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РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

INTRODUCTION

За поредна година Българският институт за стандартизация представя отчет за своята дейност.
Обръщайки се назад, ние правим своята равносметка
и анализираме постигнатото. Изминалата година е
белязана от важна промяна за цялото ни общество –
присъединяването на България към Европейския съюз
– промяна, определяща политическата и икономическата насоченост на страната ни. 2007 г. е първата година
от пълноправното членство на Българския институт
за стандартизация в европейските организации по
стандартизация CEN и CENELEC.

The Bulgarian Institute for Standardization (BDS) presents
its regular annual report for its activity where on the basis
of the balance-sheet the results achieved have been analyzed. Last year was marked by an important change for our
country and the entire society – joining the European Union
– a change, which determines the political and economic
orientation of our country. The year 2007 was the first one
for BDS as a full member of the European Standardization
Organizations CEN and CENELEC.

Бързо променящите се икономически условия и
повишаващите се изисквания на потребителите налагат
адекватен и навременен отговор. За интегрирането на
икономиката ни с тази на страните от ЕС особено важна
роля играе и стандартизацията, която допринася за
развитието на общество - основаващо се на научните
знания, устойчивото развитие и нововъведенията.
Без съмнение стандартизацията е тясно свързана с
икономическия живот, с глобализирането на пазарите,
с усвояването на новите технологии и добрите практики
за управление.

The changing economic conditions as well as the increasing
consumers’ requirements demand an adequate and timely
answer. For the integration of our economy to that of the EU
member states the standardization plays a very important
role with its contribution to the development of the society
based on the scientific knowledge, sustainable development and innovations. There is no doubt that the standardization is closely related to the economic life, to the markets’
globalization, to the implementation of the new technologies
and the good management practices.

Оценявайки тези факти, и през изминалата година
Българският институт за стандартизация продължи да
работи в посока на създаване и поддържане на една
стабилна, ефикасно работеща национална система по
стандартизация, насърчаваща все по-активното участие и ангажираността на заинтересованите страни в
процеса на разработване на европейски и международни стандарти. Постепенно стандартизацията разширява предмета на своята дейност и се насочва към
нови теми, такива като социалната отговорност на
фирмите и организациите за устойчивото развитие и за
защита интересите на обществото.

Taking into consideration these facts, the Bulgarian Institute for Standardization continued to work towards establishment and maintenance of a stable and efficient national
standardization system, aimed at more active participation
and engagement of the stakeholders in the development of
European and international standards. Gradually, the standardization expands the scope of its activity, seeking new
topics such as the social responsibility of companies and
organizations as a tool for achieving sustainable development and protection of the public interests.

Със задоволство можем да кажем, че за националния
орган за стандартизация 2007 г. е една успешна година.
И това е така благодарение на усилията от страна
на всички, ангажирани и привлечени в дейността по
стандартизация.

To our satisfaction we can declare that for the Bulgarian national standardization body the year 2007 was a successful
one thanks to the efforts of all people, engaged and involved
in the standardization activities.

Оценяваме постигнатото и вярваме, че ще отговорим на
новите предизвикателства, които ни очакват!

We consider our achievements as good and believe that
we will be able to meet appropriately the new forthcoming
challenges!

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of the Managing Board

Мая Станева
Изпълнителен директор
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THE ROLE OF THE BULGARIAN INSTITUTE FOR
STANDARDIZATION IN THE NEW CONDITIONS

Спецификата на дейността по стандартизация се
определя както от ангажиментите на Българския
институт за стандартизация (БИС), произтичащи
от пълноправното членство в европейските
организации за стандартизация и от стремежа на
националния орган за стандартизация активно да
участва в работата на тези организации, така и
от необходимостта за популяризиране на своята
дейността за привличане на нови участници в
дейността по стандартизация.
БИС е демократична организация с върховен орган
Общо събрание, в което участват представители
на всички заинтересовани от дейността по
стандартизация и членовете на БИС. Общото
събрание избира членовете на управителните
органи измежду представителите на членовете
на БИС.
В своята дейност БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички
заинтересовани както в частния, така и в
обществения сектор, като се ръководи от
принципите на стандартизацията - балансирано
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо
съгласие. Това означава привличане и ангажиране в дейността по стандартизация и отчитане
интересите на производители, доставчици,
потребители, научни и академични среди,
партньори в областта на социалната сфера,
органи по оценяване на съответствието, държавни
институции и други обществени организации.

The specificity of standardization activity depends
on the obligations of BDS deriving from its
CEN/CENELEC membership and on the efforts of the
national standards body to participate more actively
in the European standardization work. Another important issue of the national standardization body is the
necessity to promote effective participation of all interested parties in the standardization work at national,
European and international level.

Мисия

Mission

 Да задоволява по-пълно нуждите на българската индустрия и на другите заинтересовани
от стандартизация в неелектротехническата и
електротехническата област, с което да съдейства за повишаване на конкурентоспособността
на българските продукти на европейския и
международния пазар.
 Да укрепва ролята си, като способства за
решения по отношение повишаване качеството
и безопасността на продуктите и услугите, да
подпомага икономиката на Република България
и да гарантира устойчив икономически растеж и
благосъстояние на обществото.
 Да се утвърждава като всепризнат национален
орган по стандартизация, осигуряващ стандарти,
схеми за оценяване на съответствието и свързаните с тях услуги.
 Да участва активно в работата на европейските и
международните организации по стандартизация,
където да представя националното становище.

 To better satisfy the needs of Bulgarian industry and
other stakeholders participating in non-electrotechnical and electrothecnical areas of standardization work
and thus to increase the competitiveness of national
products on the European and international market.

Bulgarian Institute for Standardization is a membership organization based on democratic principles
where members are all interested in standardization
activities parties. BDS supreme body is the General
Assembly. The General Assembly elects the members
of the managing bodies among the representatives of
the organizations - BDS members.
BDS pursues continuous efforts to bring closer and to
express the interests of all stakeholders both in private and public sectors following the standardization
principles for balanced participation, equal footing,
transparency and consensus. This means attracting
to and involvement into the national standardization
process and taking into consideration of producers,
suppliers, consumers, research and academic circles,
social partners, conformity assessment bodies, governmental bodies and other public organizations.

 To strengthen its role as a body that provides effective solutions to increase the level of quality and
safety of products and services supporting the national economy and guaranteeing sustainable economic
growth and prosperity of the society.
 To reinforce its position as the officially recognized
national standards body that provides standards, conformity assessment schemes and conformity assessment related services.
 To actively participate in the work of the European
and international standards organizations by representing there the national position.

Maya Staneva
Managing Director
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Стратегически цели

Strategic objectives

Управителен съвет

BDS Managing Board

Три са основните насоки за устойчиво развитие на
БИС:
 ефикасност на дейността;
 икономическа ефективност;
 социална ориентация.
Отчитайки това, през изминалата година
Управителният съвет на БИС прие стратегия на
БИС за 2007-2013 г. - документ, който определя
параметрите за дългосрочно развитие на
националния орган по стандартизация. Следните
стратегически цели определят приоритетите в
развитието на БИС за този период:
 Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата на националната стандартизационна
система;
 Осигуряване на бизнес подход и ефективна
маркетингова дейност;
 Предоставяне на стандартизационни продукти
и услуги, които отговарят на изискванията на
пазара, в съответствие с принципите на достъпност, прозрачност и консенсус;
 Осигуряване на стабилно финансиране на
националната стандартизационна система;
 Повишаване активността на БИС при участие
в европейските и международни организации по
стандартизация;
 Утвърждаване на БИС като организация,
разработваща стандарти за целите на оценяване
на съответствието и поддържане на схеми за
сертификация и знаци за съответствие;
 Задълбочаване на сътрудничеството на
БИС с научните организации и висшите учебни
заведения;
 Подобряване на сътрудничеството с министерствата и с другите на органи на изпълнителната власт;
 Непрекъснато повишаване на квалификацията и мотивацията на служителите на БИС и
експертите на БИС/ТК.

