008
БДС ЕN ISO 9000:2007
BDS EN ISO 9000:2007
БДС ЕN ISO 9004:2002
BDS EN ISO 9004:2002
БДС ISO/ТR 10013:2005
BDS ISO/TR 10013:2005

СД ISO/TS 16949:2010
SD ISO/TS 16949:2010

БДС EN ISO 10012:2006
BDS EN ISO 10012:2006
БДС ISO 10014:2010
BDS ISO 10014:2010

Системи за управление на качеството
Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008)
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2005) / Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)
Системи за управление на качеството. Указания за подобряване
на постиженията (ISO 9004:2000) / Quality management systems –
Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)
Указания за разработването на документацията на система за
управление на качеството / Guidelines for quality management
system documentation
Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания
за прилагането на ISO 9001:2008 при серийното производство и
производството на резервни части за автомобилната индустрия
/ Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant
service part organizations
Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване
Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)
Управление на качеството. Указания за постигане на финансови
и икономически ползи / Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits

Оценяване на съответствието / Conformity Assesment
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006
BDS EN ISO/IEC 17050-1:2006
БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
BDS EN ISO/IEC 17050-2:2006

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004) /
Conformity assessment – Supplier`s declaration of conformity – Part
1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004)
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 2: Поддържаща документация / Conformity assessment – Supplier`s declaration of conformity – Part 2: Supporting
documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)
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БДС EN ISO/IEC
17025:2006+AC:2006
BDS EN ISO/IEC
17025:2006+AC:2006
БДС EN ISO/IEC 17020:2005
BDS EN ISO/IEC 17020:2005

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите
за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)
Общи критерии за дейността на различните видове органи за
контрол (ISO/IEC 17020:1998) / General criteria for the operation of
various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)

Информационни технологии / Information technologies
БДС ISO/IEC 27001:2006
BDS ISO/IEC 27001:2006
БДС ISO/IEC 27002:2008
BDS ISO/IEC 27002:2008
БДС ISO/IEC 27005:2009
BDS ISO/IEC 27005:2009
БДС ISO/IEC 20000-1:2008
BDS ISO/IEC 20000-1:2008
БДС ISO/IEC 20000-2:2008
BDS ISO/IEC 20000-2:2008

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за
управление на сигурността на информацията / Information technology – Security techniques – Information security management
systems – Requirements
Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията
Information technology – Security techniques – Code of practice for
information security management
Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление
на риска за сигурността на информацията / Information technology – Security techniques – Information security risk management
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания / Information technology – Service management – Part 1:
Specification
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс за добра практика / Information technology – Service management – Part 2: Code of practice

Строителство / Building and Construction
БДС EN 10204:2005
BDS EN 10204:2005
БДС EN 13108-1/NA:2009
BDS EN 13108-1/NA:2009
БДС ISO 4309:2008
BDS ISO 4309:2008
БДС EN 10025-1:2005
BDS EN 10025-1:2005
БДС ЕN 10025-2:2005
BDS EN 10025-2:2005
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Метални продукти. Видове документи от контрол
Metallic products – Types of inspection documents
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон. Национално приложение / Bituminous mixtures – Material
specifications – Part 1: Asphalt Concrete. NA to BDS ЕN 13108-1
Кранове. Стоманени въжета. Обслужване, поддържане, монтиране, проверка и бракуване / Cranes – Wire ropes – Care, maintenance, installation, examination and discard
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част
1: Общи технически условия на доставка / Hot rolled products of
structural steels – Part 1: General technical delivery conditions
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2:
Технически условия на доставка за нелегирани валцувани конструкционни стомани / Hot rolled products of structural steels – Part
2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
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БДС EN 12350-2:2009
BDS EN 12350-2:2009
БДС EN 12390-3:2009
BDS EN 12390-3:2009
БДС EN 12620:2002+A1:2008
BDS EN 12620:2002+A1:2008
БДС EN 12464-1:2004
BDS EN 12464-1:2004
БДС EN 12464-2:2007
BDS EN 12464-2:2007
БДС 14776:1987
BDS 14776:1987

БДС EN 482:2006
BDS EN 482:2006

Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането
Testing fresh concrete – Part 2: Slump test
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни
тела / Testing hardened concrete – Part 3: Compressive strength of
test specimens
Добавъчни материали за бетон
Aggregates for concrete
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1:
Работни места на закрито / Light and lighting – Lighting of work
places – Part 1: Indoor work places
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2:
Работни площадки на открито / Light and lighting – Lighting of work
places – Part 2: Outdoor work places
Охрана на труда. Работни места в производствени помещения.
Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване / Labour Protection. Jobs in manufacturing facilities. Sanitary norms for temperature,
relative humidity, air velocity and heat exposure
Въздух на работното място. Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти / Workplace
atmospheres – General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents

