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ОБРЪЩЕНИЕ НА
РЪКОВОДСТВОТО

STATEMENT OF THE MANAGING
BODY

Уважаеми членове на БИС,
Уважаеми участници в процеса на стандартизация,

Dear BDS members,
Dear participants in the standardisation
process,

Измина още една година, през която Българският институт за стандартизация (БИС) трябваше
да докаже компетентно организиране и ръководене на дейността по стандартизация при спазване на принципите на прозрачност и участие на
всички заинтересувани при разработването на
стандарти, привличане на повече експерти и широко обществено обсъждане на разработваните
документи и не на последно място гарантиране
на финансова стабилност на организацията.

Another year passed where Bulgarian Institute for
Standardisation (BDS) had to prove its competent
organization and management of the standardization activities in accordance with the principles of
transparency and participation of all interested parties in standards development, involving more experts and wide public discussions on the elaborated
documents as well as ensuring the ﬁnancial stability
of the organization.

С представянето на настоящия отчет сме се постарали да покажем работата по стандартизация във всички сектори на индустрията, участието на България в работата на европейските и
международни организации по стандартизация,
както и провеждането на редица съпътстващи
дейности и мероприятия, свързани с популяризиране на дейността и ролята на стандартизацията сред обществеността.

By producing this report we present the work on
standardization in all sectors of industry, the participation of Bulgaria in the European and international standards organizations as well as conducting a
number of additional activities and events related to
the promotion of activities and the role of standardization among the public.

Трябва да изкажем благодарност на всички членове на БИС и експерти, които участват в работата на националните технически комитети
(БИС/ТК), като се надяваме за в бъдеще, независимо от икономическите проблеми, да участват още по-активно и да осъзнават важността от
участието си при разработването на европейски
и международни стандарти, както и в процеса
на формиране и представяне на националното
становище по проекти на европейски и международни стандарти.

We should express our gratitude to all BDS members and experts participating in the activities of the
national technical committees (BDS/TC), and it is
our hope, regardless the economic problems, they
would participate more actively and would realize
the importance of their contribution to the development of European and international standards as
well as to the process of establishing and presenting the national statements on projects of European and international standards.

През 2008 година продължихме усилията си за
подобряване на качеството на работа на администрацията на БИС, като персоналът участва в
различни семинари и курсове за обучение. Важна стъпка в подобряване на организацията на
работа в БИС е провеждане на обучението от
AFNOR (Френската асоциация по стандартиза-

In 2008 we continued our efforts to improve the quality of BDS’s administration work by involvement of
the staff members in different seminars and training
programs. An important step for improving the organization of the work was the carried out by AFNOR
(Association Française de Normalisation) training
for development of process managing system wi-
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ция) за изграждане на система за управление на
процесите в БИС с цел подобряване на правилата и процедурите и определяне на точни и ясни
критерии за оценка.

thin BDS towards improvement of BDS’s rules and
procedures and determination of accurate and clear
evaluation criteria.

Важно е да се подчертае, че и тази година БИС
доказа финансова стабилност, която се гарантира както от субсидията от държавния бюджет,
така и от усилията ни за увеличаване на приходите от собствени дейности, като се търсят други форми, в т.ч. обществени дискусии, обучения,
семинари, издания, свързани с популяризиране
на дейността по стандартизация, специализирани сборници със стандарти и стандартизационни документи и др.

It is important to underline that this year BDS proved its ﬁnancial stability, which was guaranteed by
the State Budged subsidy as well as by our efforts
for increasing the incomes of own actions, by searching new forms to promote the standardization
activities including public hearings, trainings, seminars, publications, issuing of specialized collections
of standards and standardization documents.

Не на последно място трябва да изкажем благодарност на тази част от служителите, които бяха
инициативни и се включиха активно при организирането и подготовката на всички мероприятия
и издания на БИС.

Last but not least we should express our gratitude
to all employees that were proactive and took active
participation in the organization and preparation of
all events and publications of BDS.

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of the
Managing Board
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Мая Станева
Изпълнителен
директор

Maya Staneva
Managing Director
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НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ
2008
Тържествено честване на 70-годишнината от дейността по стандартизация в България
(6-7 октомври 2008)

THE MOST IMPORTANT EVENTS IN
2008
Ofﬁcial celebration of the 70th Anniversary of standardization activities
in Bulgaria
(6-7 October 2008)

През 2008 година БИС отбеляза важна годишнина – 70 години стандартизация в България, която бе отпразнувана тържествено в Централния
военен клуб в София.

In 2008 BDS marked an important anniversary – 70
years standardization in Bulgaria, which was festively celebrated in the Central Military Club in Soﬁa.

В рамките на честването се проведе и семинар
под наслов “Бизнес подход и нови възможности
в стандартизацията”, на който бяха представени стратегическите насоки и новите тенденции
в развитието на европейската стандартизация в
неелектротехническата и електротехническата
област. Лектори бяха Гастон Мишо, генерален
секретар на CEN, и Джон Кетчел, директор “Нови
възможности и предстандартизационна дейност” на CEN, Бардо Скетини Джерардини, мениджър “Корпоративна политика” на CENELEC
и Хавиер Гарсия Диаз, ръководител направление в Испанската асоциация за стандартиазция
(AENOR).

Within the celebration also a “Business Approach
and New Opportunities for Standardization” Seminar was held, where the new strategic directions and
trends in the development of European standardization in electro technical and non-electrotechnical
ﬁeld were presented. Gaston Michaud, CEN General Secretary, John Ketchel, CEN Director “New opportunities and prestandardization activities”, Bardo
Shcettini Geraldini, CENELEC Manager “Corporative policy” and Javier Garsia Diaz, Head of Department in AENOR were the key speakers.

Г-н И.Буров открива
честването

Официалните гости

Inauguration speech, Mr.
Ivelin Burov

The ofﬁcial guests
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Председателят на УС
на БИС г-н И. Буров и генералният секретар на
CEN г-н Гастон Мишо
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The Chairman of BDS
Managing Board Mr. Ivelin
Burov and Mr. Gaston
Michaud, CEN Secretary
General

Презентация на г-н
Джон Кетчел, Директор
“Нови възможности и
предстандартизационна дейност”

CEN Presentation of Mr.
John Ketchell, CEN Director “New Opportunities
and Pre-Standards”

Семинарът даде възможност на всички заинтересовани от стандартизацията да намерят отговор на
редица интересни въпроси.

The Seminar gave an opportunity to all interested
parties to ﬁnd an answer to a number of interesting
questions.

14 октомври
Световен ден на стандартизацията

14th OCTOBER
World Standards Day

Както всяка година и през 2008 г. БИС отбеляза
Световния ден на стандартизацията, който премина под мотото - “Интелигентни сгради” и устойчиво развитие”.
Строителството на сгради
все повече включва интегрирането на електронни
устройства, използващи
дигитална информация.
Международните стандарти, приложими за строителството на сгради,
подобряват енергийната
ефективност, оптимизират
използваните ресурси, допринасят за разпространение на знания, улесняват свободната търговия и лоялната конкуренция.

In 2008, as every year, BDS celebrated the World
Standards Day, which passed under the slogan
“Buildings for a Sustainable Future”.
The construction of buildings increasingly integrates
the electronic devices for digital information.
The international standards,
applicable to the construction of buildings, improve the
energy efﬁciency, optimize
the used resources, contribute to the dissemination of
knowledge, facilitate the free
trade and loyal competition.

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

Bulgarian Institute for Standardization
Национална конференция и семинар на
тема: “ISO 26 000 – новият международен стандарт за социална отговорност”
(5 февруари 2008)

National Conference and Seminar: “ISO
26 000 – the new international standard on
social responsibility”
(5 February 2008)

Повод за организирането е разработването на
международния стандарт ISO 26 000. Г-н Мартин
Нойрайтер, ръководител на шеста целева работна подгрупа - TG 6 „Указания за организациите за внедряване на социалната отговорност”,
представи основополагащите принципи на социалната отговорност. Обсъдиха се въпроси, свързани с разбирането и прилагането на практиките
за корпоративна социална отговорност (КСО),
и се даде ясен отговор на въпроса как отделни
хора и организации, представляващи колективни интереси, могат да оказват влияние върху
обществената политика срещу бедността, неравенството и екологичната несигурност.

It was organized in connection with the development of the international standard ISO 26 000. Mr.
Martin Neureiter, Head of the sixth target subgroup
TG 6 “Guidance for organizations for implementation of social responsibility”, presented the basic
principles of the social responsibility. Issues were
discussed, related to understanding and application
of Corporate Social Responsibility (CSR) practices
and a clear answer was given to the question – how
individuals and organizations representing team interests can inﬂuence public policy against the poverty, inequality and environmental insecurity.

Прилагането на този стандарт ще позволи интегриране на социално отговорното поведение на
организациите в съществуващите организационни стратегии, системи, практики и процеси и
ще позволи обективно оценяване на резултатите от изпълнението на дейностите.

The application of this standard will enable the integration of a social responsible behavior of the organizations in their existing organizational strategies,
systems, practices and processes and will allow objective evaluation of the results of implementation of
the activities.

Г-н Мартин Нойрайтер и г-жа Мая Станева

Mr. Martin Neureiter and Mrs. Maya Staneva
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БИС започна работа по създаване на
система за управление на качеството

BDS started the work for establishing a
Quality Management System

През изминалата година БИС сключи договор с
AFNOR (Френската асоциация за стандартизация) за обучение на своя персонал, свързано
с принципите на оптимизиране на процесите в
работата по стандартизация и приобщаване на
служителите на БИС към прилагане на подхода
за качеството.
В процеса на обучението, ползвайки богатия
опит на AFNOR, започна подготовката на редица документи от системата по качеството на
БИС, свързани с управлението на дейността, за
осигуряване на проследимостта и качеството на
дейностите в определените процеси.

During the last year BDS signed a contract with AFNOR (Association Française de Normalisation) for
training of its staff related to the principles of optimization of standardization working processes and integration of BDS employees to the quality approach
application. In the process of training, using the rich
AFNOR experience began the preparation of series
of documents for the Quality Management System
of BDS related to managing of the activity, traceability and quality assurance of the processes.

Дискусия, посветена на клавиатурните
подредби на устройства за писане на
български език (19 юни 2008)

Discussion on the keyboard layout of
devices designed for writing in Bulagrian
language (19 June 2008)

Мероприятието се състоя в СУ „Св. Кл. Охридски”. По покана на БИС водещ на дискусията
беше журналистът от вестник „Стандарт” Крум
Благов. Основният акцент бе обсъждането на
проекта на стандарт прБДС 5237:2006 „Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език”, предизвикал огромен обществен и
медиен интерес, както и множество възражения.
В оживената полемика активно се включиха почти всички присъстващи.

The event took place on 19th of June 2008 in Hall
135 of Soﬁa University “St. K. Ohridski”. At BDS
invitation, Mr. Krum Blagoev, a journalist in “Standard” Newspaper, headed the discussion. The main
focus of the dibates was the standard project prBDS
5237:2006 “Keyboard layout of devices designed
for writing in Bulgarian language” which has provoked a high public and media interest, as well as
numerous of objections. Almost everyone present
were involved in the lively and very active dispute.

Проведената дискусия е доказателство за стремежа на Българския институт за стандартизация
към прозрачност в своята работа и за постигане
на консенсус на основата на обществени обсъждания по всички важни въпроси, свързани със
стандартизацията и отнасящи се до цялото ни
общество.

This discussion was a proof for BDS efforts towards
transparency in its activity and reaching consensus
based on public hearings on all important issues,
related to the standardization and to our society.

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

Bulgarian Institute for Standardization
България – домакин на среща на европейски технически комитет

Bulgaria – host of a European Technical
Committee meeting

По покана на Българския институт за стандартизация и с подкрепата на Овергаз Инк АД на 4
юни 2008 г. в София се проведе 25-то пленарно
заседание на CEN/TC 234 “Газова инфраструктура”, на което присъстваха представители от
всички държави, членове на CEN.

At BDS invitation and with the support of Overgas
Inc. on June 4th, 2008 in Soﬁa the 25th plenary meeting of CEN/TC 234 “Gas supply” was held. It was
attended by representatives of all countries, members of CEN.

Работен момент от срещата на CEN/TC 234 “Газова инфраструктура”

A working moment from the Annual meeting of CEN/TC
234 “Gas Supply”

На заседанието се разгледаха стандарти от обхвата на работни групи WG 2 “Доставка на газ”,
WG 3 “Транспортиране на газ”, WG 8 “Индустриални тръбопроводи” и WG 9 “Нестандартни
газове”. Обсъдиха се проблемите за прецизното измерване на изразходваното количество на
природния газ от потребителите, а също така и
безопасността на битови газови инсталации.

At the meeting standards in the scope of the activity
of the following working groups were considered:
WG 2 “Gas supply”, WG 3 “Gas transportation”,
WG 8 “Industrial Gas-pipes” and WG 9 “Non-standard gases”. The problems of the precisely measurement of the quantity of consumption of the natural
gas by the consumers, as well as the safety of the
domestic gas installations were discussed.
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България все по-активно се включва в работата
на европейските структури за стандартизация.
Провеждането на годишни срещи и заседания
на работни органи на техническите комитети на
CEN/CENELEC в България е важна стъпка за
приобщаване на българската икономика към европейската икономическа общност и привличане на заинтересуваните страни към работата по
стандартизация.

Bulgaria participates much more active in the work
of the European structures for standardization. Hosting annual meetings and sessions of the working
bodies of CEN/CENELEC Technical Committee is
an important step for integration of Bulgarian economy to the European Economic Community and
for attracting stakeholders to the work on standardization.

План за съвместни мероприятия между
БИС и Федералната агенция по техническо регулиране и метрология
(Руска федерация)

Plan for mutual events between BDS and
Federal Agency on Technical Regulation
and Metrology
(Russian Federation)

През октомври 2008 г. по време на 12-та Междуправителствена българо-руска комисия бе подписан План за съвместни мероприятия за реализиране на Меморандума за разбирателство за
сътрудничество в областта на стандартизацията
и оценяване на съответствието между БИС и
Федералната агенция по техническо регулиране
и метрология (Руска федерация). Предвиждат
се основно дейности за обмяна на информация
относно изискванията към взаимно доставяните продукти с цел намаляване на техническите
пречки в търговията.

In October 2008, during the 12th Interdepartmental
Bulgarian – Russian Commission a Plan for mutual
events was signed for implementation of the Memorandum for understanding and cooperation in
the ﬁelds of standardization and conformity assessment between BDS and Federal Agency on Technical Regulation and Metrology (Russian Federation).
There are activities foreseen mainly for information
exchange on the requirements to products of mutual delivery aiming at reducing technical barriers to
trade.

Споразумение между КИИП и БИС

Agreement between CEID and BDS

Подписаното през октомври 2008 г. споразумение за партньорство между БИС и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) е първата крачка по посока на активизиране на сътрудничеството с професионални
и браншови организации, което е залегнало в
стратегията за развитие на БИС.