Three (3) are the main aspects of the sustainable development of BDS:
 Efficiency of standardization activities;
 Economic effectiveness;
 Social focus.
Taking into account the impact of these three aspects
on the future development of BDS, BDS Managing
Board accepted a Strategy for development of BDS
for the period 2007-2013. The Strategy defines a
framework for a long-term development of the national standards body. The indicated below strategic
objectives define the priorities in the development
of BDS for the period 2007-2013:
 Developing and improving the infrastructure of
the national standardization system;
 Developing business approach and effective
marketing activity;
 Offering standardization products and services
able to meet the market requirements in compliance
with the principles of accessibility, transparency and
consensus;
 Ensuring stable financing of the national standardization system;
 Enhancing the active and effective BDS participation in the European and international standards
organizations;
 Strengthening the BDS position as an organization, developing standards for the conformity assessment purposes and maintaining certification systems
and conformity marks;
 Extending the BDS cooperation with scientific,
research and development organizations and academic establishments;
 Improving the cooperation with ministries and
other governmental administrations;
 Continuously improving the qualification and motivation of BDS personnel and technical committees’
experts.

През 2007 г. Управителният съвет на БИС проведе
шест заседания, на които се обсъдиха текущи
въпроси, свързани с дейността по стандартизация,
и се взеха решения за бъдещо развитие.
Сред най-важните решения на Управителния
съвет през 2007 г. са следните:

In 2007, the Managing Board of BDS held six (6)
meetings where current standardization-related issues were discussed and decisions on the further development of national standardization were taken.
Among the most important decisions taken by the
Managing Board in 2007 the following decisions could
be highlighted:
Decision № 29/2007
The proposal for the development of BDS Strategy
over a time period of seven years (2007-2013) shall
be approved. After the preparation of the first draft
version of the Strategy, the document shall be circulated to the Managing Board members for comments
and remarks.
Working group composed of 3 representatives of the
Managing Board shall be established for reviewing
the draft before its submission to the Managing Board
for final approval.
Decision № 31/2007
Actions shall be assigned to the Chairman of the Managing Board – Mr. Burov to sign a Memorandum of
Understanding for mutual cooperation between Bulgarian Institute for Standardization and the Federal
Agency for Technical Regulation and Metrology of the
Russian Federation.
Decision № 43/2007
A mandate shall be provided for the Chairman of the
Managing Board to sign agreements with the Quality Infrastructure Institutions and with the “Bulgarian
Small and Medium Enterprises Promotion Agency” in
relation to the future work of BDS on the project to
be financed by the European Commission under the
Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013”.
Decision № 44/2007
The BDS Strategy 2007-2013 shall be adopted .

През 2007 г. БИС предприе действия за постигане
на посочените цели. В процес на разработване е
план за действие с конкретни задачи, отговорности,
необходими ресурси и срокове за изпълнение на
стратегическите цели.

In 2007 the BDS management undertook actions for
the achievement of these objectives. An Action Plan
for the implementation of the strategic objectives is
under development. The Action Plan will outline the
most important actions to be performed and will identify the key responsibilities, resources and deadlines
for the implementation of each strategic objective.

Част от дейностите за реализиране на целите са
залегнали и в проекта на Българския институт за
стандартизация по приоритетна ос 4 “Подпомагане
интеграцията на българската икономика в
Общия европейски пазар чрез подобряване на
условията за инвестиции и износ” на оперативна
програма “Конкурентоспособност на българската
икономика”.

Part of the actions related to the implementation of the
strategic objectives are also stated in the BDS project
to be financed by the European Commission under
Priority Axis 4 “Strengthening the international market
positions of Bulgarian economy” of the Operational
Programme “Development of the Competitiveness of
the Bulgarian Economy 2007-2013”.
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Решение № 29/2007
Приема се предложението за разработване
на стратегия на Българския институт за стандартизация за периода 2007 – 2013 г. Проектът за
стратегия, разработен от служители на БИС, да
се разпрати на членовете на УС за допълване и
становища.
Създава се работна група в състав г-н Буров, г-н
Зографов и проф. Тасев, която да разгледа проекта
за стратегия, преди да го внесе за приемане от
УС.
Решение № 31/2007
Възлага се на председателя на Управителния съвет
да подпише Меморандума за разбирателство
и сътрудничество между Българския институт
за стандартизация и Федералната агенция за
техническо регулиране и метрология на Руската
федерация.
Решение № 43/2007
Дава се мандат на председателя на Управителния
съвет за подписване на споразумения в рамките на
проекта по Оперативната програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013 г.” с институциите от инфраструктурата
по качеството и с Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средни предприятия.
Решение № 44/2007
Приема се стратегията на БИС за периода
2007-2013 г.
Решение № 46/2007
Взима се решение за членство на Българския
институт за стандартизация в организацията за
оценяване на съответствието на IEC – IECEE.
Решение № 51/2007
Делегират се права на председателя на
Управителния съвет на БИС за подписване
на споразумение с Австрийския институт за
стандартизация.

Decision № 46/2007
Decision shall be taken over the BDS membership
in the IEC Conformity Assessment Organization
IECEE.
Decision № 51/2007
Rights shall be delegated to the Chairman of the Managing Board to sign a cooperation agreement with the
Austrian Institute for Standardization (ON)

Контролен съвет

Control Board

През 2007 г. Контролният съвет проведе три заседания, на които се разгледа касовото изпълнение на бюджета на БИС за 2006 г., годишния
финансов отчет за 2006 г., проекто-бюджета на БИС
за 2007 г., както и предложението за създаване на
парични фондове на основата на положителния
финансов резултат. Контролният съвет разгледа и

In 2007, the Control Board held 3 meetings where
the following issues were discussed: the 2006 budget
implementation, the annual financial report for 2006,
the 2007 draft budget approval as well as the proposal on the establishment of financial funds based
on the positive financial results. The Control Board
considered and approved the financial report on the
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прие финансовия отчет за приходите и разходите
за периода 01.01.2007 - 30.06.2007 г.

revenues and expenses for the period 01 January
2007 – 30 June 2007.

Технически съвети

Technical Standardization Board

Към Българския институт за стандартизация
са сформирани три технически съвета, които
координират и подпомагат работата по стандартизация:
 Технически съвет в неелектротехническата
област;
 Технически съвет в електротехническата
област;
 Технически съвет по оценяване на съответствието.
През 2007 г. функционират техническият съвет
по стандартизация в неелектротехническата
област с председател Стефан Воденичаров,
директор на Института по металознание към
БАН, и техническият съвет по стандартизация в
електротехническата област с председател Румен
Атанасов, който е и председател на Камарата по
електротехника.
През изминалата година техническият съвет
в електротехническата област проведе осем
заседания, на които се обсъдиха въпроси
относно дейността по стандартизация в областта на електротехниката, енергетиката,
електрониката, информационните технологии
и далекосъобщенията. Организира се и среща
с председателите на техническите комитети в
областта на електротехниката за запознаване с
проблемите с цел по-добро взаимодействие и
координиране на работата. Обсъдиха се и въпроси,
свързани с конкретни проекти на стандарти в
съответните области.
През 2007 г. техническият съвет по стан-дартизация
в неелектротехническата област проведе едно
заседание. С цел оптимизиране на своята дейност
той прие правилник за своята работа.
Определен е и съставът на третия технически съвет
– по оценяване на съответствието, като членовете
му са утвърдени от Управителния съвет. Неговата
дейност предстои да се развива и активизира през
следващата година.