Хранителни продукти / Food Stuff
БДС 12:2010
BDS 12:2010
БДС 15:2010
BDS 15:2010
БДС 14:2010
BDS 14:2010
БДС EN 15593:2008
BDS EN 15593:2008

БДС EN ISO 3960:2010
BDS EN ISO 3960:2010

БДС EN ISO 22000:2006
BDS EN ISO 22000:2006

Българско кисело мляко
Bulgarian Yogurt
Българско бяло саламурено сирене
Bulgarian white cheese in brine
Български кашкавал
Bulgarian Kashkaval
Опаковане. Управление на хигиената при производството на
опаковки за храни. Изисквания / Packaging – Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs – Requirements
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пероксидно число. Йодометрично (визуално) определяне на крайна точка (ISO 3960:2007, коригирана версия 2009-05-15) / Animal
and vegetable fats and oils – Determination of peroxide value – Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2007, corrected
version 2009-05-15)
Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига / Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
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Околна среда / Environment
БДС EN ISO 14001:2005
BDS EN ISO 14001:2005
БДС EN ISO 19011:2004
BDS EN ISO 19011:2004

Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания
за прилагане (ISO 14001:2004) / Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или
за управление на околната среда (ISO 19011:2002) / Guidelines
for quality and/or environmental management systems auditing (ISO
19011:2002)

Услуги / Services
Услуги на брокерите на недвижими имоти. Изисквания относно
предоставянето на услугите от брокери на недвижими / Services
of real estate agents – Requirements for the provision of services of
real estate agents
Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на
услугата / Translation services – Service requirements

БДС EN 15733:2010
BDS EN 15733:2010
БДС EN 15038:2006
BDS EN 15038:2006

Графичното изражение на найпродаваните български стандарти през
2010 г. е следното:

The graph performance of the best-sold
Bulgarian standards in 2010 is as follows:
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БДС 14776:1987
БДС EN 12464-1:2004
БДС ISO 4309:2008
СД ISO/TS 16949:2010
БДС EN ISO 22000:2006
БДС EN ISO 3960:2010
БДС EN 13108-1/NA:2009
БДС ISO/TR 10013:2005
БДС ISO/IEC 27005:2009
БДС EN 10204:2005
БДС ISO/IEC 27002:2008
БДС EN ISO/IEC 17020:2005
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БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006
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И през 2010 г. най-търсеният стандарт продължава да бъде БДС EN ISO 9001:2008 „Системи
за управление на качеството. Изисквания”, от
който са продадени 466 бройки.

The best sold standard in 2010 was BDS EN
ISO 9001:2008 “Quality management systems –
Requirements” – 466 copies sold out.

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

The existing automated system for standardization
process and sales activities management facilitates
customer`s access to the necessary information,
therefore the following trends were observed over
the past year:
• Decreased number of customers` enquiries
on standards actuality, price, etc.;

• намалява продажбата на каталог на БДС;

• Reduced sales of BDS Catalogue;

• увеличава се относителният дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет
– те заемат 40 % от общия брой, но като абсолютна стойност намаляват с 18 % спрямо
2009 г.;

• Increased number of orders for purchases
through internet – 40 % from the total number
of orders, but as an absolute value there was a
decline by 18% compared to 2009;

• продажбите на български стандарти, които се доставят на клиентите on-line, заемат
31 %, а на CD – 28 %.

• On-line sales of Bulgarian standards covered
31 % and these on CD – 28%.

Независимо от спада на продажбите през отчетната година и затрудненията Българският институт за стандартизация продължава да работи
за непрекъснато подобряване на качеството на
предлаганите услуги, да предлага нови продукти, като стремежът е да се реагира гъвкаво и
адекватно на очакванията на нашите клиенти
съобразно изискванията на пазара.

Despite the decrease of the sales during the
last year, Bulgarian Institute for Standardization
continues its efforts to improve the quality of the
provided services, offering new services where the
strive is to respond flexibly and adequately to our
customers’ expectations and market requirements.

Национален информационен център

National Enquiry Point Centre

Дейността на националния информационен
център се извършва в изпълнение на процедурата за осигуряване на информация в областта
на стандартизацията в съответствие с изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 98/34/ЕС и членството на България в Световната търговска организация (СТО).