The signed in October 2008 Partnership Agreement
between BDS and the Chamber of Engineers in Investment Design (CEID) was the ﬁrst step towards
active cooperation with vocational and branch organisations, which is stipulated in BDS Development
Strategy.

Предмет на споразумението е издаване от БИС
на тематични сборници със стандарти в различните области на проектирането. В споразумението се предвижда също сътрудничество при
организиране на съвместни прояви като международни срещи, конференции, семинари, изложби и др.

Subject of this Agreement is issuing by BDS of a
thematic collections with standards in different
ﬁelds of design. The Agreement also provides for
cooperation in organizing mutual events such as
international meetings, conferences, seminars,
exhibitions, etc.
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НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

NATIONAL STANDARDIZATION
SYSTEM

Дейността по национална стандартизация се извършва в съответствие с нормативната база на
БИС. По-долу е представен отчет за дейността
по стандартизация.

The activity on national standardization is in compliance with the legal framework of BDS. Report on
the standardization activity is presented below.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

MANAGING BOARD

Съгласно чл. 8 на Закона за националната стандартизация членовете на Управителния съвет
(УС) се избират от Общото събрание на БИС и
са представители на петте групи, които желаят
да подкрепят дейността по националната стандартизация.

According to Art.8 of the Law on National Standardization, the BDS Managing Board members are
elected by BDS General Assembly and represent
the ﬁve groups of stakeholders, willing to support
the national standardization activity.

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

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

Представители на органите на изпълнителната власт:

Representatives of the state executive
bodies:

Нина Радева
зам.-министър на Министерство на икономиката и енергетиката
полк. Димитър Димитров
Министерство на отбраната
Виолета Ангелиева
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

Представители на научни организации,
институти, висши училища:
академик Янко Арсов
директор на Института по металознание
“Акад. А. Балевски”
доц. д-р Кирил Станулов
ректор на Химико-технологичен и металургичен университет
проф. д.т.н. Георги Тасев
Лесотехнически университет

Nina Radeva
Deputy Minister of Economy and Energy (Ministry of Economy and Energy)
Colonel Dimitar Dimitrov
Ministry of Defense
Violeta Angelieva
Ministry of Regional Development and Public
Works

Representatives of research organizations,
institutes, universities:
Acad Yanko Arsov
Director of the Institute of Metal Science “Acad.
A. Balevski”
Assoc. Prof. Kiril Stanulov Ph.D.
Rector of the University of Chemical Technology
and Metallurgy – Soﬁa
Prof. George Tassev Ph.D.
University of Forestry
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Сдружения на работодатели, браншови
камари, производители, търговци:
Константин Зографов
Индустриален холдинг България АД - София
Еленка Мъглова
Лукойл Нефтохим Бургас -АД
проф. д-р Илия Ценев
Практика – О.К. ООД – София

Представители на лица за оценяване на
съответствието:
Траянка Любенова
Булгарконтрола АД - София
Димитър Марикин
СЖС България ЕООД - София
ст.н.с. д-р инж. Емил Качаров
Технотест АД - София

Представители на сдружения, професионални организации и съюзи:
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Employer’s Associations, branch chambers, producers, traders:
Konstantin Zografov
Industrial Holding Bulgaria
Elenka Muglova
Lucoil Bulgaria Bourgas
Prof. Iliya Tzenev Ph.D.
“Practice – OK” Company – Soﬁa

Representatives of conformity assessment
bodies
Trayanka Lubenova
Bulgarkontrola S.A.
Dimitar Marikin
SGS Bulgaria – Soﬁa
Emil Kacharov
Technotest Ltd

Representatives of associations, professional organizations and unions

Лилия Смедарчина
Български съюз на стандартизаторите
проф. д-р Димитър Назърски
Научно-технически съюз по строителство в
България

Liliya Smedarchina
Bulgarian Union of Standardizers
Prof. Dimitar Nazurski Ph.D
Bulgarian Scientiﬁc and Technical Union of Civil
Engineering

През 2008 г. Управителният съвет проведе пет
заседания, на които се разгледаха текущи въпроси, свързани с дейността на БИС. Сред поважните решения са:

In 2008, the BDS Managing Board held ﬁve meetings where current issues were considered related to
the BDS activities. Among the decisieon of special
importance are:

• одобряване на отчета за дейността на БИС
за 2007 г.;

• approval of the BDS Report
2007;

• одобряване на бюджета за 2008 г., отчитайки становището на Контролния съвет;

• approval of the Budget 2008, respecting the
statement of the Control Board;

• одобряване на процентното разпределение
на постъплението във фондовете от преизпълнението на приходната част от стопанската дейност от 2007 г.;

• approval of the percentage allocation to the
respective funds of the revenues from the overexecution of the budget income part of the business activity in 2007;

• за тържествено честване на 70-годишнината на стандартизацията в България и одобряване на бюджета за мероприятието заедно
със съпътстващия семинар.

• for the festive celebration of the 70th anniversary of Bulgarian standardization and approval
of the event budget along with the related seminar.
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КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Тинко Трифонов - председател
Сдружение “Потребител” БГ - София
Таня Георгиева
Министерство на финансите
Христо Попиванов
ВСУ “Любен Каравелов”
Контролният съвет (КС) през изминалата година проведе три заседания, на които даде становище по отчета за дейността на БИС за 2007 г.,
по бюджета за 2008 г. и по процентното разпределение на постъплението във фондовете от
преизпълнението на приходната част от стопанската дейност от 2007 г. На заседанията си КС
разгледа и текуща информация по изпълнение
на бюджета на БИС. Обсъдени бяха вътрешните
правила за формиране на работната заплата и
представи становище до УС.

CONTROL BOARD
Tinko Trifonov– Chairman
Association “Consumer” BG – Soﬁa
Taniya Georgieva
Ministry of Finance
Hristo Popivanov
Higher School of Civil Engineering “Ljuben Karavelov”
The Control Board (CB) held in 2008 three meetings, where statements were provided for the Report 2007 of BDS activities, the Budget 2008 and
for the percentage allocation to the respective funds of the revenues from the overexecution of the
budget income part of the business activity in 2007.
Current information on BDS budget implementation
was also considered at the CB meetings. The BDS
internal rules for formation of the salaries were discussed and presented to the MB for a statement.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ

TECHNICAL BOARDS

Технически съвет за стандартизация в
неелектротехническата област (ТСС)

Technical Standardization Board in nonelectrical engineering ﬁeld (TB)

През 2008 г. техническият съвет в неелектротехническата област проведе три заседания, едно
от които съвместно с техническия съвет в електротехническата област. На него се взе решение
за провеждане на широко обществено обсъждане на необходимостта от разработване на стандарт или стандартизационен документ в областта на клавиатурни подредби на устройствата за
писане на български език.

In 2008, the Technical Standardization Board in
non-electrical engineering ﬁeld convened three meetings and one of them was held mutually with the
Technical Standardization Board in electrotechnical
ﬁeld. At this meeting a decision was taken for carrying out of a broad public hearing on the necessity
for development of a standard or a standardization
document in the ﬁeld of keyboard layout of devices
designed for writing in Bulgarian language.

Решенията по отношение на текущата дейност
са свързани със:
• Създаване на нов ТК 94 “Опазване на културното наследство”;

The decisions regarding the current activity could
are related to:
• Establishment of a new Technical Committee
– “Protection of cultural property” – BDS/ TC 94;

• Създаване на целеви работни групи за изпълнение на конкретни задачи от работната
програма на БИС в области, за които няма
регистрирани БИС/ТК, и приемане на възложените им задачи;

• Establishment of task forces for the implementation of concrete tasks of BDS Work Program in some ﬁelds where no BDS/TC are registered, and acceptance of the assigned tasks;

• Създаване на целева работна група към ТК
16 „Архивна, библиотечна и информационна

• Establishment of a Task Force to TC 16 “Archive, librarian and information activity” for re-
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дейност” за преразглеждане и актуализиране
на БДС 1596:1973 “Транслитерация на българските думи с латински букви”;

viewing and updating of BDS 1596:1973 “Transliteration of the Bulgarian words in Latin letters”;

• Създаване на работнa групa за преразглеждане на БДС 3257-78 и определяне на реда за
подреждане на буквите върху клавиатурите
за писане;

• Establishment of a Working Group for revision
of BDS 3257-78 and for determining the arrangement of the letters on the keyboards for writing;

• Номиниране на експерти за работна група
на CEN/BT за изготвяне на доклад с препоръки относно мандат М/427 за безопасност на
запалки;

• Nomination of experts for a Working Group
within CEN/BT to draft a report with recommendations on the Mandate M/427 – “Safety of lighters”.

Технически съвет за стандартизация в
електротехническата област (ТСЕ)

Technical Standardization Board in electrical engineering ﬁeld (TBE)

През 2008 г. се проведоха 3 заседания. По-важните решения на техническия съвет по стандартизация в електротехническата област бяха
свързани с текущата дейност на БИС, а именно
за създаване на целеви работни групи за изпълнение на конкретни задачи, за които няма регистрирани БИС/ТК, и приемане на работата им.
На едно от заседанията се взе решение за представяне на доклада „Електра” – стратегията на
Европа за развитие на електротехническата индустрия, пред членове и експерти, които участват в работата по стандартизация в електротехническата област.
Докладът представи г-н Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката и председател на
техническия съвет за стандартизация в областта на електротехниката, енергетиката, електрониката, информационните технологии и далекосъобщенията.

In 2008, three meetings were held. The most important decisions of the Technical Standardization
Board in the electrical engineering ﬁeld were related to the current activity of BDS, namely the establishment of task forces for implementation of speciﬁc tasks, where no BDS/TCs are registered, and
adoption of their work.
At one of the meetings a decision was taken – presentation of the “Electra” Report – the European
strategy for development of the electrotechnical industry, to the members and experts participating in
the work on standardization in electrotechnical ﬁeld.

Технически съвет за оценяване на съответствието (ТСOC)

Technical Board on Conformity Assessment (TBCA)

В края на 2008 г. администрацията на БИС направи подготовка за свикване на техническия съвет за оценяване на съответствието във връзка
с направеното предложение от Министерството
на земеделието и храните за преработването
на българските стандарти за кисело мляко, сирене и кашкавал и възникналата необходимост
за оценяване на съответствието на тези млечни
продукти с изискванията на стандартите.

At the end of 2008, the BDS administration prepared the convening of the Technical Board on Conformity Assessment in regard to the proposal made
by the Ministry of Agriculture and Food for revision
of the Bulgarian standards on yogurt, cheese and
yellow cheese and for the emerged necessity for
assessment of the conformity of these diary products to the requirements of the standards.

The report was presented by Mr. Rumen Atanasov
– President of the Bulgarian Association of Electrical Engineering and Electronics and Chairman of
the Technical Board for Standardization in the ﬁeld
of Electrical Engineering, Energy, Electronics, Information Technologies and Telecommunications.
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Членове на БИС

BDS Members

Членове на БИС са представители на различни
заинтересувани страни, групирани, както е показано по-долу в таблицата и фигурата.

The BDS Members are representatives of various
interested parties, grouped as presented in the Table bellow:

Членове на БИС по групи
2008

BDS Members by Groups
2008

Група
Groups

Вид организации/
Type of the Organizations

Брой
Number

%

Група 1
Group 1

Сдружения на работодатели, браншови камари,
производители, търговци/ Employer’s associations, branch
chambers, producers and traders

262

63

Група 2
Group 2

Органи на изпълнителната власт/ Governmental bodies

40

10

Група 3
Group 3

Научни организации, институти, висши училища/ Research organizations, institutes and universities

44

10

Група 4
Group 4

Лица за оценяване на съответствието/ Conformity assessment bodies

32

8

Група 5
Group 5

Сдружения, професионални организации, съюзи/ Associations of insurance companies, associations of consumers,
professional organizations and unions

36

9

414

100

Общо/Total:
Организации - членове на БИС през 2008 г.
Organizations - members of BDS in 2008

9%
8%

10%

10%

63%

Група 1/ Group 1
Група 2/ Group 2
Група 3/ Group 3
Група 4/ Group 4
Група 5/ Group 5
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РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ

STANDARDS DEVELOPMENT

Технически комитети

Technical Committees

Стандартите се разработват от национални технически комитети (БИС/ТК), в които участват
представители на заинтересуваните от областта
на стандартизация страни, членове на БИС, и
експерти с доказан професионален опит в съответната област. Съставът на БИС/ТК трябва да
гарантира балансирано участие на всички представители от различните групи, членове на БИС.
Административното и техническо обслужване се
осъществява от секретар, служител на БИС.

The Bulgarian standards are developed by national
Technical Committees (BDS/TC), with the participation of representatives of all stakeholders, BDS
members and experts with proved experience in the
respective standardisation ﬁeld. The BDS/TC composition should guarantee balanced participation
of representatives of different stakeholders groups
- members of BDS. The administrative and technical support is provided by a TC Secretary, a BDS
employee.

Към момента работят активно 81 БИС/ТК в различните сектори на индустрията.

Presently there are 81 active BDS/TCs, working in
different sectors of industry.

През 2008 се предприеха стъпки за учредяване
на 3 нови БИС/ТК:
• ТК 94 - Опазване на културното наследство;
Инициатор за създаването му е Българският национален комитет към Международния съвет за
опазване на паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Новият комитет е
огледален на СЕN/TC 346 “Опазване на културното наследство”, чиято дейност е разработване
на стандарти, регламентиращи реставрационните работи по опазване на културното наследство.
• ТК 95 – Услуги, свързани с недвижима
собственост;
Инициатор за създаването на този технически
комитет е “Национално сдружение недвижими
имоти”, което е член на Европейската конфедерация на агентите по недвижима собственост
(CEI). Новият БИС/ТК е огледален на CEN/BT/TF
180 (Работен орган към Европейския комитет за
стандартизация - CEN), създаден за разработването на европейски стандарт за изисквания
към услугите, свързани с недвижими имоти.
• ТК 96 – Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади.
Създаден по инициатива на сдружението “Български врати и прозорци”, този технически комитет е огледален на европейския технически

In 2008 three new BDS/TCs were established:
• TC 94 - “Conservation of cultural property”
The initiator of its establishment is the Bulgarian
National Committee of the International Council on
Monuments and Sites” (ICOMOS). The new BDS/
TC is a mirror committee of the CEN/TC 346 “Conservation of cultural property”, which activity is the
development of standards regulating the restoration
acrtivities on cultural heritage safeguarding.