Three (3) Technical Standardization Boards have
been established within the Bulgarian Institute for
Standardization in order to coordinate and support
the standardization activities:
 Technical Standardization Board in non-electrotechnical sphere;
 Technical Standardization Board in electrotechnical sphere;
 Technical Standardization Board on conformity
assessment.
In 2007, two of the three Technical Boards were in active operation – the Technical Standardization Board
in non-electrotechnical sphere with Chairperson Stefan Vodenitcharov, Director of the Institute of Metal
Science, and the Technical Standardization Board in
electrothechnical sphere with Chairperson Rumen
Atanasov, President of the Chamber of Electrotechnics.
In 2007, the Technical Standardization Board in electrothechnical sphere carried out seven meetings.
where standardizations-related issues and matters in
the field of electrotechnics, energy, electronic, information and telecommunication technologies have been
discussed. A meeting with the chairmen of all electrotechnical TCs, operating within the Bulgarian Institute
for Standardization, was organized for discussion on
the current problems towards better interoperability
and coordination of the respective activities. During
the meeting particular projects of standards in the
concerned fields were also considered.
In 2007, the Technical Standardization Board in the
non-electrotechnical sphere carried out one meeting.
In order to optimize its work the Board adopted the
“Rules of Procedure”.
The composition of the third Technical Board on
Conformity Assessment was defined. The members’
nominations passed through approval by the Managing Board. The actual operation and progress of the
Board will start in the next year.
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STANDARDIZATION ACTIVITIES

Българският институт за стандартизация (БИС)
през 2007 г. продължи да работи в съответствие
със Закона за националната стандартизация и
съгласно устава на БИС, спазвайки правилата
за националната стандартизация. Основните
документи на БИС определят неговата организационна структура, правомощията и задълженията на техническите и работните органи.
През изминалата година структурата на БИС
не се промени по своята същност и институтът
продължи да изпълнява функциите си съгласно
утвърдената след преобразуването му през
2006 г. структура. Отчитайки стратегическите цели
на БИС и икономическите приоритети, съвсем
естествено е да се повишат отговорностите и
задълженията на националния орган за стандартизация. Това произтича както от стремежа за
засилване на българската позиция на европейско
и международно ниво, така и от необходимостта
за популяризиране на дейността по стандартизация и на ролята на стандартите в подкрепа на
законодателството в национален мащаб.
Следвайки хода на икономическото развитие и в
отговор на потребностите на пазара и обществото,
през изминалата година се наблюдава тенденция за възстановяване на някои недействащи
технически комитети, сформиране на нови, както
и увеличаване на броя на експертите, участващи
в тях. Новосформираните технически комитети са
предимно в областта на услугите – факт, напълно
разбираем, отчитайки нарастването на дела на
услугите в общото икономическо развитие на
страната ни.
Непрекъснато расте и броят на техническите
комитети, като стремежът е да се обхванат
всички сектори на икономиката. Към края на
2007 г. активно работят 80 технически комитета
(БИС/ТК) с 1075 броя експерти, които с помощта на
служителите от БИС участват ежедневно в процеса по стандартизация. Работещите в БИС технически комитети са огледални на съответните
технически комитети на европейските и международните организации за стандартизация.
Работата по стандартизация на национално ниво
и през 2007 г. е свързана и с поддържане на
актуалността на фонда от български стандарти.
Някои български стандарти се преразгледаха и
се преработиха с цел осъвременяване. Съгласно
процедурата за осигуряване на информация,
произтичаща от изискванията по Директива
98/34/ЕС, и като пълноправен член на европейските организации по стандартизация БИС
изпълнява задължението си за нотифициране на
български стандарти в CEN/CENELEC и прилагане на процедурата за спиране на действията
на национално ниво (standstill).
Дейността по стандартизация се осъществява в
направления съобразно секторите на икономи-

In 2007, the Bulgarian Institute for Standardization
continues its activities in compliance with the National
Standardization Law and BDS Statute, following the
rules of national standardization. The BDS basic documents define its organizational structure, the rights
and responsibilities of technical bodies.
During the last year the BDS structure remained
without any changes and the organization continued
to perform its functions in accordance with the established after BDS transformation structure. In the
context of the new strategic objectives of BDS and
the economic priorities the obligations of the national
standards body have increased. This fact is due to
the objective to reinforce the Bulgarian position on
European and international standardization level as
well as to the necessity to promote the standardization activity on national level and the role of standards
in support of national legislation.
Following the economic development progress and in
response to the market and society needs new TCs
have been established, many of the existing, but not
operating TCs have been restored and the number of
stakeholders and experts, participating in the national
standardization work has increased. The newly established TCs are mostly in the services sector – an obvious fact taking into account the significant increase of
the part of services in the general economic development of the country.
The number of TCs continuously increases aiming at
covering all sectors of economy. By the end of 2007
80 TCs (BDS/TCs) were functioning actively at BDS
with 1075 experts who supported by BDS personnel daily participate in the national standardization
process. The BDS/TCs are mirror committees to the
relevant ones of the European and international standards organizations.
In 2007, the national standardization work was related
to the maintenance of the update fund of national BDS
standards. Purely national standards have been reviewed and amended in view of their present actuality.
According to the procedure for the provision of information in the field of standardization arising out of the
requirements of Directive 98/34/EC and in line with our
membership in the European Standards Organization
(CEN and CENELEC) BDS fulfills its obligations to
notify the national standards in CEN/CENELEC and
to apply the procedure for ceasing the standards development on national level (standstill).
The national standardization work in BDS is carried
out in Standardization Sectors based on the economic
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ката. Експертите в отделните стандартизационни направления са секретари на съответни
БИС/ТК, но същевременно изпълняват функции
като отговорни специалисти и за области, в които
няма създадени БИС/ТК.

sectors. The experts working within each Standardization Sector fulfill the function of TCs secretaries as
well as responsible experts for standardization areas
where no BDS/TCs have been established.