The activity of the National Enquiry Point Centre
is related to the implementation of the procedure
for provision of information in the field of
standardization in compliance with the obligations
deriving from Directive 98/34/EC and the Bulgaria’s
membership at WTO.
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През 2010 г. са нотифицирани 31 проекта на
стандарти, разработвани на национално ниво в
следните технически комитети: БИС/ТК 5 „Бетон
и разтвори”, БИС/ТК 20 „Тежки цветни метали и
сплави”, БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни
конструкции” и БИС/ТК 68 “Пътно дело”.

In 2010, 31 projects of standards, developed at
national level were notified, in the scope of activity
of BDS/TC 5 “Concrete and mortars”, BDS/TC
32 “Agricultural and food products”, BDS/TC 67
“Petroleum products and lubricants” 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 projects of national
standards received from other national members of
CEN/CENELEC as well as from WTO is monthly
published in BDS Official Bulletin and the web site.

През 2010 г. в европейските организации за стандартизация чрез националния информационен
център са нотифицирани 2770 национални стандарти, въвеждащи европейски, което е с 24 %
повече от 2009 г.

In 2010, 2770 national standards, adopting
European standards were notified in CEN and
CENELEC which was 24 % more than 2009.

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 information about the Bulgarian
titles of the projects of European standards, ratified
documents and harmonized standards is sent
regularly for citation in EC Official Journal.

През изминалата година са подготвени становища по 22 проекта на мандати, възложени от
Европейската комисия на CEN/CENELEC за
разработване на европейски стандарти. Предоставена е информация на 58 постъпили запитвания от фирми и организации от страната
и чужбина. Своевременно са уведомявани органите на държавната администрация, съобразно
областта на компетентност, за постъпили проекти на европейски стандарти на етап обществено
допитване.

Over the past year statements were prepared
on 22 EC mandates, assigned by the European
Commission to CEN/CENELEC for development
of European standards. Information was provided
for 58 inquiries submitted by companies and
organizations from the country and abroad. The
governmental bodies are provided with regular
information on projects of European standards
at public enquiry stage in the respective area of
competence.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

FUNDING OF STANDARDIZATION
ACTIVITIES

Във финансово отношение 2010 се оказа найсложната и трудна година от съществуването
на БИС като самостоятелна обществено-правна
организация. Въпреки това с известни ограничения успяхме да приключим финансово годината
без значителни сътресения, които да повлияят
на изпълнението на основните ни дейности.

In financial aspect 2010 was the most complicated
and difficult year from the existence of BDS as an
independent public legal, nonprofit organization.
However, under certain restrictions we have
completed the financial year without significant
problems that could affect the performance of our
main activities.

Източниците на финансиране остават непроменени – субсидия от държавния бюджет съгласно Закона за националната стандартизация,
средства от собствени дейности, включително
продажба на стандарти, стандартизационни документи и други специализирани издания, средства от договори за въвеждане на стандарти с
превод на български език и от членски внос. Последните се използват за изпълнение на работните програми на техническите комитети.

The sources of funding remained unchanged – the
provided subsidy from the state budget according
to the Law on National Standardization, revenues
from own commercial activities, including sales of
standards, standardization documents and other
specialized editions, revenues from contracts
for adoption of standards in Bulgarian language
and from membership fees. Incomes from the
membership fees and the contracts are spent for the
implementation of the TC`s working programmes.

В таблицата и графиките по-долу са дадени в
абсолютна стойност и процентно съотношение
източниците за сформиране на приходната част
от бюджета на БИС за 2010 г.

The table and graph below present in absolute
values and in percentage the sources of revenues
of BDS budget in 2010.

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 01.01.2010 г. / Balance
funds as of 01.01.2010

лв.
BGN

%

1 074 000
467 905
202 358

39
17
7

83 425

3

27 879

1

889 083

33

2 744 650
503 518
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В приходната част е включен и полученият аванс
в размер на 20% по ОП „Усъвършенстване на
системата за стандартизация в България”, като
тези средства са предназначени за финансиране на конкретни дейности по проекта.

The received advance payment of 20% under
the project “Strengthening of the Standardization
System in Bulgaria” was included in the revenue
part, where these funds are intended to finance
specific project activities.