• TC 95 – Real estate services
The initiator of the establishment of this Technical
Committee is the “National Real Property Association”, member of the “European Real Estate Agents
Confederation”. This new BDS/TC is a mirror committee of the CEN/BT/TF 180 (a working body within
the European Standardization Committee – CEN),
created to develop a European standard for the requirements to the real estate related services.
• TC 96 – Doors, windows, shutters, building
hardware and curtain walling
Established under the initiative of the Association
“Bulgarian doors and windows” this technical committee is a mirror committee of the European Te-
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комитет CEN/TC 33 “Врати, прозорци, капаци,
строителен обков и окачени фасади” и на международния ISO/TC 162 “Врати и прозорци”.
За области на стандартизация, за които няма учредени БИС/ТК, се създават работни групи към
съответните технически съвети, като работата им
се координира от отговорни специалисти от БИС.

chnical Committee CEN/TC33 “Doors, windows,
shutters, building hardware and curtain walling” and
of the international one ISO/TC162 “Doors and windows”.
For areas of standardization, where no BDS/TCs
exist, working groups are created to the relevant
Technical Boards and their work is coordinated by
the responsible BDS experts.

Националните технически комитети работят в
определени сектори на индустрията и покриват
областите на дейност на европейските и международни технически комитети. Според класификацията на европейските организации за стандартизация националните технически комитети
са разпределени в следните сектори на индустрията:

The national Technical Committees work in certain
sectors of industry and cover the scope of activity of
the European and international Technical Committees. According to the classiﬁcation of the European Standards Organizations the national Technical
Committees are distributed in the following sectors
of industry:

Сектор 1: Стандарти в областта на услугите и
основополагащи стандарти

(CEN Sector A - Services, Sector F - Fundamental standards)

БИС/ТК
BDS/TC

Наименование/Title

ТК 12/ TC12

Приложение на статистическите методи/ Application of statistical methods

ТК 16/ TC 16

Архивна, библиотечна и информационна дейност/ Archive, librarian and information activity

ТК 22/ TC 22

Техническа документация/ Technical documentation

ТК 24/ TC 24

Безразрушителен контрол/ Non destructive testing

ТК 28/ TC 28

Метрология/ General metrology

ТК 34/ TC 34

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

ТК 80/ TC 80

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

ТК 84/ TC 84

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

ТК 89/ TC 89

Туроператорска и туристическа агентска дейност и транспортни услуги,
свързани с туристическото обслужване/ Tourism activities

ТК 90/ TC 90

Хотелиерство и ресторантьорство/ Hotels and restaurants activities

ТК 91/ TC 91

Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги/
Activities related to the provision of additional tourist services

ТК 92/ TC 92

Балнеотуризъм/ Balneotourism

ТК 93/ TC 93

Услуги за красота/ Beauty Services
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Разработваните стандарти в този сектор са от
области на стандартизация, към които има широк обществен интерес, например стандартите за системи за управление на качеството, за
опазване на здравето и безопасността при работа, както и основополагащи стандарти. Поради
увеличаване на дела на услугите в икономиката
все по-голямо внимание се отделя на разработването на стандарти в сферата на услугите.

The elaborated standards in this sector pertain to
standardization areas of broad public interes, such
as standards related to Quality Management Systems, Health Protection and Safety, as well as the
fundamental standards. As a result of the increased
share of the services in the economy increasing attention is paid to the development of standards for
services.

През изминалата година в сектора са разработени и преминали етап обществено допитване 25
проекта на европейски стандарти, а 29 са преминали етап официално гласуване. Подготвени
за издаване са 51 български стандарта.

During the last year 25 projects of European standards were developed and submitted to Public Enquiry stage, and 29 were subject to Formal Vote.
Fifty one Bulgarian standards were prepared for
publishing.

През 2008 г. своевременно бе въведен като
български стандарт в превод на български език
международният стандарт ISO 9001:2008. Бяха
подготвени за издадаване на български език
BS OHSAS 18001:2007 “Системи за управление
на здравето и безопасността при работа. Изисквания” и международното споразумение IWA 4
“Указания за прилагане на ISO 9001:2000 в органите за местно управление“.

In 2008, the international standard ISO 9001:2008
was published in due time as national standard in
Bulgarian language. BS OHSAS 18001:2007 “Management systems for occupational health and
safety. Requirements” and the international agreement IWA 4 “Guidelines for the application of ISO
9001:2000 in local government” were prepared for
publishing in Bulgarian language.

Сектор 2: Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия

(CEN Sector S - Health, environment and medical equipment)

БИС/ТК
BDS/ TC

Наименование
Title

ТК 15/ TC 15

Опазване на околната среда/ Environment protection

ТК 50/ TC 50

Лични предпазни средства/ Personal protective equipment

ТК 59/ TC 59

Ергономия/ Ergonomics

ТК 69/ TC 69

Електромедицински апарати/ Medical еlectrical еquipment

ТК 82/ TC 82

Акустика. Шум и вибрации/ Acoustics. Noise and vibrations

ТК 87/ TC 87

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

В този сектор се разработват документи от области на стандартизация, свързани с опазването и подобряването на околната среда, към което обществото проявява особена загриженост.
Изискванията към системите за управление на
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In this sector documents are developed in areas
of standardization related to the protection and improvement of the environment to which the society
is very concerned. The requirements to the management systems for protection of the environment
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околната среда са в основата на стандартите от
серията ISO 14000. Тези стандарти са с приоритет в работата по стандартизация на БИС и се
въвеждат като БДС само с превод на български
език. Особено внимание се отделя на стандарти, свързани с чистотата на въздуха и водата.

are the basis of the standards of ISO 14000 series.
These standards are of a high priority for BDS standardization activity and they are published as national standards only in Bulgarian language. A speciﬁc
attention is paid to the water and air cleanness related standards.

През изминалата година в сектора са разработени и преминали етап обществено допитване 110
проекта на европейски стандарти, а 141 са преминали етап официално гласуване. За издаване
са подготвени 107 български стандарта.

110 projects of European standards in this sector
were developed and passed the public enquiry stage during the last year and 141 - the formal vote
stage. 107 Bulgarian standards were prepared for
publishing.

Сектор 3: Строителство и строителни конструкции

(CEN Sector B - Building and construction)

БИС/ТК
BDS/ TC

Наименование
Title

ТК 1/ TC 1

Пожаро- и взривозащита/ Protection against ﬁre and explosion

ТК 4/ TC 4

Цимент, вар и гипс/ Cement, lime and gypsum

ТК 5/ TC 5

Бетон и разтвори/ Concrete and mortars

ТК 33/ TC 33

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

ТК 56/ TC 56

Проектиране на строителни конструкции/ Design of building construction

ТК 61/ TC 61

Изолации на сгради и строителни съоръжения/ Isolation of buildings and building equipment

ТК 68/ TC 68

Пътно дело/ Road engineering

ТК 83/ TC 83

Водоснабдяване и канализация/ Water supply, drainage and sewage systems

През 2008 г. работата по стандартизация в тази
област беше особено активна, което се дължи
на бурното развитие на строителния сектор на
икономиката у нас и на доброто взаимодействие
между БИС и изпълнителната власт в лицето
на Министерстово на регионалното развитие и
благоустройството, Агенция “Пътна инфраструктура”, доброто сътрудничество с КИИП и активното участие и подпомагане на работата по
стандартизация на сдружения, сред които БАИС
(Българска асоциация за изолации в строителството) и др. Разработени са 12 стандарта на
национално ниво - националните приложения
към Еврокодовете. Подписано е споразумение

мебелна

In 2008, the standardization activity in this sector
was very active due to the fast development of the
construction sector of the economy in our country
and the good interaction between BDS and the
executive authorities through the Ministry of Regional Development and Public Works and “Road
Infrastructure” Agency, the good cooperation with
the Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID) and the active participation and provided support to the work on standardisaton of different associations, such as Bulgarian Association
for Construction Insulation and Waterprooﬁng and
others. 12 national standards were developed –
the national annexes to Euro codes. A Partnership
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за партньорство с КИИП за издаване и продажба
на членовете на КИИП на електронни тематични
сборници за различните професионални секции.
През 2008 г. БИС подготви сборник с Еврокодовете и националните приложения към тях.
Експертите от БИС/ТК в този сектор участват активно в междуведомствени групи при разработване на нормативни актове и като лектори на
семинари.
През изминалата година в сектора са разработени и преминали етап обществено допитване 51
проекта на европейски стандарти и 117 са преминали етап официално гласуване. Подготвени
за издаване са 170 български стандарта.

Agreement between BDS and CEID was signed for
issuing and sale to CEID members of thematic electronic collections of different vocational sections. In
2008, BDS prepared a collection of Euro codes with
the relevant national annexes.
The BDS/TC experts in this sector take active participation in interdepartmental groups for developing
regulations and as seminars lecturers.

Сектор 4: Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки

(CEN Sector I - Mechanical engineering, Sector T
- Transport, mechanical handling and packaging)

51 projects of European standards passed the public enquiry stage in this sector during the last year
and 117 – the Formal Vote stage. 170 Bulgarian
standards were prepared for publishing.

БИС/ТК
BDS/ TC

Наименование/Title

ТК 2/ TC 2

Хидравлика и пневматика/ Hydraulics and pneumatics

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 техника/ Heating, ventilating, air-conditioning and cleaning equipment

ТК 43/ TC 43

Хладилна и криогенна техника/ Refrigerating 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-траспортна техника/ Lifts

ТК 70/ TC 70

Железопътен транспорт/ Railway transport

ТК 73/ TC 73

Опаковки, палети и контейнери/ Packaging, pallets and containers
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Стандартите, разработвани в този сектор, са
свързани с изискванията за безопасност и експлоатация на машините, съоръженията под
налягане, подемните съоръжения и асансьорите. Във връзка с въвеждането на нова Директива 2006/42/ЕС “Машини”, която влиза в сила
от 28.12.2009 г., CEN започна актуализиране
на стандартите, хармонизирани към Директива
98/37/ЕС “Машини”. Това налага ускорено въвеждане на новите европейски стандарти, приведени в съответствие с изискванията на новата
директива, въведена у нас с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините.

The standards developed in this sector are related
to safety and operation of machinery, pressure vessels and lifts. CEN started systematic review of the
harmonized standards to Directive 98/37/EC “Machinery” in connection with the implementation of
the new “Machinery” Directive 2006/42/EC that enters into force on 28.12.2009. This requires a very
fast implementation of the new European standards
adjusted in accordance with the requirements of the
new Directive adopted in Bulgaria by an Ordinance
of the essential requirements and conformity assessment of machinery.

През изминалата година в сектора са разработени и преминали етап обществено допитване 140
проекта на европейски стандарти и 318 са преминали етап официално гласуване. Подготвени
за издаване са 224 български стандарта.

140 projects of European standards in this sector
passed the Public Enquiry stage during the last
year and 318 - the Formal vote stage. 224 Bulgarian standards were prepared for publishing.

Сектор 5: Метални и неметални материали

(CEN Sector М - Metallic materials и Sector N Nonmetallic materials)

БИС/ТК
BDS/ TC

Наименование/Title

ТК 10/ TC 10

Прахова металургия/ Powder metallurgy

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

Стандартите в този сектор определят изисквания към материали, които влияят на качеството и безопасността на строителните конструкции, на машините, съоръженията под налягане,
транспортните средства, продуктите за свободно време, спортните съоръжения, опаковките,
безопасността на хранителните продукти при
контакт с материалите и т.н.

The standards in this sector determine the requirements to the materials that affect the quality and safety of the building structures, machinery, pressure
vessels, transport devices, leisure products, sport
equipment, packages, safety of food in contact with
the materials, etc.
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През изминалата година в сектора на европейско ниво са разработени и преминали етап обществено допитване 67 проекта на стандарти, а
97 - етап официално гласуване. Подготвени за
издаване са 156 български стандарта.

67 projects of European standards in this sector
passed the Public Enquiry stage during the last
year and 97 – the Formal Vote stage. 156 Bulgarian
standards were prepared for publishing.

В областта на армировъчни стомани е разработен един български стандарт на национално
ниво, който е пряко свързан с изпълнението и
качеството на строителните конструкции.

In the scope of the reinforcing steels, a Bulgarian
national standard was developed, which is directly
connected to the construction and quality of building structures.

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
BDS/ TC

Наименование
Title

ТК 7/ TC 7

Стъкло и керамика/ Ceramic and glass

ТК 11/ TC 11

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

ТК 19/ TC 19

Козметични и ароматични продукти/ Cosmetic and aromatic products

ТК 32/ TC 32

Селскостопански хранителни продукти/ Food technology

ТК 35/ TC 35

Повърхностно-активни вещества и препарати на тяхна база/ Surface active
agents

ТК 39/ TC 39

Лаково-бояджийски материали и покрития/ Paints and varnishes

ТК 44/ TC 44

Текстил и облекло/ Textile and clothes

ТК 63/ TC 63

Минерални торове и подобрители на почвата/ Fertilizers and soil improvers

ТК 67/ TC 67

Нефтопродукти и смазочни материали/ Fertilizers and soil improvers

ТК 76/ TC 76

Каучук/ Rubber

ТК 81/ TC 81

Пластмаси/ Plastics

ТК 86/ TC 86

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

ТК 88/ TC 88

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

Новост тук е разработването на стандарти в областта на сигурността и безопасността на детските площадки.

A novelty in this sector is the development of standards in the area of security and safety of the
children’s playgrounds.

През изминалата година в сектора са разработени и преминали етап обществено допитване 197
проекта на европейски стандарти и 248 са преминали етап официално гласуване. Подготвени
за издаване са 238 български стандарта.

197 projects of European standards in this sector
passed the Public Enquiry stage during the last
year and 248 – the Formal Vote stage. 238 Bulgarian standards were prepared for publishing.
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Сектор 7: Общи електротехнически стандарти, електроника, електротехника, телекомуникации и стандарти, свързани с информационните технологии

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

БИС/ТК
BDS/ TC

Наименование
Title

ТК 6/ TC 6

Битови електрически уреди/ Household electrical appliances

ТК 38/ TC 38

Въртящи се електрически машини/ Rotating machinery

ТК 47/ TC 47

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения/ Radio communication systems and radio equipments

ТК 49/ TC 49

Електрически уредби в сгради/ Electrical installations of buildings

ТК 53/ TC 53

Алармени системи/ Alarm systems

ТК 54/ TC 54

Осветителна техника и електроинсталационни изделия/ Lighting equipment

ТК 57/ TC 57

Информационни и комуникационни технологии/ Information and communication technology

ТК 58/ TC 58

Кабелни изделия/ Cables

ТК 64/ TC 64

Електрохимични източници на ток/ Electrochemical supply devices

ТК 71/ TC 71

Ядрена енергия/ Nuclear energy

ТК 72/ TC 72

Електрически апарати за ниско напрежение/ Electrical low voltage supply devices

ТК 75/ TC 75

Електромагнитна съвместимост/ Electromagnetic compatibility

ТК 79/ TC 79

Електроенергетика/ Energy

Техническите комитети от този сектор участват
в дейността на CENELEC (Европейската организация за стандартизация), на IEC (Международната електротехническа комисия) и са отговорни
за въвеждането на стандартите на ETSI (Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията) като национални стандарти.