Направление “Основополагащи стандарти,
опазване на околната среда, здравеопазване
и услуги”

Sector “General Standards, Environmental Protection, Healthcare and Services”

Стандартите, разработвани в направлението,
са обект на устойчив интерес от страна на
потребителите, което се дължи на факта, че те са
свързани с приоритетни области за българската
икономика. Експертите, които работят в това
направление, отговарят за работата на следните
технически комитети:

The standards developed within this Sector are of
a great interest for customers as they are related to
the priority areas of Bulgarian economy. The experts
working in this sector are responsible for the activities
of the following TCs:

БИС/ТК 12 “Приложения на статистическите
методи”
БИС/ТК 15 “Опазване на околната среда”
БИС/ТК 16 ”Архивна, библиотечна и информационна
дейност”
БИК/ТК 59 ”Ергономия”
БИС/ТК 80 ”Електронен обмен на данни в
администрацията, търговията и услугите”
БИС/ТК 82 ”Акустика. Шум и вибрации”
БИС/ТК 84 ”Банково дело, ценни книжа и финансови
услуги”
БИС/ТК 88 ”Спорт, съоръжения за спорт и свободно
време”
БИС/ТК 89 ”Туроператорска и туристическа агентска дейност и транспортни услуги, свързани с
туристическото обслужване”
БИС/ТК 90 ”Хотелиерство и ресторантьорство”
БИС/ТК 91 ”Дейности, свързани с предоставянето на
допълнителни туристически услуги”
БИС/ТК 92 ”Балнеотуризъм”

BDS/ТC 12 “Application of statistical methods”
BDS/ТC 15 “Environmental protection”
BDS/ТC 16 “Archiving, librarianship and information
activity”
BDS/TC 59 “Ergonomics”
BDS/ТC 80 “Electronic data exchange for administration, commerce and transport services”
BDS/ТC 82 “Acoustics. Noise and vibrations”
BDS/ТC 84 “Banking, securities and other financial
services”
BDS /ТC 88 ”Sport, equipment for sport and leisure time
facilities”
BDS /ТC 89 ”Tour-operator and tourist agency’s activities and other additional services related to tourism
product delivery”
BDS /ТC 90 ”Hotel and restaurant management”
BDS /ТC 91 ”Additional tourism-related services delivery”
BDS /ТC 92 ”Balneotourism”

През изминалата година в направлението са
подготвени 17 стандарта за издаване на български
език, за потвърждаване като български стандарти са подготвени 134 европейски стандарти.
Проектите, които са на етап обществено допитване,
са както следва: към CEN – 52 и към ISO – 18.
Получени са 39 предложения за нова работна тема
от ISO/IEC. Извършен е систематичен преглед на
13 европейски стандарта и на 35 международни.
Разработен е 1 български стандарт на национално ниво.
Като се отчитат растящите изисквания по
отношение на ергономичност в различни сектори,
през 2007 г. поднови дейността си БИС/ТК 59
”Ергономия”.
Някои от новите технически комитети, сформирани предимно в областта на туристическите услуги,
през изминалата година правят своите първи
стъпки и се очаква тяхната дейност да се развие
в бъдеще.
Експерти от направлението взеха участие в
годишната среща на ISO/TC 228 “Туризъм и
свързаните с него дейности”.

During the last year in this Sector 17 standards were
prepared for publishing as national standards by
translation into Bulgarian language and 134 European standards were adopted by endorsement. The
projects registered at public enquiry stage are as follows: 52 in CEN and 18 in ISO. 39 new work item proposals of ISO/IEC were registered in the Sectors. A
Systematic Review of 13 European standards and 35
international standards was carried out. One standard
was developed and adopted as national standard.
Due to the growing ergonomic requirements in various industry sectors the national TC “Ergonomics”
was resumed and started operating actively.
The newly established BDS/TCs in tourism services
area made their first steps in 2007 and many actions
will be taken to further development of their activity in
the future.
Experts from the Sector were delegates at the Annual Meeting of ISO/TC 228 “Tourism and related
services”.
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Направление “Химия, текстил, храни”

Sector “Chemistry, Textile, Foods”

Направлението осъществява дейността по
национална стандартизация в съответните области и отговаря за работата на следните технически
комитети:

The Sector carries out the national standardization
activity in chemistry, textile and food areas and is responsible for the activities of the following TCs:

БИС/ТК 7 “Стъкло и керамика”
БИС/ТК 11 “Кожи, кожени и обувни изделия”
БИС/ТК 19 “Козметични и ароматични продукти”
БИС/ТК 32 “Селскостопански хранителни продукти”
БИС/ТК 35 “Повърхностно-активни вещества и
препарати на тяхна база”
БИС/ТК 39 “Лаково-бояджийски материали и
покрития”
БИС/ТК 42 “Корозия и защита от корозия”
БИС/ТК 44 ”Текстил и облекло”
БИС/ТК 50 “Лични предпазни средства”
БИС/ТК 63 “Минерални торове и подобрители на
почвата”
БИС/ТК 67 “Нефтопродукти и смазочни материали”
БИС/ТК 76 “Каучук”
БИС/ТК 81 “Пластмаси”
БИС/ТК 85 “Огнеупори”
БИС/ТК 86 “Взривни материали, ракетни горива и
фойерверки за граждански цели”
БИС/ТК 93 “Услуги за красота”

BDS/ТC 7 “Glass and ceramics”
BDS/ТC 11 “Leather, leather products and footwear”
BDS /ТC 19 “Cosmetic and aromatic products”
BDS/ТC 32 “Food technology”

Експертите от направлението изпълняват дейности
като отговорни специалисти и за области, в които
няма създадени БИС/ТК, както следва:
 лепила;
 пестициди;
 химични дезинфектанти и антисептици.
През изминалата година в това направление са
подготвени 64 стандарта за издаване на български
език, за потвърждаване като български стандарти са подготвени 198 европейски стандарта, отменени са 42 стандарта. Проектите, които са на
етап обществено допитване към CEN, са 80 и 205
са на етап официално гласуване. Към ISO през
изминалата година има 1 проект на етап официално
гласуване. Получени са 21 предложения за нова
работна тема от CEN. Извършен е систематичен
преглед на 82 действащи европейски стандарти и
на 4 международни.
През 2007 г. експерти от направлението участваха в подготовката на национално становище
относно изменение на европейски стандарт
за изискванията за термопластични и метални
гъвкави тръбопроводи за подземни инсталации
за бензиностанции и в среща на CEN/TC 221,
подкомитет 2 “Съоръжения за резервоари за
съхранение и обслужващи станции”. Организира
се и среща с български производители на
пластмасови тръби и свързващи части в отговор
на предложението на координатора за Източна и
Централна Европа на Европейската асоциация за
пластмасови тръби и свързващи части.

The experts from the Sector perform also activities as
responsible specialist also for standardization areas
where no BDS/TCs have been established such as:
 Adhesives;
 Pesticides;
 Chemical disinfectants and antiseptics.
During the last year in this Sector 64 standards were
prepared for publishing as national standards by
translation into Bulgarian language and 198 European standards were adopted by endorsement and 42
national standards were withdrawn. The number of
CEN projects registered at public enquiry stage was
80 and 205 at formal vote stage. In 2007, only one ISO
project was registered at approval (FDIS) stage. 21
CEN new work item proposals were received in this
Sector. A systematic review of 82 European standards
and 4 international standards was carried out.