Финансиране на дейността по стандартизация за 2010 г. (лева)
Финансиране на дейността по стандартизация за 2010 г. (лева)
Funding of the standardization activities in 2010 (BGN)

лева/ BGN

Funding of the standardization activities in 2010 (BGN)

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Субсидия от държавния
бюджет/ Governmental
subsidy

Приходи от продажби/
Revenues from sales

Членски внос/
Membership fees

Договори, вкл. по
Други приходи – лихви и Финансиране по проект
европейски проекти/
спонсорство/ Other
по Оперативна програма/
Contracts, including ones revenues – sponsorship and
Finansing under
funded under European accumulation of interests Operational Programme
projects
project

Източник на финансиране/ Source of funding

Финансиране на дейността по стандартизация за 2010 г. (%)
Финансиране
на standardization
дейността по стандартизация
за 2010 г.in
(%)2010 (%)
Funding
of the
activities
Funding of the standardization activities in 2010 (%)

45
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35
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%
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5
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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
Финансиране по проект по
спонсорство/ Other revenues
Оперативна програма/
– sponsorship and
Finansing under Operational
accumulation of interests
Programme project

Източник на финансиране/ Source of funding

Сравнителна информация относно приходите на
БИС за периода 2008-2010 г. в лева и в проценти
се съдържа в таблицата и графиките към нея.
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The table and the graph bellow represent
comparative information on the budget revenues
by source of funding in BGN and in percentages for
the period 2008-2010.
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2008

Субсидия от държавния бюджет/
Governmental subsidy
Приходи от продажби/ Revenues from
sales
Вноски от членовете на БИС/ТК/ BDS/
TC Membership fees
Договори за финансиране на теми, в
т.ч. от европейски проекти/ Contracts,
including EU funded projects
Други приходи (лихви и спонсорство)/
Other revenues – sponsorship and
accumulation of interests
Авансово финансиране по проект по
Оперативна програма/ Financing in
advance under Operation Programme
project
Общо приходи/ Total revenues
Наличности на 01.01 за съответната
година/ Balance funds as of 01.01 for
the year

2009

2010

лева
BGN

%

лева
BGN

%

лева
BGN

%

965 000

50

1 074 000

56

1 074 000

39

571 330

30

549 204

29

467 905

17

221 080

12

230 066

12

202 358

7

138 293

7

43 906

2

83 425

3

18 909

1

24 052

1

27 879

1

889 083

33

1 914 612

1 921 228

2 744 650

616 426

552 683

503 518

През 2010 г. остава непроменена предоставената от държавния бюджет субсидия. От друга
страна, отново се наблюдава намаляване на
приходите от продажби – тенденция, започнала
през 2009 г., дължаща се на финансовото затруднение на много от потребителите на стандарти.
Забелязва се обаче увеличение на приходите от
договори за въвеждане на стандарти с превод
на български език, което е в резултат от доброто
сътрудничество на БИС с органите на изпълнителната власт, с фирми и организации, както и
от изпълнението на задължения по европейски
проекти.

In 2010 the state budget subsidy remained
unchanged. On the other hand, there was again
a decrease in revenues from sales – a trend that
began in 2009 due to financial difficulties for many
customers of standards. There was, however, an
increase in the revenue from contracts for adopting
standards with Bulgarian translation, which was a
result of good cooperation between BDS and the
executive authorities, companies and organizations,
as well as the implementation of obligations under
European projects.
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по стандартизация
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Funding
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Изпълнението на разходната част заедно със
сравнение на разходите за предходните две години е представено на следната таблица и графиката по-долу.

The performance of the expenditure part of the
budget and comparative information with the
previous two years are shown in the tables and
graphs bellow.
2008
лева
BGN

Заплати, в т.ч. ДМС/ Salaries, including
692 177
additional financial incentives
Други възнаграждения/ Other
312 843
remunerations
Социално-осигурителни вноски/ Social
162 614
insurance fees
Издръжка/ Subsistence
410 613
Членски внос за ISO, IEC, CEN, CENELEC/
Membership fees to ISO, IEC, CEN,
362 102
CENELEC
Капиталови разходи/ Capital expenditures 38 006
Общо разходи/ Total costs
1 978 355
Наличности в края на годината/ Funds at
552 683
the end of the year

2009

2010

%

лева
BGN

%

лева
BGN

%

35

769 792

39.1

827 250

40.0

16

286 316

14.5

358 781

17.4

8

148 220

7.5

147 081

7.1

21

393 189

20

374 181

18.1

18

365 090

18.5

354 251

17.1

2

7 786
1 970 393

0.4

3 952
2 065 496

0.2

503 518

1 182 672
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Наличностите в края на годината включват неусвоени средства от членския внос, средства за
попълване на сформираните към БИС фондове,
както и остатък от получените авансово средства за изпълнение на проекта „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 – 2013”.
От предоставените данни е видно, че през изминалата година във финансово отношение БИС
поддържа целесъобразна, ефективна и адекватна политика, съобразена с икономическите и
финансови обстоятелства в страната.
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The financial resources at the end of the year
included unused funds from membership fees,
funds for replenishment of BDS funds as well as the
rest of the advanced payment under “Strengthening
of the Standardization System in Bulgaria”
Project financed under OP “Development of the
Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007 –
2013”.
It is apparent from the provided data that over the
past year BDS supported financially expedient,
effective and adequate policy consistent with
the economic and financial circumstances in the
country.
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ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ

OBJECTIVES AND EXPECTATIONS

В края на равносметката за изминалата година
съвсем естествено е да обърнем поглед напред.
Въпреки сложните икономически условия националният орган за стандартизация поема своята
отговорност и продължава да работи за устойчиво развитие на стандартизационната система
в България.