The Technical Committees in this ﬁeld participate
in the CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) and IEC (International
Electrotechnical Commission) standardization activity and are responsible for the adoption of ETSI
(European Telecommunication Standards Institute)
standards as national standards.

През изминалата година в електротехническия
сектор са разработени и преминали етап обществено допитване 119 проекта на европейски стандарти и 705 етап официално гласуване.
Подготвени за издаване са 368 български стандарта.
Във връзка с членството на БИС в IECEE се разработи процедура за номиниране на национални органи за сертификация на продукти по СВ
схемата на IECEE.

119 projects of European standards in the electrotechnical sector passed the Public Enquiry stage during the last year and 705 - the Formal Vote
stage. 368 Bulgarian standards were prepared for
publishing.
In connection to the BDS membership in IECEE,
a procedure was developed for nomination of national bodies for certiﬁcation of products under the
IECEE CB Scheme.
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БИС не е член на ETSI, но въвежда стандартите, разработвани от тази организация като национални стандарти. По договор с Комисията по
регулиране на съобщенията през 2008 г. бяха
въведени с превод на български език 22 стандартa на ETSI, свързани с нормативни актове в
областта на далекосъобщенията.

BDS is not an ETSI Member, but adopts the standards developed by this organization as national
standards. In accordance with a contract between
BDS and CRC (Communications Regulation Commission) 22 ETSI standards, related to regulations
in the ﬁeld of telecomunnications, were adopted in
2008 as national standards in Bulgarian language.

Програма по стандартизация

Standardization Program

Като пълноправен член на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC БИС
има задължението да участва активно в процеса
на разработване на европейските стандарти на
всеки етап от разработването им. Програмата
по стандартизация на БИС съдържа проекти за
стандарти, разработвани на национално ниво,
както и всички проекти на европейски стандарти, като се спазват етапите на тяхното разработване. В програмата се включва и въвеждането
на европейските и международните стандарти с
превод на български език.

As a full member of the European Standards Organizations CEN and CENELEC, BDS has the obligation to take active participation in the process of
European standards development at each stage.
BDS Standardization Program consists of projects
of standards, developed at national level, as well as
projects of European standards, respecting the stages of their development. The Program also includes the adoption of the European and international
standards translated into Bulgarian language.

В изпълнение на програмата по стандартизация през 2008 г. етап обществено допитване са
преминали 716 проекта на европейски стандарти и документи, като за част от тях, към които е
проявен интерес от българската индустрия, са
изпратени коментари. БИС е гласувал по 1 844
проекта на европейски стандарти на етап официално гласуване.

In 2008, as a result of the implementation of BDS
Standardization Program 716 projects of European
standards and documents passed the Public Enquiry stage, and comments were sent for part of them
being of interest to the Bulgarian economy. BDS voted on 844 projects of European standards at Formal Vote stage.

БИС участва като активен член в 20 технически
комитета на ISO и 1 технически комитет на IEC,
където също има задължението да гласува и да
изпраща национални становища по разработваните проекти. Общият брой на гласуваните от
БИС проекти в ISO и IEC е 392.

BDS participates as P-member in 20 ISO/TCs and
1 IEC/TC, where also has the obligation to vote and
to sent national statements on the developed projects. The total number of voted ISO and IEC projects is 392.
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През 2008 г. БИС е участвал като активен член
в работата на следните комитети на ISO:

In 2008 BDS participates as P-member in the
work of the following ISO Technical Committees:

ISO TC 23

Tractors and machinery for agriculture
and forestry

Трактори и техника за земеделието и
горите

ISO TC 37

Terminology and other language and
content resources

Терминология

ISO TC 46

Information and documentation

Информация и документация

ISO TC 68

Financial services

Финансови услуги

ISO TC 69

Applications of statistical methods

Приложение
методи

ISO TC 71

Concrete, reinforced concrete and prestressed concrete

Бетон, стоманобетон и предварително напрегнат стоманобетон

ISO TC 85

Nuclear energy

Ядрена енергия

ISO TC 98

Bases for design of structures

Основи
на
проектирането
строителни конструкции

ISO TC 110

Industrial trucks

Кари

ISO TC 119

Powder metallurgy

Прахова металургия

ISO TC 154

Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration

Процеси,
елементи
от
данни
и
документи
в
търговията,
промишлеността и администрацията

ISO TC 171

Document management applications

Управление на документацията

ISO TC 176

Quality management and quality assurance

Управление
качеството

ISO TC 207

Environmental management

Управление на околната среда

ISO TC 222

Personal ﬁnancial planning

Персонално финансово планиране

ISO TC 225

Market, opinion and social research

Маркетингови и социални проучвания

ISO TC 228

Tourism and related services

Туризъм и свързаните с него услуги

ISO TC 231

Project Committee: Brand valuation

Оценяване на търговската марка

ISO TC 232

Learning services for non-formal education and training

Преподавателски услуги за обучение

ISO/IEC JTC1/SC
34

Document description and processing
languages

Описание на документи и езици за
обработка

CASCO

Committee on conformity assessment

Комитет
по
съответствието

на

и

статистическите

осигуряване

оценяване

на

на

на
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

EDITING AND PUBLISHING ACTIVITIES

Българският институт за стандартизация е отговорен за всички издания на българските стандарти и стандартизационни документи.

The Bulgarian Institute for Standardization is responsible for all publications of Bulgarian standards
and standardization documents.

През 2008 г. са въведени и подготвени за издаване 1 658 български стандарта, от които 1 562
са издадени на един от официалните езици на
CEN/CENELEC.

1 658 Bulgarian standards were adopted and prepared for publishing in 2008, of which 1 562 were
published in one of the ofﬁcial CEN/CENELEC languages.

На български език са издадени 320 български
стандарта, 223 от които са били въведени и
издадени преди това на един от официалните
езици на CEN/CENELEC. От фонда на българските стандарти са отменени 912 национални
стандарта, в т.ч. и стари версии на въведените

320 Bulgarian standards were published in Bulgarian language, 223 of which had already been
adopted and published in one of the ofﬁcial CEN/
CENELEC languages. 912 national standards were
withdrawn from the Bulgarian fund of standards, including the old versions of the adopted European

Брой на въведените през 2008 г. стандарти по видове
Number of implemented standards in 2008 divided by types

171
41
12
36
2

3

Стандартизационни документи/
Standardization documents
БДС EN/ BDS EN
БДС EN ISO/ BDS EN ISO
БДС ENV/ BDS ENV

265

БДС ETS/ BDS ETS
БДС HD/ BDS HD

1127

БДС ISO/ BDS ISO
БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC
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европейски и международни стандарти.
На фигурата по-горе са представени въведените
като БДС стандарти по видове.

and national standards.
On the picture above the adopted BDS standards
are presented by types.

Националният фонд от български стандарти към
края на 2008 г. по видове стандарти е показан в
таблицата и на фигурата.

The national fund of Bulgarian Standards at the end
of 2008 by type of standards is indicated in the table
and the picture.
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Видове национални стандарти/
Types of national standards

2005

2007

2008

15 899

16 462

17 366

БДС/ BDS

8 726

8 369

8 308

БДС EN/ BDS EN (ETSI)

1 900

2 021

2 055

БДС ISO/ BDS ISO

1 110

1 232

1 233

БДС ISO/IEC / BDS ISO/IEC

685

532

535

СТ на СИВ/COMECON Standards

508

478

478

БДС IEC/ BDS IEC

152

129

121

БДС ETS/ BDS ETS

126

131

131

БДС - други стандартизационни документи (TR, TS
и др.)/
BDS – other standardization documents (TR, TS, etc.)

157

634

744

29 263

30 552

30 971

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)

Общо/ Total

Национален фонд от български стандарти към края на 2008 г.
National Fund of Bulgarian standards by the end of 2008

535

478

121

131
744

1233

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

2055

БДС EN/ BDS EN (ETSI)
БДС ISO/ BDS ISO
БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC
17366
8308

СТ на СИВ/ COMECON
standards
БДС IEC/ BDS IEC
БДС ETS/ BDS ETS
БДС - TR, TS и др./ BDS
TR, TS etc.

От графиката се вижда, че в националния фонд
от стандарти най-голям дял имат българските
стандарти, въвеждащи европейски стандарти,
следвани от стандартите, разработени на национално ниво, и международните стандарти,
въведени като български. От въведените европейски и международни стандарти с превод на
български език са въведени над 4 500 стандарта, което е приблизително 21% от общия брой.

The chart shows that the largest share of the national fund of standards belongs to the Bulgarian
standards implementing European standards, followed by the standards developed at national level
and the adopted international standards. More than
4 500 of the adopted European and international
standards were implemented with translation into
Bulgarian language, which is approximately 21% of
the total number.
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Българският институт за стандартизация подготвя и публикува и други издания за представяне и
отчитане на своята дейност, по-важни стандартизационни документи, представляващи интерес за
българската икономика и обществото ни, както и
издания за популяризиране на стандартизацията
и ролята и ползата от европейските стандарти.

The Bulgarian Institute for Standardization prepares and publishes also other editions for presenting
and reporting its activity, important standardization
documents of interest to the Bulgarian economy
and our society, as well as publications for promotion of the standardization and the role and beneﬁts
of European Standards.

20000
18000

14000
12000

8726
8369
8308

10000
8000

През 2008 г. БИС публикува следните издания:
• Годишен доклад на БИС за 2007 г.;

157
634
744
TS, etc.

др./ BDS TR,

БДС TR, TS и

126
131
131
ETS

БДС ETS/ BDS

152
129
121
IEC

Standards

COMECON

СТ на СИВ/

BDS ISO/IEC

In 2008 BDS published the following editions:
• BDS Annual Report 2007;

• Стратегия на БИС (2007-2013);

• BDS Strategy (2007 – 2013);

• Официален бюлетин за 2008 – 12 книжки;

• BDS Ofﬁcial Bulletin 2008 – 12 editions;

• BS OHSAS 18001:2007 - издание на български език;

• BS OHSAS 18001:2007 – in Bulgarian language;

• Международното споразумение IWA 4 “Указания за прилагане на ISO 9001:2000 в органите за местно управление“ - издание на български език;

• International Agreement IWA 4 “Guidelines for
the application of ISO 9001:2000 in local government” – Bulgarian language;

• Брошурите от серията “Търговия с Европа
и на нейните пазари”, която включва:
• “Маркировки на продукти и сертификация
на системи”;
• “Ползите от стандартите”
• “Европейската стандартизация в глобален
контекст”.

26

БДС ISO/IEC /

ISO

БДС ISO/ BDS

EN (ETSI)

БДС EN/ BDS

БДС/ BDS

CENELEC)

EN (CEN,

БДС EN/ BDS

0

БДС IEC/ BDS

508
478
478

2000

685
532
535

4000

1110
1232
1233

6000
1900
2021
2055

брой/ number

16000

2005 г.
2007 г.
2008 г.

15899
16462
17366

Сравнение на фонд а от български станд арти през 2005, 2007 и 2008 г.
Comparison of the fund of Bulgarian standards in 2005, 2007 and 2008

• Brochures of the series “Trade with Europe
and within Europe”, which includes:
• “Marking of products and system certiﬁcation”
• “Beneﬁts of standards”
• “European standardization in global context”.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

INTERNATIONAL ACTIVITIES

Участие на БИС в международни събития на ISO, IEC, IECEE, CEN, CENELEC

BDS participation in international events of
ISO, IEC, IECEE, CEN, CENELEC

Като член на европейските и международните
организации за стандартизация БИС участва
със свои делегации в генералните асамблеи на
тези организации, а със свои представители – в
Административния съвет на CEN и техническите
съвети на CEN/CENELEC.

As a national member of the European and international Standards Organizations BDS participates
with its delegations in the General Assemblies of
ISO, IEC, CEN, and CENELEC and with its representatives in the Administrative Board of CEN and
in the Technical Boards of CEN and CENELEC.

31-а Генерална асамблея на
ISO (11-16 октомври 2008, Дубай, Обединени арабски емирства)
Българска делегация взе участие в 31-та Генерална асамблея
на ISO и в съпровождащата я 42-а среща на
DEVCO – Комитет на ISO по въпросите на развиващите се страни.

31st ISO General Assembly
(11-16 October, Dubai, United
Arab Emirates)

Българската делегация,
представлявана от
председателя на УС на
БИС г-н Ивелин Буров и
изпълнителния директор г-жа Мая Станева

Bulgarian delegation
represented by Mr. Ivelin
Burov - Chairman of BDS
Managing Board and Mrs.
Maya Staneva – BDS
Managing Director

Водещият мотив на откритата сесия “Сгради
за устойчиво бъдеще”, организирана в рамките
на генералната асамблея, бе устойчивото развитие, важен фактор в световната икономика.
Вниманието се съсредоточи към стандартите за
енергийна ефективност на сградите, съобразени

Bulgarian Institute for Standardization delegation took part in the
31st ISO General Assembly and in the 42 Annual
Meeting of DEVCO - ISO Committee on developing
countries matters.

Официалният президиум на 31-та Генерална
асамблея на ISO

The Ofﬁcial Presidium of
the 31 ISO General Assembly

The leading motive of the Open session “Building
for a Sustainable Future” organized within the General Assembly was the sustainable development as
an important factor in the global economy. The attention of the participants was focused on standards
for energy efﬁciency of buildings in compliance with
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с изискванията за опазване на околната среда,
стандартите за сигурност и достъпност в сградите, към устойчивостта на строителните елементи, използването на соларна енергия в сградите,
сигурността във високите сгради, проектирането
в земетръсни райони.

the requirements of the standards for environmental
protection, for safety and accessibility in buildings,
sustainability of the construction materials, the use
of solar energy in buildings, the high buildings security, the construction design in earthquake regions.

30-та пленарна среща на ISO/COPOLCO

30th Plenary Meeting of ISO/COPOLCO

На 30-та пленарна среща на ISO/COPOLCO
(Комитет по политика на потребителя) по покана на националния орган за стандартизация на
Република Корея (KATS) участваха двама български експерти, номинирани от националния
орган за стандартизация и от организация на потребителите. На проведената в Сеул среща се
направи преглед на работата на ISO/COPOLCO
и се обсъдиха въпроси и ръководства, свързани с участието на потребителите в дейността по
стандартизация.

At the 30th plenary meeting of ISO/COPOLCO (the
Committee on Consumer Policy) at the invitation of
KATS, the national standards body of the Republic
of Korea, two Bulgarian experts took part nominated by the national standards body BDS and by a
consumers organization. The meeting was. At the
meeting held in Seoul a review of ISO/COPOLCO
activities was made and topics and guidelines related to the participation of consumers in the work
on standardization were descussed.

72-а Генерална асамблея
на IEC (17-21 ноември 2008,
Сао Паоло, Бразилия)
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72nd IEC General Assembly
(17-21 November 2008, Sao
Paolo, Brazil)

Представители от България
участваха в 72-та генерална
асамблея на IEC, проведена под домакинството на COBEI (Brazilian Committee of Electricity,
Electronics, Telecommunications and Illumination).
Акцент на основната дискусия бе приносът на
стандартите на IEC за устойчивото развитие.