BDS/ТC 35 “Surface active agents”
BDS/ТC 39 “Paints and varnishes”
BDS/ТC 42 “Corrosion and corrosion protection”
BDS/ТC 44 “Textile and clothing”
BDS/ТC 50 “Personal protective equipment”
BDS/ТC 63 “Fertilizers and soil improvers”
BDS/ТC 67 “Petroleum products and lubricants”
BDS/ТC 76 “Rubber”
BDS/ТC 81 “Plastics”
BDS/ТC 85 “Refractories”
BDS/ТC 86 “Explosives, rocket propellants and fireworks for civil use”
BDS/ТC 93 “Beauty services”

In 2007 several experts from the Sector participated in the preparation of the national statement on
the amendment of the European standard on the
requirements towards thermoplastic and flexible
metal
pipework
and
underground
installation at petrol filling stations and in a meeting of
CEN/TC, Subcommittee 2 “Equipment for storage
tanks and for service stations”. A meeting of Bulgarian manufacturers of plastic pipes and fittings was
organized responding to the proposal of the coordinator for Central and Eastern Europe of the European
Plastic Pipes and Fittings Association.
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Направление “Строителство и строителни
конструкции и материали”

Sector “Construction Industry, Construction
Structures and Building Materials”

Направлението осъществява дейността по
стандартизация, свързана с разработване на
национални стандарти и въвеждане на европейски и международни стандарти в областта
на строителните материали, строителните конструкции, черни и цветни метали, целулоза и
хартия и др. Работата на направлението е отговорна, отчитайки, че строителството е един от найважните и стратегически сектори в българската
икономика.
Експертите от това направление са секретари на
следните технически комитети:

The Sector carries out standardization activity related
to the development of national standards and adoption of European and international standards in the
field of building materials, construction structures, ferrous and non-ferrous metals, pulp and paper, etc. The
standardization work within this Sector is of great importance taking into account that construction industry is one of the fast developing and strategic sectors
of the Bulgarian economy.
The experts working within this Sector perform the
functions of TCs Secretaries of the following BDS/
TCs:

БИС/ТК 1 “Пожаро- и взривозащита”
БИС/ТК 4 “Цимент, вар и гипс”
БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори”
БИС/ТК 10 “Прахова металургия”
БИС/ТК 17 “Черна металургия”
БИС/ТК 18 “Целулоза, хартия и картон”
БИС/ТК 20 “Тежки цветни метали и сплави”

BDS/ТC 1 “Protection against fire and explosion”
BDS/ТC 4 “Cement, lime and gypsum”
BDS/ТC 5 “Concrete and mortars”
BDS/ТC 10 “Powder metallurgy”
BDS/ТC 17 “Ferrous metallurgy”
BDS/ТC 18 “Pulp, paper and cardboard”
BDS/ТC 20 “Heavy non-ferrous metals and their alloys”
BDS/ТC 33 “Forestry, wood, furniture technology and
industry”
BDS/ТC 37 “Light metals and their alloys”
BDS/ТC 51 “Solid mineral fuels”
BDS/ТC 55 “Ores and natural rock materials”
BDS/ТC 56 “Design of building construction”

БИС/ТК 33 “Горско стопанство, дърводобивна,
дървообработваща и мебелна промишленост”
БИС/ТК 37 “Леки метали и техните сплави”
БИС/ТК 51 “Твърди минерални горива”
БИС/ТК 55 “Руди и скални материали”
БИС/ТК 56 “Проектиране на строителни конструкции”
БИС/ТК 61 “Изолации на сгради и строителни
съоръжения”
БИС/ТК 68 “Пътно дело”
БИС/ТК 73 “Опаковки, палети и контейнери”
БИС/ТК 83 “Водоснабдяване и канализация”

BDS/ТC 61 “Insulation of buildings and building constructions”
BDS/ТC 68 “Road engineering”
BDS/ТC 73 “Packaging, pallets and containers”
BDS/ТC 83 “Water supply, drainage and sewage systems”

Техническите комитети в областта на строителството са едни от най-активните. Те привличат
много фирми – членове и отделни експерти
– факт, напълно естествен, като се има предвид
динамичното развитие на отрасъла. През
2007 г. сред заинтересованите от дейността
по стандартизация в този сектор са както
производители на строителни материали и продукти, лица за оценяване на съответствието на
строителни продукти, лаборатории за изпитване, строители, проектанти, така и консултантски
фирми, научни институти, висши строителни
училища, браншови организации и сдружения и
много други.
През изминалата година в направлението са
подготвени 130 стандарта за издаване на български език, за потвърждаване като български
стандарти са подготвени 278 европейски стандарти, отменени са 15 стандарта. Проектите,
които са на етап обществено допитване към CEN,
са 139 и 236 са на етап официално гласуване.
Към ISO през изминалата година има 10 проекта
на етап официално гласуване. Получени са 10

The TCs in the building and construction area are
one of the most actively operating committees within
BDS. Taking into account the dynamic development of
the sector the TCs draw in the standardization work
many stakeholders and experts. In 2007, among the
interested in standardization work in this field were
producers of building materials and products, conformity assessment bodies for building products, testing
laboratories, road construction and civil engineers and
designers, as well as consultancy companies, scientific institutions, civil engineering universities, branch
organizations, associations etc.
During the last year in this Sector 130 standards
were prepared for publishing as national standards
by translation into Bulgarian language and 278 European standards were adopted by endorsement and
15 standards were withdrawn.
The CEN projects registered at public enquiry stage
were 139 and 236 at formal vote stage. In 2007, 10
ISO projects was registered at approval (FDIS) stage.
10 CEN and 10 ISO new work item proposals were
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предложения за нова работна тема от CEN и
10 от ISO. Извършен е систематичен преглед
на 181 действащи европейски стандарта и на
10 международни. Направен е систематичен
преглед на 18 български национални стандарти.
Разработени са и 2 български стандарта на
национално ниво.
Експерти от направление “Строителство и
строителни конструкции и материали” са участвали в подготовката на становища по нормативни актове в съответните области, като лектори в
различни семинари, а също и в годишна среща
на CEN/TC 227 “Пътни материали”, проведена в
Солун.

received in this Sector. A systematic review of 18
original national standards was carried out. 2 national
standards were developed.

Направление “Машиностроене и транспорт”

Sector “Machine building and transport”

Стандартите, разработвани и подготвяни от
направлението, се отнасят до безопасността
при проектиране и експлоатация на машините,
съоръженията под налягане и асансьорите.
Експертите от направлението са секретари на 18
БИС/ТК, които са съответно огледални на 78 CEN/
TC, 61 ISO/TC, 6 IEC/TC и 9 CLC/TC.
Към направлението работят следните технически
комитети:

The standards, developed in the Sector are related to
the safety in the design and exploitation of machinery, equipment under pressure and lifts. The experts
working within this Sector perform the function of Secretaries of 18 BDS/TCs, which are mirror technical
committees of 78 CEN TCs, 61 ISO TCs, 6 IEC TCs
and 9 CENELEC TCs.
The following TCs are under the scope of the Sector:

БИС/ТК 2 “Хидравлика и пневматика”
БИС/ТК 8 “Газови уреди, газови бутилки и арматура
за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно
гориво”
БИС/ТК 14 “Пътни превозни средства и двигатели с
вътрешно горене”
БИС/ТК 22 “Техническа документация”
БИС/ТК 23 “Трактори и техника за земеделието и
горите”
БИС/ТК 24 “Безразрушителен /неразрушаващ/ контрол”
БИС/ТК 28 “Метрология”
БИС/ТК 30 “Заваряване на материалите”
БИС/ТК 36 “Механични трансмисии и техните
елементи“
БИС/ТК 41 “Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника“
БИС/ТК 43 “Хладилна и криогенна техника“
БИС/ТК 48 “Строителни машини“
БИС/ТК 52 “Безопасност на машини и съоръжения”
БИС/ТК 60 “Газоснабдяване и газопотребление”

BDS/ТC 2 “Hydraulics and pneumatics”
BDS/ТC 8 “Gas equipment, gas cylinders, fittings for
gas equipment, household equipment for solid and liquid fuel”
BDS/ТC 14 “Road vehicles and internal combustion engines”
BDS/ТC 22 “Technical documentation”
BDS/ТC 23 “Tractors and machinery for agriculture and
forestry”
BDS/ТC 24 “Non-destructive testing”

Experts from the Sector prepared official statements
on technical regulations in the respective spheres
and participated as lecturers in several seminars and
workshops, as well as in the annual meeting of CEN/
TC 227 ”Road materials” in Thessaloniki.