At the end of the assessment for the past year is quite
natural to look forward. Despite the complicated
economic conditions, the national standardization
body takes its responsibility and continues to work
for sustainable development of the standardization
system in Bulgaria.

През 2011 г. БИС си поставя следните
приоритети:

BDS has set the following priorities for
2011:

Запазване на финансовата стабилност

Maintaining of the Financial Stability

Икономическите и финансовите обстоятелства
налагат изключително внимателно и адекватно поведение. Затова ще насочим усилията си
към изпълнение на една от най-важните стратегически цели – запазване на финансовата
стабилност, което е основа за безпрепятствено
изпълнение на основните ни дейности и на ангажиментите към международните и европейски
организации.

The economic and financial circumstances require
very careful and adequate attitudes. We will
therefore focus our efforts on the implementation
of one of the most important strategic objectives –
maintaining the financial stability, which is the basis
for the smooth execution of our key activities and
engagements in the European and international
organizations.

Повишаване авторитета на националния
орган за стандартизация

Enhancing the Prestige of the National
Standardization Body

Непрекъснатото повишаване на доверието на
потребителите на стандарти и на удовлетвореността на всички заинтересовани от дейността
по стандартизация е сред основните стратегически цели, за чието изпълнение ще работим и
в бъдеще.

The continuously improvement of the confidence of
the consumers of standards and the satisfaction of
all stakeholders in the standardization work is one of
the main strategic objectives for the implementation
of which we will work also in the future.

Реализиране на дейностите по проект
„Усъвършенстване на системата за
стандартизация в България“

Implementation of the Activities under the
Project “Strengthening the Standardization
System in Bulgaria”

Извършената през изминалата година подготвителна работа е предпоставка през 2011 да
се изпълнят много от дейностите, заложени в
проекта. Тяхното осъществяване ще способства
за популяризирането на дейността и ролята на
БИС, за по-широко представяне на услугите на
БИС, което ще доведе до по-добра информираност на обществото относно ползата от прилага-

The preparatory work performed in the past year is a
prerequisite for the implementation of many activities
in 2011 which are planned within the project. Their
implementation will contribute to the promotion of
BDS role and activities, for a wider presentation
of BDS services, which will lead to a better public
awareness about the benefits of standards. On the
other hand, we expect the implementation of the
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нето на стандартите. От друга страна, очакваме
изпълнението на дейностите да допринесе за
институционалното утвърждаване на БИС като
модерна европейска институция.
Важна дейност за БИС в рамките на проекта е
внедряване и сертифициране на системата за
управление на качеството. След изграждането
на системата и разработването на необходимата
документация предстои следващият етап – нейното експериментално внедряване. В края на
този период и след евентуални корекции в документите БИС ще премине към вътрешен одит,
последван от сертификация на системата от независим орган. Успешно функциониращата система за управление ще допринесе за по-добрата
работа на БИС като цяло в изпълнение на основните му ангажименти като национален орган по
стандартизация.

activities to contribute to strengthening the capacity
of BDS as a modern European institution.

Стимулиране участието на научните
институти и висшите учебни заведения в
дейността по стандартизация

Encouraging the Participation of the
Scientific Institutions and Universities in
the Standardization Activities

За БИС е стратегически важно да използва в
максимална степен интелектуалния потенциал
на представителите на научните и академичните среди в работата по стандартизация. В тази
връзка БИС ще съдейства за стимулиране на
тяхното активно участие в техническите комитети и другите работни органи.

It is strategically important for BDS to make
maximum use of the intellectual potential of the
representatives of scientific and academic societies
in standardization work. In this regard, BDS will
assist the stimulation of their active participation in
technical committees and other working bodies.

Important activity for BDS within the project is the
implementation and certification of the developed
Quality Management System. After establishment
of the system and developing the necessary
documentation the next stage is its experimental
implementation. At the end of this period and after
possible corrections to the documents BDS will
pass an internal audit, followed by a certification
of the system by an independent body. The
successfully functioning management system will
contribute to the better operation of BDS as a whole
in implementing its basic obligations as a national
standardization body.
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