BDS representatives attended
the 72 General Assembly of IEC,
which took place in the period 17-21 November
2008 in Sao Paolo, Braszil and was hosted by COBEI (Brazilian Committee of Electricity, Electronics,
Telecommunications and Illumination). The accent
of the main discussion was the contribution of IEC
standards to the sustainable development.

11-то заседание на Комитета за управление на сертификацията на IECEE
(11-12 юни 2008, Южна Корея)

11th Meeting of IECEE Certiﬁcation Management Committee
(11-12 June 2008, South Korea)

От 2007 г. Българският институт за стандартизация поднови членството си в IECEE. В тази
връзка председателят на Управителния съвет
на БИС взе участие в заседанието на Комитета
за управление на сертификацията на IECEE.
През 2008 г. се обяви открита процедура за номиниране на кандидати за национални органи за
сертификация по CB схемата на IECEE. Кандидатите трябва да докажат своето съответствие
с изисквания от правилата за работа, за да получат статут признаващи СВ сертификати, или
статут признаващи и издаващи СВ сертификати.

Since 2007 the Bulgarian Institute for Standardization has renewed its membership in IECEE. This
related the Chairman of BDS Managing Board attended the 11th meeting of IECEE Certiﬁcation
Management Committee.
In 2008 BDS announced an open procedure for nomination of national certiﬁcation bodies, candidates to
participate in the IECEE CB Scheme. The applicants
shall demonstrate compliance with the requirements
of the Rules of Procedures in order to get a status of
a national body recognizing CB Certiﬁcates or a status of a body recognizing and issuing CB Certiﬁcates.
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4-та съвместна годишна среща на CEN и
CENELEC,
34-та Генерална асамблея на CEN,
48-а Генерална асамблея на CENELEC
(24-26 юни 2008, Букурещ, Румъния)

4th Joint Annual Meeting of CEN and
CENELEC
34th CEN General Assembly
48th CENELEC General Assembly
(24-26 June 2008, Bucharest, Romania)

Българска делегация участва в 4-тата съвместна годишна среща на CEN и CENELEC, 34-та
Генерална асамблея на CEN и 48-та Генерална
асамблея на CENELEC, на които присъстваха
над 300 представители на националните органи
за стандартизация в Европа. Проведе се и открита съвместна сесия на тема „Европейските
стандарти в подкрепа на надзора на пазара”.
По същото време се състоя и заседание на Административния съвет на CEN, в което участва
председателят на Управителния съвет на БИС,
на което се дискураха въпроси, свързани с подобряване на европейската стандартизационна
система, насърчаване на малките и средните
предприятия за участие в работата по стандартизация и др.

BDS delegation took part in the 4th Joint Annual
Meeting of CEN and CENELEC, CEN 34th General
Assembly and CENELEC 48th General Assembly
with the participation of over 300 representatives
of national standards bodies in Europe. An open
session was also carried out on “European standards in support of market surveillance”. At the same
time the meeting of CEN Administrative Board was
held where Mr. Ivelin Burov, the Chairman of BDS
Managing Board took part. Key issues discussed
there were the improvement of the European standardization system, encouraging the participation of
small and medium-sized enterprises in the work on
standardization, etc.

Технически съвети на CEN и CENELEC

Technical Boards of CEN and CENELEC

Представители на БИС участват в техническите
съвети на CEN и CENELEC, координират работата
по съгласуване на съответните програми по стандартизация, обсъждане на проблеми и становища
за решения по тяхното изпълнение. Дейността се
извършва по кореспондентски път и на периодичните заседания на техническите съвети.
През 2008 г. бяха проведени 2 заседания на техническия съвет на CEN (63-то заседание на 9-10 април 2008 и 64-то заседание на 9-10 октомври 2008,
Брюксел, Белгия) и 2 заседания на техническия
съвет на CENELEC: (132-ра среща на техническия
съвет на CENELEC във Виена, Австрия на 16-17
април 2008 г. и 133-ра среща в Брюксел на 21-22
октомври 2008 г.). Разгледани бяха работни програми, нови теми на техническите комитети, обсъдиха
се въпроси относно създаване на нови работни
групи и технически комитети, тяхното функциони-

BDS representatives participate in CEN and CENELEC
Technical Boards, coordinate the work on agreement
the relevant standardization programmes, discussing
issues and statements for decisions on their implementation. The activity is carried out by correspondence
and at the regular meetings of the Technical Boards.
In 2008 two meetings of CEN Technical Board were
held (63rd meeting, held in the period 9-10 April 2008
and 64th meeting, held in the period 9-10 October
2008 in Brussels, Belgium) and two meetings of
CENELEC Technical Board (132nd meeting, held in
Vienna, Austria in the period 16-17 April 2008 and
133rd meeting, held in Brussels, Belgium in the period 21-22 October 2008). The work programmes and
new topics of Technical Committees were scrutinized.
Some issues on the establishment of new working
groups and technical committees, their functioning
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30

ране, бизнес планове. Дискутираха се нови мандати на Европейската комисия и Европейската
асоциация за свободна търговия (EFTA). Взеха се
решения и се предприеха действия, свързани със
съвместната дейност на CEN и CENELEC и работата им с други организации по стандартизация
– ISO, IEC и ETSI.

and business plans were discussed. New mandates
of the European Commission and the European Free
Trade Association (EFTA) were subject of discussions.
Decisions were taken and activities were commenced
related to the joint CEN/CENELEC work and the partnership with other standards organizations such as
ISO, IEC and ETSI.

ГОДИШНИ СРЕЩИ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТИ НА CEN и ISO и на работни групи

ANNUAL MEETINGS of CEN/TC, ISO/TC
and Working Groups

През 2008 г. български експерти взеха участие в
годишни срещи на следните европейски и международни технически комитети:

In 2008 Bulgarian experts took part in the annual
meetings of the following European and international technical committees:

CEN/TC 227 “Пътни материали”
(25-26 септември 2008, Малта)

CEN/TC 227 “Road materials”
(25-26 September 2008, Malta)

На 19-та годишна среща се обсъдиха и съгласуваха някои параметри при изготвянето на националните приложения към хармонизираните
стандарти в областта на пътното строителство.
Присъстващите изразиха мнение относно предложението за замяна на Директива 89/106/ЕИО
с регламент и споделиха опита на държавитечленки при прилагането на европейските норми
за проектиране на пътища.

At the 19th annual meeting certain parameters in
the preparation of national applications to the harmonized standards in the ﬁeld of road construction
were discussed and agreed. The participants expressed opinion on the proposal for replacement of
Directive 89/106/EEC by a regulation and shared
the experience of EU Member States in the implementation of European standards for road construction design.

CEN/TC 155 “Пластмасови тръби и тръбопроводни системи” (15 и 16 октомври
2008, Марсилия, Франция)

CEN/TC 155 “Plastic piping systems and
ducting systems” (15 and 16 October 2008,
Marsеille, France)

На поредната 44-та годишна среща се дискутираха основни теми, свързани с преработване на
стандартите ЕN 12201-части от 1 до 5 и обединяването им с ЕN 13244, части от 1 до 5. Представена беше и информация относно проекта за
европейски регламент за строителни продукти.

At the regular 44th Annual Meeting key topics related to the revision of standards EN 12201, parts
1 to 5, and their integration with EN 13244, parts
1 to 5 were discussed. Information was presented
on the draft of the European technical regulation on
construction products.

ISO/TC 228/WG 2 „Медицинско балнеолечение”

ISO/TC 228/WG 2 “Medical SPA”

На работната среща под домакинството на
AENOR, Испания, членовете на комитета обсъдиха различни въпроси, сред които термини и
определения в разработвания проект на стандарт. Отчитайки фактът, че България е страна
с дългогодишна традиция в областта на балнеологията, участието на български експерти в
разработването на проекти на стандарти в тази
област е изключително важно.

At the working meeting, hosted by AENOR, Spain,
the members of the committee discussed various
issues among which the terminology and determinations in the developed draft of a standard. Taking
into account the fact that Bulgaria is a country with
a long term tradition in the ﬁeld of balneology, the
participation of Bulgarian experts in the development of drafts of standards in this area is extremely
important.
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ISO/ТС 46 “Информация и документация”

ISO/TC 46 “Information and documentation”

Поредната годишна среща се проведе през месец
май 2008 г. в Стокхом, Швеция, под домакинството на шведския национален орган по стандартизация. На срещата се обсъдиха въпроси по текущата дейност, представиха се доклади за дейността
на различните подкомитети и работни групи.

The regular annual meeting of the committee was
held in Stockholm, Sweden in May 2008, hosted by
the Swedish national standards body (SIS). At the
meeting issues of the current standardization activities were discussed, reports on the work of different
subcommittees and working groups were presented.

Срещи на работна група TF/WG 180 “Услуги, предоставяни от агентите по недвижими имоти”

Meetings of a working group TF/WG 180
“Services of Real Estate Agents”

Български експерти взеха участие в проведените срещи на работна група TF/WG 180 “Услуги,
предоставяни от агентите по недвижими имоти”
към техническия съвет на Европейския комитет
за стандартизация (CEN), състояли се в Малага,
Испания, и Виена, Австрия. На срещите беше
обсъден проектът на европейски стандарт prEN
15733 „Услуги, предоставяни от агентите по недвижими имоти”, който има за цел да повиши качеството на услугите, предоставяни от агентите
по недвижими имоти в Европа.

Bulgarian experts took part in the meetings of the
established to the CEN Technical Board working
group TF/WG 180 “Services of Real Estate Agents”,
which were held in Malaga, Spain and in Vienna,
Austria. Subject of the meetings’ discussions was
the standard project prEN 15733 “Services of Real
Estate Agents” that aims to increase the quality of
services provided by the real estate agents in Europe.

Работна среща на тема „Еврокодове:
Основа и приложения”

Workshop on “Eurocodes: Basis and applications”

През 2008 г. представителна българска делегация взе участие в проведената в Брюксел среща. На форума присъстваха над 300 експерти
от държавите-членки на CEN и афилираните
страни. Целта бе да се запознаят както проектантите, така и органите на държавната администрация с основата на различните еврокодове
и да се дадат насоки за прилагането им и разработването на националните приложения към
тях. Обсъжданията преминаха под формата на
тематични дискусии за различните еврокодове.

In 2008 an ofﬁcial Bulgarian delegation took part in
a meeting held in Brussels. Over 300 experts from
CEN national and afﬁliate members attended the
workshop. The objective of the meeting was the engineers in construction design and state administration bodies to get acquinted with the fundamentals
of different Eurocodes and to provide directions for
their applications and for development of national
annexes to them. The debates were organized in
the form of thematical discussions on different Eurocodes.

Заседание на SOGS групата

Meeting of SOGS Group

Представител на БИС участва в заседание на
групата на старши служители в областта на
стандартизацията и оценяване на съответствието (SOGS) към ЕК, на което се обсъди проектът
на пътна карта и техническо задание за панел от
експерти. Предвижда се да бъдат разработени
стратегически препоръки “2020: Перспективи за
европейската стандартизация”.

BDS representative participated in the meeting of
the Group of the senior employees in the ﬁeld of
certiﬁcation and conformity assessment (SOGS) to
the EC where the draft of a road map and terms of
reference for setting up of an expert panel were discussed. It is foreseen strategic recommendations
“2020: Prospects for the European standardization”
to be developed.

31

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

Bulgarian Institute for Standardization

32

37-ма среща на комитета „Стандартизация и техническо законодателство” към
Директива 98/34/ЕС

37th Meeting of the Committee on
“Standards and Technical Regulations”
(Directive 98/34/EC)

Български представители взеха участие в 37-та
среща на комитета „Стандартизация и техническо законодателство” към Директива 98/34/ЕС,
провела се на 12-14 юни 2008, Брюксел, Белгия.
На заседанието бяха докладвани нотификациите
на регламенти и стандарти от държавите-членки,
разгледани и обсъдени бяха мандати на ЕК, специално внимание се отдели на проекта за мандат
относно изисквания за безопасност на запалките.

Bulgarian representatives participated in the 37th
Meeting of the Committee “Standards and Technical Regulations” to Directive 98/34/EC, carried out
in the period 12-14 June 2008 in Brussels, Belgium.
At the meeting the notiﬁcations of regulations and
standards of the member states were reported, EC
mandates were considered and discussed, special
attention was paid to the project for a mandate on
the safety requirements for lighters.

Работен форум на CEN на тема ”Функционално многоезиково разширяване на
европейския формат на клавиатурите”

CEN Workshop on “Multilingual Functional
Extension to European Keyboard Layouts”

Работният форум предвижда да се подготви споразумение (CEN Workshop Agreement), съдържащо указания и препоръки при изискванията за
въвеждане и обработване на данни от различни
езици, основани на латиницата. Целта е да се спомогне за правилното и точно изписване и предаване на имена, географски названия и др. Участие
в работния форум взеха и експерти извън БИС
– представители на държавната администрация и
академичните среди. В екипа по разработването
на документа има българско участие, което е резултат от стремежа на БИС да информира и привлича експерти за всяка нова инициатива на европейско ниво. Работата продължава и през 2009 г.

The Workshop is aimed to prepare CEN Workshop
Agreement (CWA) that will contain guidance and
recommendations on handling multilingual data
entry requirements based on the Latin-script characters. The aim is to assist the correct and exact
inscription and presentation of personal and geographical names, etc. The Workshop was also attended by BDS external experts – representatives
of the state administration and academic circles.
Bulgarian experts are part of the team for development of the document which is a result of the BDS
efforts to inform and attract experts to each new
initiative on European level. The work continues in
2009.

Среща във връзка с мандат M/427 на EC

Meeting on Mandate M/427 of EC

Представител от БИС участва в среща на представители на Европейската комисия и CEN, състояла на 29-30 май 2008 г. в Брюксел във връзка
с мандат M/427 на EC за преработване на EN
13869 “Запалки безопасни за деца, Изисквания
за безопасност и методи за изпитване”. Целта на
срещата бе да се изясни позицията на членовете
на CEN относно мандата във връзка с противоречивите становища на държавите-членки. БИС
подкрепи мандата, изразявайки националното
становище на базата на консултации със заинтересуваните в страната (потребителски организации, центрове за изпитване, министерства). В
момента работата продължава в посока изпълнение на мандата и преработване на стандарта.