BDS/ТC 28 “General metrology”
BDS/ТC 30 “Welding and allied processes”
BDS/ТC 36 “Mechanical transmissions and their elements“
BDS/ТC 41 “Heating, ventilating, air-conditioning and
cleaning equipment“
BDS/ТC 43 “Refrigerating and cryogenic equipment“
BDS/ТC 48 “Earth-moving machinery“
BDS/ТC 52 “Safety of machinery”
BDS/ТC 60 “Gas supply systems and gas consumption
systems”
BDS /ТC 62 “Machines and equipment for food industry”
BDS /ТC 66 “Lifts”

БИС/ТК 62 “Машини и оборудване за хранителновкусовата промишленост”
БИС/ТК 66 “Асансьори и специална подемнотранспортна техника”
БИС/ТК 70 “Железопътен транспорт”
БИС/ТК 87 “Механични и оптични изделия в
медицината”

BDS /ТC 70 “Railway transport”
BDS /ТC 87 “Mechanical and optical devices in medicine practice”

The experts from the Sector organize also activities as
responsible specialists also for standardization areas
where no BDS/TCs have been established such as:

Експертите от направлението организират работата по стандартизация и като отговорни
специалисти за области, в които няма създадени
БИС/ТК, както следва:
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 техника за работа под земята и в минната
промишленост;
 машини и съоръжения за зимно поддържане;
 машини за непрекъснат транспорт;
 безопасност на машини за производство на
каучук и пластмаси;
 безопасност на машини за обработка на
кожи;
 машини за производство на изделия от
естествена и изкуствена кожа;
 опаковъчни машини;
 леярски машини;
 печатарски машини;
 машини за производство на хартия.
През изминалата година в направлението са
подготвени 28 стандарта за издаване на български език, за потвърждаване като български
стандарти са подготвени 319 европейски стандарти, отменени са 70 стандарта. Проектите,
които са на етап обществено допитване към CEN,
са 131 и 237 са на етап официално гласуване.
Към ISO през изминалата година има 3 проекта
на етап официално гласуване. Получени са 81
предложения за нова работна тема от CEN и
3 от ISO. Извършен е систематичен преглед
на 46 действащи европейски стандарта и на 6
международни. Направен е систематичен преглед
на 12 български стандарти на национално ниво.
Освен в пряката си дейност експерти са участвали
при разработване и съгласуване на нормативни
актове на различни органи на изпълнителната
власт и в изготвянето на анализи, свързани с
областите на действие на направлението.

 Machines for underground mines and mining industry
 Winter maintenance and road service area maintenance equipment
 Continuous handling equipment and system
 Rubber and plastics processing machines –
Safety
 Genuine leather processing machinery - Safety

Направление “Стандарти в електротехниката,
електрониката и телекомуникациите”

Sector “Standardization in Electrical Engineering,
Electronics and Telecommunications”

Дейността на направлението съответства на
дейността на Eвропейската организация по стандартизация в областта на електротехниката
(CENELEC) и на Международната електротехническа комисия (IEC). Свързана е и с европейските стандарти на Европейския институт за
стандартизация в далекосъобщенията (ETSI).
Работещите в направлението експерти са с опит
в основните подобласти на цялата електротехническа област: електротехника, енергетика,
електроника, далекосъобщения, информационни технологии, измервателна и контролна апаратура.
Към направлението работят 15 технически
комитети, чиито области на действие са огледални
на областите на 106 броя CLC/TC, SC, SR, BTTF и
съответните им области в IEC/TC, SC.

The standardization work of the Sector corresponds to
the European standards organization CENELEC activity in the electrotechnical field and to the activity of
the International Electrothecnical Commission (IEC).
It is also related to the development and adoption of
standards of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
The personnel of the Sector includes qualified and
experienced experts in the main subsectors of the
electrotechnical field such as electrical engineering,
electronics, telecommunications and information
technologies, measurement and inspection equipment and instruments.
The Sector comprises 15 TCs and their scope of activity corresponds to the scope of 106 CENELEC TCs as
well as to the IEC TCs.

БИС/ТК 3 “Стандартизация в морското стопанство”
БИС/ТК 6 “Битови електрически уреди”
БИС/ТК 38 “Въртящи се електрически машини”

BDS/ТC 3 “Shipbuilding and marine structure”
BDS /ТC 6 “Household electrical appliances”
BDS /ТC 38 “Rotating electrical machinery”

 Genuine leather and man-made materials’ goods
and footwear manufacturing machinery
 Packaging machines
 Foundry machinery
 Printing machines
 Paper manufacturing machines
During the last year in this Sector 28 standards were
prepared for publishing as national standards by
translation into Bulgarian language and 319 European standards were adopted by endorsement and 70
standards were withdrawn.
The CEN projects registered at public enquiry stage
were 131 and 237 at formal vote stage. In 2007, 3
ISO project was registered at approval (FDIS) stage.
81 CEN and 3 ISO new work item proposals were
received in this Sector. A systematic review of 46 acting European standards and 6 international standards
was carried out. A systematic review of 12 national
standards was carried out as well.
In addition to their main duties the experts took part
in the development and consultation of many legislative acts of different governmental bodies and in the
elaboration of analyses related to the scope of activity
of the Sector.
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БИС/ТК 47
“Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения”
БИС/ТК 49 ”Електрически уредби в сгради”
БИС/ТК 53 ”Алармени системи”
БИС/ТК 54 ”Осветителна техника и електроинсталационни изделия”
БИС/ТК 57 ”Информационни и комуникационни
технологии”
БИС/ТК 58 ”Кабелни изделия”
БИС/ТК 64 ”Електрохимични източници на ток”
БИС/ТК 69 ”Електромедицински апарати”
БИС/ТК 71 ”Ядрена енергия”
БИС/ТК 72 ”Електрически апарати за ниско напрежение”
БИС/ТК 75 ”Електромагнитна съвместимост”
БИС/ТК 79 ”Електроенергетика”

BDS /ТC 47 “Radio communication systems and radio
equipment”
BDS /ТC 49 ”Electrical appliances on buildings”
BDS /ТC 53 ”Alarm systems”
BDS /ТC 54 ”Lighting equipment and electrical installation products”
BDS /ТC 57 ”Information and communication technology”
BDS /ТC 58 ”Cables”
BDS /ТC 64 ”Electrochemical supply devices”
BDS /ТC 69 ”Medical electrical equipment”
BDS /ТC 71 ”Nuclear energy”
BDS /ТC 72 ”Electrical low voltage supply devices”

Експертите от направлението отговарят за
дейността на 84 броя технически органи в CENELEC, за които няма създадени БИС/ТК.
През 2007 г. в направлението са подготвени
44 стандарта за издаване на български език,
за потвърждаване като български стандарти
са подготвени 258 европейски стандарти и 65
стандарта на ETS, отменени са 6 стандарта.
Проектите, които са на етап обществено допитване
към CENELEC, са 50 и 604 са на етап официално
гласуване. Към IЕC през изминалата година
има 32 проекта на етап обществено допитване
и 28 проекта са на етап официално гласуване.
Получени са 2 предложения за нова работна тема
от CENЕLEC и 4 от IЕC. Извършен е систематичен
преглед на 2 действащи стандарта на CENЕLEC.
Направен е систематичен преглед на 21 български
стандарти на национално ниво.
През изминалата година експертите от направлението са участвали в организираните
от БИС семинари на тема “Международната
електротехническа комисия IEC – основни политики и практики в дейността по стандартизация”
и “Европейски стандарти в областта на електротехниката“.