A BDS representative took part in a meeting between representatives of the European Commission
and CEN, which took place in the period 29-30 May
2008 in Brussels in relation with the EC Mandate
M/427 for revision of EN 13869 “Child-resistance
for lighters. Safety requirements and test methods.”
The aim of the meeting was to clarify the position of
CEN members on the mandate in relation to controversial statements of the Member States. BDS
supported the mandate by presenting the national
statement based on the consultations with interested parties in the country (consumer organizations,
centers for testing, ministries). Presently, the work
continues towards implementation of the Mandate
and revision of the standard.
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Посещение на Службата за стандартизация
на Китайската народна република в БИС

Visit of the Standardization Administration
of People’s Republic of China to BDS

На 30.06.2008 г. Делегация на Службата за стандартизация на Китайската народна република
(SAC) посети БИС. По време на срещата ръководствата на двете страни представиха своите
организации, международните си приоритети в
областта на стандартизацията и обмениха информация по решаването на сходни проблеми,
свързани с дейността по стандартизация. Целта
на визитата бе да се проучат възможностите и
ползите от бъдещо двустранно сътрудничество.

Delegation of the Standardization Administration of
People’s Republic of China visited BDS on 30 June
2008. During the meeting both parties presented
their organizations, their international priorities in
the ﬁeld of standardization and exchanged information on solving similar standardisaton activities
related problems. The aim of the visit was the examination of opportunities and beneﬁts of a future
bilateral cooperation.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОГРАМИ
“Използването на стандартите за по-добри резултати в реализирането на обществените поръчки”

PARTICIPATION IN PROJECTS IN THE
FRAMEWORK OF EUROPEAN PROGRAMMES
“The use of standards for better results
in the implementation of public procurement”

Форумът, състоял се на 23 април 2008 г. в София,
се организира от Българския институт за стандартизация и партньорите по проект STEPPIN
(Standards in European Public Procurement lead
to Innovation – “Стандартите в обществените поръчки в Европа насърчават иновациите”). Проектът се финансира от Шеста рамкова програма
на ЕС и е част от редица проекти, насочени към
връзката между стандартите и иновациите. Основен акцент в него е – използването на стандарти в тръжните процедури на обществените
поръчки за насърчаване на нововъведенията.

The workshop, held on 23 April 2008 in Soﬁa,
was organized by the Bulgarian Institute for
Standardization in cooperation with STEPPIN
Project Partners (Standards in European Public
Procurement lead to Innovation). The project is
ﬁnanced by the European Commission under
Sixth Framework Programme and is a part of
several projects oriented to the relation between
standards and innovations. The main accent in
the project is the use of standards in tender procedures of public procurement for encouraging
innovations.

Проект по програма “Леонардо да Винчи”

Project under Leonardo da Vinci Programme

През 2008 г. Българският институт за стандартизация се включи в изпълнението на проект
Fashion School II: Мултимедийно и интернет
международно ръководство, предназначено за
сектора по текстил и облекло, по програмата “Леонардо да Винчи”, финансиран от Европейската
комисия. Инициатор и координатор на проекта
е Чешката асоциация по текстил, облекло и кожена индустрия (Association of Textile-ClothingLeather Industry ATOK).
Целта на този проект е повишаване на качеството на професионалното обучение в сектора
текстил и облекло чрез разработване на много-

In 2008 the Bulgarian Institute for Standardization
was involved in the implementation of the project
Fashion School II: Multimedia and internet international guidance for the sector of textile and clothing,
under the Leonardo da Vinci Programme funded by
the European Commission. The initiator and coordinator of the project is the Czech Association of
Textile, Clothing and Leather Industry - ATOK.
The aim of this project is to increase the quality of
vocational training in the textile and clothing sector through development of multilingual multimedia
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езично мултимедийно ръководство в областта на
текстила и създаване на многоезичен терминологичен речник в тази област, съдържащ 2 000
термина и определения на 16 езика. Партньорството на БИС в този проект ще даде възможност
речникът да бъде достъпен и на български език.

guide in the ﬁled of textile and setting up of a multilingual terminology dictionary in this area containing
2000 terms and their deﬁnitions in 16 languages.
The BDS partnership in this project would enable
the availability of the dictionary in Bulgarian language.

Проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Project under Operational Programme “Development of the Competitiveness of the
Bulgarian Economy 2007-2013”

В края на 2008 г. Министерството на икономиката и
енергетиката обяви процедура за кандидатстване на
проекти за финансиране по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, област на въздействие:
BG161PO003-4.3 „Подобряване на националната
инфраструктура по качеството”, операции 4.3.1.
Информационни кампании за бизнеса и 4.3.3. Предлагане на повече и по-добри услуги на бизнеса.
БИС започна подготовка на документите за кандидатстване с проект „Усъвършенстване на системата
за стандартизация в България”. Общата цел на
проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия в
рамките на Общия пазар на ЕС чрез развитие на
националната стандартизационна система в рамките на националната инфраструктура по качеството,
ориентирана пряко към нуждите на стопанските
субекти, и допринасяща за ефективното функциониране на предприятията. Специфични цели на
проекта са:
• Повишаване степента на информираност на
предприятията и всички заинтересовани по отношение на услугите, предоставяни от БИС, и
насърчаване прилагането на европейски стандарти от българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентното им представяне на
Общия европейски пазар.

At the end of 2008 the Ministry of Economy and Energy announced a procedure for submitting project
applications to be funded under Operational Programme “Development of the Competitiveness of
the Bulgarian Economy 2007-2013”, Area of Intervention: BG 161PO003-4.3 “Strengthening the
National Quality Infrastructure”, Operations 4.3.1
“Information campaigns for the business” and 4.3.3
“Offering more and better services to the business”.

• Укрепване на административния и техническия
капацитет на БИС за осигуряване на високо качество на предлаганите услуги в съответствие с
потребностите на бизнеса и повишаване ефективността на работата на БИС в европейските и
международни организации по стандартизация
в подкрепа на интересите на българския бизнес.
Договарянето на проекта ще се извърши през 2009
г., а срокът за изпълнението му е 3 години.

• Strengthening the administrative and technical
capacity of BDS to ensure high quality of BDS
services that meet the needs of the business and
increasing the effectiveness of BDS work in the
European and international standards organizations supporting the Bulgarian business interests.
The project contract shall be signed in 2009 and the
period for its implementation is 3 years.

BDS started the preparation of the documentation
to apply for funding with a project “Further Improvement of the National Standardization System in
Bulgaria”. The general objective of the project is to
contribute to the competitiveness of Bulgarian enterprises, operating within European Single Market
through development of the national standardization system within the national quality infrastructure, oriented directly to the needs of businesses
and contributing to the effective functioning of the
enterprises. Speciﬁc objectives of the project are:
• Increasing the level of awareness of the enterprises and all interested parties on the services,
provided by BDS and promoting the application of the European standards by the Bulgarian
small and medium-sized enterprises (SMEs) towards their competitive performance on the European Single Market.
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И
ПРОДАЖБИ

INFORMATION SERVICES AND
SALES

БИС разполага с информационен център, който
предоставя информационни услуги в областта
на стандартизацията, които обхващат:
• библиографски справки за български,
международни, европейски и чуждестранни
стандарти и стандартизационни документи;

BDS has an Information Center that provides information services in the ﬁeld of standardization, including:
• bibliographical references on Bulgarian, international, European and foreign standards and
standardization documents;

• тематични справки в определена област;

• ﬁeld-speciﬁc thematically-focused references;

• справки за актуалност на стандарти и
стандартизационни документи;

• elaboration of references on BDS standards
actuality;

• отговори на запитвания.
През 2008 г. са обслужени 5 595 клиенти, като
са извършени 1 293 тематични и библиографски
справки и е предоставена информация относно
6 589 документа, изготвени са 24 справки за актуалност на стандарти и 105 отговори на запитвания.

• dealing with customers’ enquiries.
In 2008 the Center provided information services for
5 595 customers where 1 293 bibliographical and
thematically-focused references were made related
to 6 589 documents, 24 references on BDS standards actuality were performed and 105 customers’
enquiries received answer.

Библиотека

Library

Библиотеката на БИС разполага с фонд от национални стандарти, екземпляри от всички
европейски и международни стандарти и чуждестранни стандарти. В библиотеката нашите
клиенти имат достъп до текстовете на стандартите и стандартизационните документи, с които
БИС разполага.

BDS Library provides for a fund of national standards, copies of all European, international and
foreign standards. In the Library our customers have access to all texts of standards and
standardization documents which are available
in BDS.

През 2008 г. са обслужени 4 817 клиенти, като са
предоставени за четене в библиотеката 14 555
броя документи.

In 2008 4 817 customers were provided with services and 14 555 documents were provided for reading in the Library.

ПРОДАЖБА НА СТАНДАРТИ

SALES OF STANDARDS

БИС притежава правата за разпространение на
българските стандарти, международните стандарти, както и на чуждестранни стандарти в съответствие с подписани двустранни споразумения.

BDS possesses the rights for distribution of Bulgarian standards, international standards and foreign standards in accordance with signed bilateral
agreements.

Броят на продадените през 2008 г. български стандарти по видове е показан на фигурата по-долу. В
сравнение с предходната година продажбите на
българските стандарти, въвеждащи европейски,
БДС EN, са нараснали с 12,8 %, на български-

The number of sold out national BDS standards per
type in 2008 is shown on the ﬁgure below. Compared to the previous year the number of sales of
national standards, implementing European BDS
EN standards increased with 12,8 %, of Bulgarian
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те стандарти, разработени на национално ниво,
БДС, със 70 % и на българските стандарти, въвеждащи международни, БДС ISO, с 32,6 %.

standards, developed on national level - with 70%,
and of Bulgarian standards, implementing international BDS ISO standards - with 32,6%.

Продадени БДС стандарти през 2008 г.
BDS standards sold in 2008

1164

108

2606

6429
БДС EN/ BDS EN
БДС/ BDS
БДС EN ISO/ BDS EN ISO
БДС ISO/ BDS ISO

2547

През 2008 г. са продадени 619 стандарта на международни и чуждестранни организации по стандартизация:
• Международни (ISO, IEC)
• Немски (DIN)
• Британски (BSI)
• Италиански (UNI)
• Американски (ASTM)
• Руски (ГОСТ)

Стандартиз. документи/
Standardization documents

In 2008 619 standards of foreign and international
standards organizations were sold out.
• International (ISO, IEC)
• German (DIN)
• British (BSI)
• Italian (UNI)
• American (ASTM)
• Russian (ГОСТ)

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2008
International and foreign standards sold in 2008
ASTM 14%
BS 6%
ГОСТ 4%

DIN 15%
ISO 55%
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Най-продаваните стандарти през 2008 г. са в
следните области:

The best sold standards in 2008 are in the following
areas:

Управление на качеството
БДС EN ISO
9001:2001
БДС EN ISO
9000:2007
БДС EN ISO
9004:2002
БДС ISO/TR
10013:2005
СД IWA
4:2008

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
(ISO 9000:2005)
Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на
постиженията (ISO 9004:2000)
Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO
9001:2000 в органите за местно
управление

Quality management
BDS EN ISO
9001:2001
BDS EN ISO
9000:2007
BDS EN ISO
9004:2002
BDS ISO/TR
10013:2005
СD IWA
4:2008

Околна среда
БДС EN ISO
14001:2005
БДС EN ISO
19011:2004

Системи за управление по околна
среда. Изисквания и указания за
прилагане (ISO 14001:2004)
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за
управление на околната среда (ISO
19011:2002)

IWA 4 “Quality management systems.
Guidelines for the application of ISO
9001:2000 in local government”

Environment
BDS EN ISO
14001:2005
BDS EN ISO
19011:2004

Оценяване на съответствието
Оценяване на съответствието. ДеБДС EN ISO/
кларация за съответствие от доставIEC 17050чика. Част 1: Общи изисквания (ISO/
1:2006
IEC 17050-1:2004)
Оценяване на съответствието. ДеБДС EN ISO/
кларация за съответствие от доставIEC 17050чика. Част 2: Поддържаща докумен2:2006
тация (ISO/IEC 17050-2:2004)
Общи изисквания относно компеБДС EN
тентността на лабораториите за
ISO/IEC
изпитване и калибриране (ISO/IEC
17025:2006
17025:2005+Cor.1:2006)
БДС EN
Оценяване
на
съответствието.
ISO/IEC
Речник и общи принципи (ISO/IEC
17000:2006
17000:2004)

Quality management systems.
Requirements (ISO 9001:2000).
Quality management systems.
Fundamentals and vocabulary.
(ISO 9000:2005)
Quality management systems.
Guidelines for performance
improvements (ISO 9004:2000)
Guidelines for quality management
system documentation.

Environmental management systems.
Requirements with guidance for use
(ISO 14001:2004)
Guidelines for quality and/or
environmental management
systems auditing
(ISO 19011:2002)

Conformity assessment
BDS EN ISO/
IEC 170501:2006
BDS EN ISO/
IEC 170502:2006
BDS EN
ISO/IEC
17025:2006
BDS EN
ISO/IEC
17000:2006

Conformity assessment. Supplier’s
declaration of conformity. Part 1:
General requirements (ISO/IEC 170501:2004)
Conformity assessment. Supplier’s
declaration of conformity. Part 2:
Supporting documentation
(ISO/IEC 17050-2:2004)
General
requirements
for
the
competence
of
testing
and
calibration
laboratories
(ISO/IEC
17025:2005+Cor.1:2006)
Conformity assessment. Vocabulary
and general principles
(ISO/IEC 17000:2004)
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Храни
БДС EN ISO
22000:2006

Food stuff
Системи за управление на безопасността на хранителни продукти.
Изисквания за всяка организация,
принадлежаща към хранителната
верига (ISO 22000:2005)

BDS EN ISO
22000:2006

Здраве и безопасност
Светлина и осветление. Осветление
БДС EN
на работни места. Част 1: Работни
12464-1:2004
места на закрито
Светлина и осветление. Осветление
БДС EN
на работни места. Част 2: Работни
12464-2:2007
места на открито

Health and Safety
Light and lighting.
BDS EN
Lighting work places.
12464-1:2004
Part 1: Indoor work places
Light and lighting –
BDS EN
Lighting of work places –
12464-2:2007
Part 2: Outdoor work places

Информационни технологии
Информационни технологии. МетоБДС ISO/IEC ди за сигурност. Системи за упра27001:2006
вление на сигурността на информацията. Изисквания

Information technologies
BDS ISO/IEC
27001:2006

Строителство
БДС EN
10204:2005

Метални продукти. Видове документи от контрол
Стомани за армиране на стоманоБДС
бетонни конструкции. Заваряема ар4758:2008
мировъчна стомана В235 и В420
Горещовалцувани продукти от конБДС EN
струкционни стомани. Част 1: Общи
10025-1:2005
технически условия на доставка
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: ТехниБДС EN
10025-2:2005 чески условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани
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Food safety management systems. Requirements for any organization in the
food chain (ISO 22000:2005)

Information technology.
Security techniques. Information security management systems.
Requirements.

Construction
BDS EN
10204:2005

Metallic products. Types of inspection
documents
Steel for reinforcement of concrete.
BDS
Weldable reinforcing steels В235 and
4758:2008
В420
Hot rolled products of structural steels.
BDS EN
Part 1: General technical delivery con10025-1:2005
ditions
Hot rolled products of structural steels.
Part 2: technical delivery conditions for
BDS EN
10025-2:2005 non-alloy structural steels.
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B u l g a r i a n I n s t i t uстандарти
t e f o r S t a n d през
a r d i z a2008
t i o n г.
Най-продавани
The best sold standards in 2008

Най-продавани стандарти през 2008 г.

The best sold standards in 2008

БДС EN ISO 22000:2006
БДС EN ISO 10012:2006
СД IWA 4:2008
БДС EN ISO 9004:2002
БДС EN 15038:2006
БДС EN 10025-1:2005
БДС ISO/TR 10013:2005
БДС 4758:2008
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006
БДС EN 10204:2005
БДС EN 12464-1:2004
БДС EN ISO 19011:2004

Брой / Number

БДС ISO/IEC 27001:2006
БДС EN ISO 9000:2007
БДС EN ISO 14001:2005
БДС EN ISO 9001:2001
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Обновената интернет страница на БИС, както и въвеждането на новата система за управление на стандартизационния процес и на продажбите създадоха
възможност за улесняване достъпа на клиентите до
информацията относно стандартите, поради което:
• намалява броят на запитванията на клиентите относно актуалност на стандартите,
цена и др.;

The renewed Internet site of BDS and the established new System for Management of Standardisation Process and Sales created possibilities for
easier access of BDS customers to the information
concerning standards where:
• the number of customers’ requests on standards actuality, their prices etc. is decreasing;

• намалява продажбата на каталог на БДС;

• the sales of BDS catalogue is decreasing;

• увеличава се броят на поръчките за закупуване на стандарти по интернет – те са 34 %
от общия брой;

• the number of on-line sales of standards is increasing – now they are 34% of the total number;

• продажбите на български стандарти “online” през 2008 г. достигнаха 20 %.
Българският институт за стандартизация полага
усилия за непрекъснатото подобряване на качеството на предлаганите услуги, като се стреми да предоставя стандартизационни продукти
и услуги, отговарящи на изискванията на пазара.

• the sales of Bulgarian standards “on-line” in
2008 gained up to 20%.
Bulgarian Institute for Standardization put efforts
for continuously improvement of the quality of the
offered services striving to provide standardization
products and services that meet the market requirements.
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Национален информационен център

National Enquiry Point Center

Дейността на националния информационен център е свързана с изпълнението 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 Center 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
in WTO (WTO/TBT).

През 2008 г. са нотифицирани 25 проекта на
стандарти, разработвани на национално ниво в
БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори” и БИС/ТК 56 “Проектиране на строителни конструкции”.

In 2008, 25 projects of standards, developed at national level were notiﬁed, all in the scope of activity
of BDS/TC 5 “Concrete“ and BDS/TC 56 “ Design of
building structures”.

Ежемесечно в официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се публикува информация относно нотификации на проекти на
нацонални 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 and WTO is monthly published
in BDS Ofﬁcial Bulletin and Internet web site.

През 2008 г. в CEN и CENELEC са нотифицирани 2 211 български стандарти, които въвеждат
европейски стандарти.

In 2008, 2 211 national standards, adopting European standards were notiﬁed in CEN and CENELEC.

Подготвени са становища по 10 проекта на мандати, възложени от Европейската комисия на
CEN/CENELEC за разработване на европейски
стандарти. Предоставена е информация на 24
постъпили запитвания от фирми и организации
от страната и чужбина. Органите на държавната
администрация своевременно се уведомяват за
постъпили проекти на европейски стандарти на
eтап обществено допитване в съответната област на компетенции.

Statements were prepared on 10 EC mandates, assigned to the European Standards Organizations
(CEN/CENELEC) for development of European
standards. Information was provided for 24 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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ОБУЧЕНИЕ, СЕМИНАРИ И
КОНФЕРЕНЦИИ

TRAINING, SEMINARS AND
CONFERENCES

През 2008 г. Българският институт за стандартизация разшири предлаганите услуги, като отчете
важността от провеждане на обучения и семинари по прилагането на стандартите.
В партньорство с Европейската академия за
професионално съвършенство се проведе обучение в два модула – за подготовка на вътрешни
одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2000) и за одитори по качество на
преводаческите услуги (EN 15038:2006). В обучението, състояло се от 9 до 13 юни 2008 г., взеха участие 17 представители на организации от
различни сектори на икономиката. Участниците
оцениха високо проведеното обучение, уменията на лекторите, както и практическата насоченост на обучението.

In 2008 Bulgarian Institute for Standardization expanded the offered services, taking into account the
importance of carrying out trainings and seminars
on the application of standards.
BDS in partnership with the European Academy
for Professional Excellence (EAPE) held a training
in two modules – QMS (quality management system) internal auditors (ISO 9001) and for auditors
of quality of translation services (EN 15038: 2006).
The training, which took place in the period June
9-13th 2008, was attended by 17 representatives of
companies from different sectors of economy. The
participants highly estimated the carried out training, the skills of the lecturers as well as the practical
focus of the training.

Семинар с международно участие, посветен на прилагането в България на
БДС ЕN 15038:2007 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето
на услугата”

Internationally attended Seminar on national application of BDS EN 15038:2007
“Translation services. Service requirements”

Организираният на 19 февруари 2008 г. семинар
е резултат от сътрудничеството между Българския институт за стандартизация и Българската
асоциация на професионалните преводачески
агенции. Основна цел на форума бе да се представи европейският стандарт EN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата“, за да започне неговото
прилагане в България, както и да се запознаят
присъстващите със схемата LICS за сертификация на доставчиците на преводачески услуги. Присъстваха представители на държавната
администрация, преводачески фирми и агенции, висши учебни заведения, консултантски
фирми, както и самостоятелни преводачи. Лектори на семинара бяха г-жа Елизабет Робъртсън, председател на EUATC (European Union Of
Associations of Translation Companies) и Петер
Йонас, заместник-ръководител на направление
“Сертификация” към Австрийския институт по
стандартизация (ÖNORM).

The organized on 19th February 2008 Seminar was
a result of the cooperation between Bulgarian Institute for Standardization with and the Bulgarian Association of Professional Interpreting and Translation Agencies. The aim of the forum was to present
the European standard EN 15038 “Translation
services. Service requirements.” in order to start
its application in Bulgaria as well as to introduce
to the participants the LICS scheme for certiﬁcation of translation services providers. The Seminar
was attended by representatives of the state administration, translation companies and agencies,
academic establishments, consultancy companies
as well as individual translators. Lecturers of the
seminar were Mrs. Elizabeth Robertson, President
of the European Union Of Associations of Translation Companies and Peter Jonas, Deputy Head of
Direction “Certiﬁcation” at the Austrian Standards
Institute (ÖNORM).
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Национална конференция с международно
участие на тема “Европейски изисквания към
услугите, свързани с недвижима собственост”

National Conference with international participation on “European requirements to
the real estate services”

Във връзка с разработването на европейския
стандарт prEN 15733 “Европейски изисквания
към услугите на агентите за недвижима собственост” на 17 октомври 2008 г. в сътрудничество
с „Национално сдружение недвижими имоти“ се
проведе и канференция на същата тема.
Присъстваха много чуждестранни гости, сред
които Дан Негулеску, президент на CEREAN
(Central European Real Estate Agencies
Network), д-р Маргарет Функ, президент на CEI
(Confédération Européenne de l’Immobilier), д-р
Петер Йонас, заместник-директор по сертификация на ON (Австрийския институт за стандартизация), Ейлин Барет, президент на PCAR
(Putnam Country Association of Realtors). Участие
взеха и представители на българските държавни
институции и браншови организациии. Обсъдиха се възможностите за създаването на професия “брокер на недвижими имоти”.

In connection to the development of the European
standard prEN15733 “European requirements to
the real estate services” a Conference on the same
topic was held on 17 October 2008 in cooperation
with the National Real Property Association. The
event was attended by many foreign guests among
them Dan Negoulesku, President of CEREAN (Central European Real Estate Agencies Network), Doctor Margaret Funk, President of CEI (Confédération
Européenne de l’Immobilier), Doctor Peter Jonas
Deputy Head of Direction “Certiﬁcation” at the Austrian Standards Institute (ÖNORM), Aylin Baret,
President of PCAR (Putnam Country Association of
Realtors). Representatives of the Bulgarian governmental institutions and branch organizations took
part in the event. The possibilities for establishment
of “real estate broker” profession were discussed.

Семинар на тема “Ден на професионалния превод”

Seminar on “Day of the Professional Translation”

Семинарът се проведе на 10-ти декември 2008
по инициатива на фирма “Ивентика”. Целта на
мероприятието бе да се обсъдят основните изисквания и правила за дейността на доставчиците на преводачески услуги, за да се повишава
непрекъснато качеството на услугите. Участваха
преводачи от различни организации, предоставящи преводачески услуги, както и преводачи на
свободна практика. Дискутираха се и проблеми,
свързани с професионалния превод. Българският институт за стандартизация участва с лекция
на тема „Оценяване на съответствието с изискванията на БДС EN 15038:2006 “Преводачески
услуги. Изисквания относно предоставянето на
услугата”. Запознаването с изискванията на стандарта предизвика интерес сред присъстващите,
сред които имаше представители на четири академични общности – Софийския университет,
Нов български университет, Великотърновския
университет и Югозападния университет.

The Seminar was held on 10 December 2008 under the initiative of the private company “Iventica”.
The aim of the event was the discussion of the
main requirements and rules for the activities of
the providers of translation services for constantly
improvement of the quality of translation services.
The seminar was attended by professional translators from different organizations, delivering translation services as well as by free-lance translators.
Problems related to the professional translation
were discussed. BDS participated in the Seminar
with a lecture “Conformity assessment in accordance with the requirement of BDS EN 15038:2006
“Translation services. Service requirements”. The
acquaintance with the standard requirements provoked the interest of the participants and among
them there were representatives of four academic
communities: Soﬁa University, New Bulgarian University, University of Veliko Turnovo, South-West
University.
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Семинар на тема “Стандартизация и
стандарти в спорта”

Seminar on “Standardisation activity and
standards in sport”

Организатори на проведения на 20 март 2008 г.
семинар бяха Националната спортна академия
„Васил Левски“, Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) и Българският институт за
стандартизация. Първото по рода си мероприятие, посветено на тази тема, даде възможност на
голям брой експерти от ДАМС, спортни федерации и фирми, вносители на спортни съоръжения
и принадлежности да обсъдят важни въпроси в
областта на спорта, както и да получат ценна информация за бъдещата дейност по стандартизация в областта на спорта, съоръженията за спорт
и свободно време.

Organizers of the carried out on 20 March 2008
Seminar were the National Sports Academy “Vassil
Levski”, State Agency for Youth and Sport (SAYS)
and the Bulgarian Institute for Standardisation. The
ﬁrst event of this origin dedicated to this topic gave
the opportunity to a large number of SAYS experts,
sports federations and companies importing sport
equipment and gadgets to discuss very important
issues in the sport ﬁeld and to receive valuable information on the future standardization activities in
the sport ﬁeld, sport and leisure facilities.

Семинар, посветен на изискванията на Европейския съюз за етикетите и опаковките, предназначени за хранителни продукти

Seminar on the European requirements to
food products packaging and labels

На организирания от Българския институт за
стандартизация семинар на 12 юни 2008 г. присъстваха над 30 специалисти от български фирми – производители и износители на хранителни
продукти. Дискутираха се въпроси за съществените изисквания, съдържащи се в европейските
стандарти, свързани с опаковките и етикетите.
Представени бяха новите моменти в българското законодателство и опитът на контролните
органи, както и особеностите при опаковането и
маркиране на хранителните продукти при международни превози.

At the organized by the Bulgarian Institute for
Standardization Seminar on 12th June 2008 participated more than 30 experts from Bulgarian companies - producers and exporters of food products. Issues on the essential requirements included in the
European standards were discussed related to the
packaging and labels. New moments in the Bulgarian legislation and the experience of the inspection
bodies were presenetd, as well as the features in
packaging the labeling of food products in international shipments.

Други

Miscellaneous

През изминалата година експерти на БИС взеха
активно участие, включително и с доклади, в редица семинари и конференции на различни теми:
• Новото законодателство в железопътния
транспорт

During the last year BDS experts actively participated, including with reports, in numerous seminars
and conferences on various topics such as:
• New legislation in the railway transport;

• Практическо прилагане на европейските
стандарти в областта на гражданското и пътното строителство

• Practical application of European standards in
the ﬁeld of civil engineering and road construction;

• СЕ маркировка на продуктите – предизвикателство пред българския производител

• CE Marking of products – challenges to the
Bulgarian producers;

• Оценяване на съответствието на строителни
продукти и системи за производствен контрол

• Conformity assessment of construction products and factory production control systems;
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• Европейски стандарти за готови бетонни
продукти

• European standards for ﬁnal concrete products;

• Конкурентоспособност на инженера-проектант в Европа

• The competitiveness of the engineer designers in Europe;

• Стандартите – средство за конкурентоспособност

• Standards

• Възможности на браншовата и фирмената
стандартизация

• Branch and company’s standardization opportunities;

• Изолации в строителството

• Insulations in Construction;

• Новото законодателство за одобряване на
типа на автомобили

• New legislation to improve the type of cars;

• Екомаркировка на продукти от хартия

• Eco-labeling of products and paper;

• Сигурност на информацията

• Information security;

• ЕКО-маркировка

• ECO Marking;

• Девета национална конференция по електронно управление

• 9th National Conference on electronic management;

• Пренасяне на достоянията на Европейските общности в областта на мебелната промишленост

• Transfer of the achievements of the European Communities in furniture industry;

• Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн

• Innovations in forest industry and engineering
design;

• Екология

• Ecology;

• Водният сектор в България. Състояние и
перспективи

• Water sector in Bulgaria. Current situation and
prospects;

• Проектиране и строителство на сгради и
съоръжения

• Designing and construction of buildings and
equipments;

• Мениджмънт и инженеринг.

• Management and Engineering

Традиционно и през изминалата година експерти от БИС взеха участие в пролетния международен пловдивски панаир, като се включиха
в работните групи и в централната комисия за
определяне на фирмите участнички за връчване
на златен медал и диплом.
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–

tools

for

competitiveness

Traditionally, BDS experts took part in the International Plovdiv Fair and they were included in the
working groups and in the Central Commission for
nominating the participating companies to be granted golden medals and diplomas.
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ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

FINANCIAL ACTIVITIES

Финансирането на дейността по стандартизация се осъществява както със субсидия от държавния бюджет, така и със средства от собствени дейности, в т.ч. от продажба на стандарти,
стандартизационни документи и други издания
на БИС, провеждане на семинари и обучения,
средства от договори за финансиране на теми
по стандартизация и от членски внос от членовете на БИС. Средствата от членския внос и договорите са за подпомагане на изпълнението на
работните програми на техническите комитети.