The experts from the Sector are also responsible for
the activities of 84 CENELEC technical bodies where
no BDS/TCs have been established.
In 2007, in this Sector 44 standards were prepared
for publishing as national standards by translation into
Bulgarian language and 258 European and 65 ETSI
standards were adopted by endorsement, 6 standards
were withdrawn.
The CENELEC projects registered at public enquiry
stage were 50 and 604 at formal vote stage. In 2007,
32 IEC projects were registered at public enquiry
stage and 28 at approval (FDIS) stage. 2 CENELEC
and 4 IEC new work item proposals were received in
this Sector. A systematic review of 2 acting CENELEC
standards was carried out. A systematic review of 21
national standards was carried out.

BDS /ТC 75 ”Electromagnetic compatibility ”
BDS /ТC 79 ”Energy”

Experts from the Sector took part in the organized
by BDS seminars such as “European standards in
the electrotechnical sphere” and “International Electrothecnical Commission (IEC) – policy and practices
in the standardization activity”.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

PUBLISHING ACTIVITY

Звено “Издателска дейност” се утвърди като
свързващо звено между специализираните
стандартизационни направления и дейностите,
свързани с продажбите. В резултат на това
експертите изпълняват разнородни задачи, което
е доказателство за многофункционалния характер на неговата работа.
Сред задълженията на експерти от звеното е
и организирането на дейността на БИС/ТК 34
“Управление на качеството и оценяване
на съответствието”, БИС/ТК 27 “Кари” и
БИС/ТК 31 “Кранове и телфери”. По отношение
на тази дейност статистиката за изминалата година
е следната: за издаване на български език са
подготвени 15 стандарта, за потвърждаване като

The “Publishing activity” Unit strengthened its role as
a recognized coordination unit between different specialized standardization units and sales activities. As
a result the experts perform various tasks which is a
proof of the multifunctionality of the unit’s activities.
In addition to their daily duties the experts from the
Unit fulfill the function of Secretaries of 3 Technical
Committees BDS/ТC 34 “Quality management
and conformity assessment”, BDS/ТC 27 “Industrial trucks” and BDS/ТC 31 “Cranes and electric
hoists”. In relation to this part of activity of the Unit
the statistics for 2007 is the following: 15 standards
were prepared and published as national standards
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български стандарти са подготвени 6 европейски
стандарти, за отмяна е предложен 1 стандарт.
Проектите, които са на етап обществено допитване
към ISO, са 13 и 43 са на етап официално гласуване.
Получените предложения за нова работна тема
са 10. Извършен е систематичен преглед на 28
международни стандарта.

by translation into Bulgarian language, 6 European
standards were adopted and published as national
standards by endorsement, 1 standard was proposed
for withdrawal. The ISO projects registered at public
comment phase (ISO Technical Enquiry) were 13 and
43 at the official approval phase (ISO Final Official
Vote). 10 ISO new work item proposals were registered in the unit. A Systematic Review of 28 international standards was carried out.

Основна дейност на звеното е подготовката на
българските стандарти, стандартизационните документи за одобряване и издаване. Тази дейност
обхваща систематична проверка за актуалност,
за липса на противоречия и за спазване на
правилата за оформяне на българските стандарти,
редактиране и предпечатната подготовка. В
звеното се подготвят и материали за ежемесечното
издание на Официалния бюлетин и за интернет
страницата на БИС.
Друга функция на звеното е поддържане актуалността на пълнотекстовия фонд от стандарти,
както и поддържане актуалността и съхраняване
на досиетата на българските стандарти. Изпълняват се и задачи, които подпомагат дейността,
свързана с продажбите на стандарти на хартиен
и електронен носител, подготвя се каталог на
електронен носител.
През 2007 г. за издаване на български език в
звеното са постъпили общо 536 стандарта (от
които 238 са от 2006 г.) и 1258 - за издаване на
един от официалните езици на CEN/CENELEC,
т.е. с потвърждаване. Одобрени за издаване
на български език са 375 стандарта и 1258 – за
издаване на английски език; отменени са 134
стандарта, разработвани на национално ниво.

The main activity of the unit is related to the preparation of national standards and other standardization
deliverables for approval and publication. This activity includes a systematic verification of the standards
actuality, lack of contradictions and observation of
the requirements for the structure and design of the
national, standards, editing and pre-print preparation. The unit prepares information and materials for
publishing of the monthly Official Bulletin and on the
website of ВDS.
The unit updates the full database on standards and
maintains a fund of files with the original copies of
published national BDSs standards. The unit is also
in charge of supporting the BDS activity related to the
sales of standards on paper and electronic format and
the sale of BDS Catalogue on CD.
In 2007, the total number of submitted standards to
be published as national standards by translation into
Bulgarian language was 536 (238 were from the 2006
Standardization Program) and 1258 to be published in
one of the official CEN/CENELEC languages, i.e. by
endorsement. 375 standards was adopted as BDSs
by translation and 1258 standards were approved
to be published in English language, 134 standards
were withdrawn.
In 2007, the Bulgarian Institute for Standardization
in cooperation with the Association “Club 9000” prepared for publication the Bulgarian language version
of a new publication of ISO and the International
Trade Center (ITC) “ISO 9001:2000: a workbook
for service organization”. CEN publication “Trade
with and within Europe. Marking of products and
certification systems” is under preparation to be
published also in Bulgarian language. The Bulgarian
Institute for Standardization will continue publishing in
Bulgarian language European and international standards-related publications considered of interest for
Bulgarian consumers and users.

През изминалата година със съдействието
на Клуб 9000 се отпечата на български език
специализираното издание на Центъра за
международна търговия и на Международната
организация по стандартизация „ISO 9001:2000:
Практическо ръководство за организации,
предоставящи услуги”. В процес на подготовка е
и друго специализирано издание на Европейския
комитет за стандартизация - “Търговия с Европа
и на нейните пазари. Маркиране на продукти и
сертификация на системи”. Стремежът на БИС
е да издава на български език специализирани
издания на европейските и на международните
организации по стандартизация, представляващи
интерес за българските потребители.

СТАТИСТИКА

STATISTICS

На фигурата по-долу са показани действащите
български стандарти и техните изменения по
видове към края на 2007 г.

The figure below shows the active national standards
and their amendments as of December 2007.

В таблицата и фигурата по-долу е направено
сравнение на действащите стандарти и техните
изменения през 2005 и 2007 г.

The table below represents comparative information
on the active standards and their amendments in
2005 and 2007.
2005

2007

15899

16462

БДС / BDS

8726

8369

БДС EN (ETSI) / BDS EN (ETSI)

1900

2021

БДС ISO / BDS ISO

1110

1232

БДС ISO/IEC / BDS ISO/IEC

685

532*

СТ на СИВ / COMECON Standards ( the Council for Mutual Economic Assistance)

508

478

БДС IEC / BDS IEC

152

129*

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

БДС ETS / BDS ETS

126

131

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

157

634

Total

29263

Забележка:
* Броят на БДС ISO/IEC и БДС IEC е намалял в
сравнение с 2005 г., тъй като тези международни
стандарти са въведени като европейски.
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30552

Remark:
* In 2007, because of the adoption of the international
standards as European, the number of BDS ISO/IEC
and BDS IEC standards has gone down in comparison with 2005.
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ
И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

INFORMATION SERVICES AND DISTRIBUTION
OF STANDRADS

Звено “Разпространение на стандарти и информационно обслужване” осъществява информационно обслужване на клиенти и служители
на БИС в областта на стандартизацията и извършва продажби на български, международни
и чуждестранни стандарти, стандартизационни
документи и издания на БИС.
Информационното обслужване в областта на
стандартизацията обхваща:
 извършване на тематични и библиографски
справки за служители и клиенти на БИС за
български, международни, европейски и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи;
 изготвяне на отговори на получени запитвания;
 поддържане на базата данни на БИС;
На графиката по-долу е показан броят на
въведените EN като БДС по години за периода
1995 – 2007 г.