The funding of standardization activity is accomplished by a subsidy from the state budget, as well
as by means from own commercial activities, including sales of standards, standardization documents
and other BDS publications, carrying out seminars
and trainings, means from contracts for ﬁnancing
speciﬁc standardization themes and from membership fees of BDS members. The means from the
membership fees and the contracts are used to
support the implementation of the TCs working programmes.

Българският институт за стандартизация и през
2008 г. продължи да работи в насока за осигуряване на финансова стабилност при изпълнение
на стратегическите цели на БИС. Усилията на
ръководството са насочени към непрекъснатото
подобряване на процедурите по системата за
финансово управление и контрол (СФУК), към
изграждане на система за прозрачно управление, борба с корупцията, предотвратяване на
нарушения, нередности и конфликт на интереси.

In year 2008 BDS continued to work towards improving the ﬁnancial stability in accordance with
the BDS strategic objectives. BDS management efforts are focused on continuously improvement of
the procedures of the system for ﬁnancial management and control (FMSC) towards establishment of
a transparent system of governance, combating of
the corruption, prevention against irregularities and
conﬂicts of interest.

В таблицата и графиките по-долу са дадени в
абсолютна стойност и в процентно съотношение
източниците, от които се сформира приходната
част на бюджета на БИС за 2008 г.

The table and graphics below present in absolute
values and in percentage the sources of revenues
of BDS budget in 2008.

Източник на
финансиране
Субсидия от
държавния бюджет
Приходи от
продажби
Членски внос
Договори
Други приходи лихви и спонсорство
Всичко приходи
Наличност от
предходни години
към 01.01.2008 г.

Лв.

%

965 000

50

571 330

30

221 080
138 293

12
7

18 909

1

1 914 612

100

616 426

Source of
funding
Governmental
subsidy
Commercial
activity
Membership fees
Contracts
Other revenues –
sponsorship & accumulation of interests
Total revenues
Revenues
as of
01.01.2008

BGN

%

965 000

50

571 330

30

221 080
138 293

12
7

18 909

1

1 914 612

100

616 426
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Наличностите от предходните години към
01.01.2008 г. включват средствата от преизпълнението на приходната част от стопанската дейност през 2007 г. в размер на 109 632 лв., които
попълниха наличните средства във фондовете,
създадени с решение на Управителния съвет
през 2007 г., в т.ч. наличностите във фондовете
през 2008 г. са: Общ фонд - 86 981 лв., Фонд за
конкретни цели – 71 936 лв. и фонд „Резервен”
по Търговския закон – 14 658 лв. Неизползваните средства от нестопанската дейност на БИС за
подпомагане на дейността по стандартизация са
в размер на 442 851 лв.

The ﬁnancial resources accumulated from the
previous years as of 01.01.2008 include the over
executed revenues part of the business activity in
2007 amounting 109 632 BGN, which covers the resources in the existing funds, established in accordance with the BDS Managing Board Decision taken
in 2007, including the existing funds in 2008, which
are: General fund – 86 981 BGN, Fund for speciﬁc
purposes – 71 936 BGN and Fund “Reserve Resources” established according to the Trade Law
– 14 658 BGN. The unused funds from the BDS
non-proﬁt activity intended to support the standardization activity are 442 851 BGN.

Финансиране на дейността по стандартизация за 2008 г. (лева)
Funding of the standardization activities in 2008 (BGN)

1 200 000
1 000 000
800 000

лева/ BGN

600 000
400 000
200 000
0
Субсидия от
Приходи от
Вноски от
държавния бюджет/ продажби/ Revenues
членовете на
Governmental
from commercial
БИС/ТК/ Membership
subsidy
activity
fees

Договори за
финансиране на
теми/ Contracts

Други приходи лихви и
спонсорство/ Other
revenues sponsorship and
accumulation of
interests

Източник на финансиране/ Source of funding

Финансиране на дейността по стандартизация за 2008 г. (%)
Funding of the standardization activities in 2008 (%)
60
50

%

40
30
20
10
0
Субсидия от
Приходи от продажби/ Вноски от членовете
Договори за
Други приходи държавния бюджет/
Revenues from
на БИС/ТК/
финансиране на теми/ лихви и спонсорство/
Governmental subsidy commercial activity
Membership fees
Contracts
Other revenues sponsorship and
accumulation of
interests

Източник на финансиране/ Source of funding
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По-долу е представена сравнителна информация за касовото изпълнение на приходната част
на бюджета на БИС за периода 2006–2008 г. в
лева и в проценти.

The table below provides comparative information
on the cash performance of the revenue budget
of BDS in BGN and in percentages for the period
2006-2008.
2006

2007

2008

Лева/BGN

%

Лева/
BGN

%

Лева/
BGN

%

Субсидия от държавния бюджет/ Governmental subsidy

804 762

54

900 000

50

965 000

50

Приходи от продажби /Sales
income

467 435

31

523 758

29

571 330

30

Вноски от членовете на БИС/
ТК/ Membership fees

189 267

13

224 050

12

221 080

12

Договори за финансиране на
теми/ Contracts for ﬁnancing
speciﬁc themes

31 168

2

162 967

9

138 293

7

Други приходи - лихви и спонспорство/Other
revenues
–
interests and sponsorship

0

18 909

1

1 914 612

100

Общо приходи/Total revenues
Остатък от предходни години/
Funds form previous years

1 492 632
130 245

0
100

1 818 775
462 334

100

616 426

В абсолютни стойности се наблюдава тенденция
за увеличаване както на субсидията от държавния бюджет, така и на приходите от продажби и
услуги.

In absolute values there is a tendency for increase
of the State Budget subsidy and of incomes from
sales and services.

Увеличението на субсидията от държавния бюджет за 2008 г. спрямо 2007 г. е със 7,2%, а увеличението на приходите от продажби през 2008
г. е с 9,1 % спрямо приходите от 2007 г.

In comparison with 2007 the State Budget subsidy
in 2008 increased with 7,2% and the incomes from
sales in 2008 increased with 9,1% compared with
2007.

В процентно съотношение субсидията от държавния бюджет и приходите от собствени дейности остават постоянни. Това се дължи на тенденцията за общо увеличение на приходната
част на бюджета на БИС, което подпомага поактивното участие в работата на европейските
и международните организации за стандартизация, в т.ч. и въвеждането на европейските и
международните стандарти с превод на български език.

In percentage comparison the State Budget subsidy
and the revenues from own activities remain constant. This is due to the total increase of the income
part of BDS budget which enables the more active participation in the European and International
Standards Organizations, including the adoption of
European and international standards with translation into Bulgarian language.
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Финансиране на дейността по стандартизация 2006 - 2008 г. (лева)
Funding of the standardization activities in 2006 - 2008 (BGN)

2006
2007
2008

хил. ле
ева/ thousands

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

Приходи от продажби/
Revenues from commercial
activity

Наблюдава се слабо намаляване на приходите
от членски внос и от договорите, което вероятно
се дължи на настъпващата икономическа криза.
Като цяло за периода 2006-2008 г. се запазва

Вноски от членовете на
БИС/ТК/ Membership fees

Договори за финансиране на
теми/ Contracts

There is a tendency for a slight decrease of incomes
from membership fees and from contracts which is
probably due to the oncoming economic crisis.
As a whole for the period 2006-2008 the tendency

Финансиране на дейността по стандартизация 2006 - 2008
(% спрямо общите разходи за годината)
Funding of the standardization activities 2006 - 2008
(% to the total expenditure for the yaer)

2006
2007
2008

60
50
%

40
30
20
10
0
Субсидия от
Приходи от продажби/ Вноски от членовете
Договори за
държавния бюджет/
Revenues from
на БИС/ТК/ Membership финансиране на теми/
Governmental subsidy
commercial activity
fees
Contracts

тенденцията за увеличаване на приходната част
на бюджета на БИС.
Касовото изпълнение на разходната част от бюджета на БИС и сравнение с предходните две години са показани в таблицата и графиките по-долу.
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for increasing of the revenues part of BDS budget
remains.
Cash performance of the expenditure budget of
BDS and comparative information with the previous
two years are shown in tables and graphs below.
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2006

2007

2008

Лева/BGN

%

Лева/BGN

%

Лева/BGN

%

Заплати/ Salaries

387 126

33

546 636

33

692 177

35

Възнаграждения/ Remunerations

182 887

16

219 011

13

312 843

16

Социално-осигурителни
Social insurance fees

114 827

10

140 827

9

162 614

8

Издръжка/ Subsistence

245 442

21

371 828

22

410 613

21

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

213 004

18

367 843

22

362 102

18

17 258

2

11 764

1

38 006

2

1 160 544

100

1 657 909

100

1 978 355

100

Капиталови
expenditures

разходи/

вноски/

Capital

Общо разходи/ Total costs
Наличности в края на периода/
Funds at the end of period

462 330

616 426

Разходи за дейността 2006 - 2008 г. (лева)
Operational costs in 2006 - 2008 (BGN)
800

552 683

2006
2007
2008

600
500
400
300
200
100
Капиталови
разходи/ Capital
expenditures

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

Издръжка/
Subsistence

Социалноосигурителни
вноски/ Social
insurance fees

Възнаграждения/
Remunerations

0
Заплати/ Salaries

хил.лева/ thousands

700
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40

Разходи за дейността 2006 - 2008 г. (% спрямо общите разходи за
годините)
Оperational costs in 2006 - 2008 (% to total expenditure for the years)

2006
2007
2008

35
30
25

%

20
15
10

От анализа на резултатите се вижда, че при изпълнение на бюджета за 2008 г. се запазва балансът между приходната и разходната част.
През отчетния период беше извършен одит
от Сметната палата за периода 01.01.2007 г. –
30.09.2008 г. на предоставената субсидия на БИС
по чл. 8 ал. 1 от Закона за държавния бюджет.
Заключението на одитния доклад е, че средствата са изразходвани законосъобразно и целесъобразно, утвърдените политики по контрол и процедурите осигуряват надеждна контролна среда
при разходването и отчитането на средствата,
постигната е висока степен на ефективност при
изпълнение на стратегическите цели, изградената и действаща счетоводна система е в съответствие с нормативните изисквания.
В същия период беше извършена и финансова
инспекция от Агенцията за държавна финансова
инспекция към Министерство на финансите по
отношение правилата за формиране на работната заплата на служителите в БИС. Заключението
от проверката е, че установените вътрешни правила са в съответствие с действащите законови и
подзаконови нормативни актове и създават ясни
и адекватни правила при формиране на работната заплата, като се постига диференциране в
зависимост отдлъжността, образователния ценз
и професионално-квалификационното ниво.
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Капиталови
разходи/ Capital
expenditures

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

Издръжка/
Subsistence

Социалноосигурителни
вноски/ Social
insurance fees

Възнаграждения/
Remunerations

0

Заплати/ Salaries

5

From the results’ analysis it is obvious that the balance between revenues and costs remains constant.
An audit was carried out by the Bulgarian National
Audit Ofﬁce for the period 01.01.2007-30.09.2008
on the BDS subsidy granted according to the State
Budget Act. The conclusion of the audit report was
that the funds were duly and appropriately spent,
the established control policies and procedures provide a reliable control environment for spending and
accounting of funds, a high level of efﬁciency in the
execution of strategic objectives has been achieved
and the accounting system is in accordance with
the regulatory requirements.
During the same period a ﬁnancial inspection was
carried out by the Public Financial Inspection Agency at the Ministry of Finance regarding the rules of
establishment of BDS personnel salaries. The conclusion of the inspection was that the established
internal rules are in compliance with the acting legal
acts and secondary legislation and they set up clear
and adequate rules for the formation of salaries
where differentiation has been achieved depending
on the position, stage of education and the vocational and qualiﬁcation level.
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БЪДЕЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

FUTURE CHALLENGES

Икономическата ситуация през 2009 г. налага
особено внимателно отношение към ефективното използване на всички налични ресурси, за да
се осигури постигането на заложените цели при
запазване на финансовата стабилност на БИС.

The economic situation in 2009 requires special
care to the effective use of all available resources in
order to assure the achievement of the earmarked
objectives and preserving of the ﬁnancial stability
of BDS.

Особено внимание се обръща на повишаване
на качеството и увеличаването на разнообразието от продукти и услуги, които предоставяме
на клиентите си. БИС си поставя за задача да
реализира система от мерки за подобряване на
ефикасността на работа и по-тясно ориентиране на дейността към нуждите на предприятията
и всички заинтересовани. Подпомагане участието на българските предприятия в стандартизационния процес, отчитане особеностите на
българската икономика и защита интересите на
бизнеса са основни задачи, които произтичат от
функциите и задълженията на БИС като национален орган по стандартизация.

Special attention is paid to the improvement of the
quality and increasing of the diversity of products
and services we provide to our customers. BDS
sets a task to implement a system of measures for
improvement of the efﬁciency of work and more
particular orientation of the activities to the needs
of enterprises and all stakeholders. Supporting the
participation of Bulgarian enterprises in the standardization process, taking into account the speciﬁcity of Bulgarian economy and protecting the interests of businesses are some of the key tasks of
BDS, deriving from the functions and obligations of
BDS as national standardization body.

Предприемат се стъпки за подобряване на сътрудничеството с висшите учебни заведения с
цел да се подобри обучението по стандартизация и да се осигури достъп до стандарти по време на обучението.

Steps have been undertaken towards improvement
of the cooperation with universities for a better education in standardization and providing access to
standards during the education.
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Планирани са конкретни дейности, насочени към
малките и средните предприятия (МСП), които са
наш основен партньор. Използват се възможностите на проектите на европейските организации по
стандартизация за насърчаване на участието на
МСП и повишаване на тяхната информираност и
готовност за прилагане на стандарти.

Particular activities oriented to the small and medium sized enterprises (SMEs) as our basic partner
have been planned. The opportunities provided by
the projects of the European Standards Organizations have been used for encouraging SMEs participation and for raising their awareness and readiness to apply standards.

Предвижда се през тази година да стартира изпълнението на проект “Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” по оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”. Този проект трябва
да стане основен финансов инструмент за постигане на стратегическите цели на БИС през следващите години и да осигури необходимите инвестиции за осъвременяване на материалната база
и укрепване на административния и технически
капацитет на БИС. Проектът ще започне с проучване на потребностите на МСП и с широкомащабна информационна кампания в цялата страна, насочена към повишаване информираността
на предприятията и всички заинтересовани по
отношение на дейността на БИС и органите от
инфраструктурата по качество.

The plan for this year is to start the implementation
of a project “Improvement of the National Standardization System in Bulgaria” under the Operational
Programme “Development of the Competitiveness
of the Bulgarian Economy 2007-2013”. This project
has to become the main ﬁnancial tool for achieving
the BDS strategic objectives in the following years
and to ensure the necessary investments for updating of the BDS technical equipment and assets
and strengthening the administrative and technical
capacity of BDS. The project will start with a study
on the needs of SMEs and with a large information
campaign for raising the awareness of enterprises
and all interested parties on BDS activities and the
bodies within the national quality infrastructure.
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