The information below shows the number of BDSs,
adopting EN standards over a time period of 1995
– 2007.

По-големият брой въведени европейски стандарти
през 2003 и 2006 г. е свързан с ангажиментите,
произтичащи от пълноправното членство на БИС
в CEN и CENELEC. Намалението през 2005 г. се
дължи на преструктурирането на БИС. През 2007 г.
са приети всички нововъведени стандарти на тези
организации.

The larger number of adopted European standards in
2003 and 2006 is related to the fulfillment of the criteria
for BDS full membership in the European Standards
Organizations CEN and CENELEC. The decrease of
their number in 2005 is due to the BDS transformation
from a government body to an association operating
in public interest. In 2007 BDS adopted all new CEN/
CENELEC standards as national standards.
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The unit “Information Services and Distribution of
Standards” renders information services to customers and BDS staff in the field of standardization. The
unit is responsible also for the sales of national, international and foreign standards and other standardization documents.
Information services provision in the field of standardization includes:
 Provision for customers and BDS staff bibliographical and thematically-focused reference on national, international, European and foreign standards
and standardization documents;
 Dealing with customers’ enquiries;
 Maintaining the full data base of BDS standards;
 Maintaining updated lists of harmonized to the
“New approach” Directives standards;

 поддържане на списъците с хармонизираните
стандарти към директивите от Нов подход в
актуално състояние;
 изготвяне на справки за актуалност на БДС.

 Preparation of reference on BDS standards actuality.

През 2007 г. са обслужени 3 890 клиенти и
е предоставена информация относно 9 213
документа.

In 2007 services to 3 890 customers on 9 213 documents were provided by the unit.

Продажбата на български, международни и чуждестранни стандарти, стандартизационни документи и издания на БИС обхваща:
 приемане на заявки за закупуване на стандарти, стандартизационни документи и издания
на БИС;
 изготвяне проформа-фактури и провеждане
на консултации за продажба на стандарти, стандартизационни документи и издания на БИС;
 изпълняване на поръчки за продажба на
международни и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи съгласно условията
по сключените споразумения за продажба на
чуждестранни стандарти.

Sales of national, international and foreign standards,
standardizations documents and other publications of
BDS include as follows:
 receiving and processing the purchasing requests for standards and other publications of BDS;

Библиотека
В библиотеката на БИС се извършва обслужване
на място на клиенти и служители на БИС със
стандарти и стандартизационни документи и се
предоставя информация относно актуалност,
наличност, цена на стандарти и др.
През 2007 г. са обслужени 5 216 клиенти и
служители на БИС и са предоставени 14 262 бр.
документи.

Library
BDS Library provides on spot services for the clients
and BDS staff members related to standards and
standardization documents on their actuality, availability, prices, etc.

Национален информационен център
Дейността на националния информационен център е свързана с изпълнението на процедурата

National Enquiry Point
The activity of the National Enquiry Point is related
to the fulfillment of the procedure for provision of in-

 providing proforma-inovices and commercial information on standards and other BDS publications;
 processing the sales orders of international and
foreign standards and other publications in compliance with the conditions within the signed reproduction agreements between BDS and the international
and foreign standardization organizations.

In 2007, the Library rendered information and consultancy services to 5 216 customers and 14 262 documents were provided.
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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).
Дейността на националния информационен
център в областта на стандартизацията обхваща:

CMYK

formation in the field of standardization in compliance
with Directive 98/34/EC and the Bulgaria’s membership in WTO.
The scope of activities of the National Enquiry Point
Center in the field of standardization includes all of
the following:
1. Notification of the original Bulgarian standards, developed at national level in accordance with the requirements of Directive 98/34/EC.
2. Notification to CEN and CENELEC of Bulgarian
standards adopting European Standards.

1. Нотифициране на български стандарти,
разработвани на национално равнище съгласно
изискванията на Директива 98/34/ЕС.
2. Нотифициране в CEN и CENELEC на
български стандарти, които въвеждат европейски
стандарти.
3. Предоставяне на информация за нотификации
на национални стандарти на други страни по WTO/
TBT и Директива 98/34/ЕС, която се публикува
ежемесечно в Официалния бюлетин на БИС и на
интернет страницата на БИС.
4. Организация и изготвяне на становища по
документи, изпратени за съгласуване по директива
98/34/ЕС.
5. Предоставяне на информация, свързана с
постъпили запитвания на икономически оператори
от страната и чужбина.
6. Информиране на компетентните държавни
органи относно проекти на европейски стандарти
на етап обществено допитване с цел избягване на
пречки от законодателен характер.
През 2007 г. са нотифицирани 3 стандарта, разработвани на национални ниво. До 31.12.2007 г. са
нотифицирани всички български стандарти, които
въвеждат европейски стандарти. Подготвени
са становища по 9 мандата, възложени от
Европейската комисия на CEN/CENELEC/ETSI за разработване на европейски стандарти.
Предоставена е информация на 13 постъпили
запитвания от фирми и организации от страната
и чужбина. През изминалата година Българският
институт за стандартизация установи връзка с
20 органи на държавната администрация, които
определиха свои лица за контакт. На тях е разпратена своевременна информация относно нотификации на стандарти.

3. Provision of information on notifications of national
standards of other countries within WTOTBT and Directive 98/34. The information is published monthly in
the Official Bulletin and website of BDS.
4. Organization and elaboration of national statements and comments on documents within Directive
98/34/EC, sent to be coordinated and agreed.
5. Providing information to all received inquiries from
internal and foreign economic operators.
6 Providing information to the competent public authorities on the European draft standards which are
at the “enquiry stage” in order to avoid legislative obstacles.
In 2007 three (3) standards, developed at national
level were notified. As of December 2007, all national
standards, adopting European standards were notified. Statements were prepared on 9 EC mandates,
assigned to the European Standards Organizations
(CEN/CENELEC/ETSI) for development of European
standards. Thirteen (13) inquiries, received from national and foreign companies and organizations were
promptly responded. During the last year BDS established relations with 20 state administration bodies.
Regular information on standards notifications was
sent to contact persons of these bodies.

Продажби на стандарти
БИС притежава правата за разпространение на
българските стандарти, международните стандарти, както и на чуждестранни национални
стандарти в съответствие с подписани двустранни
споразумения.
Библиотеката и информационният център на БИС
предоставят стандарти и информация за действащите български, европейски, международни
и чуждестранни стандарти и стандартизационни
документи.
Броят на продадените през 2007 г. български
стандарти по видове е показан на следната
фигура.

In 2007 833 publications of foreign and international
standards organizations with which BDS has signed
Reproduction and Distribution Agreements were
sold.
• International (ISO, IEC)
• European (CEN, CENELEC)
• Аustrian (ÖN)
• German (DIN)
• British (BSI)
• French (AFNOR)
• Italian (UNI)
• Russian (ГОСТ)
• Japanese (JIS)
•Polish (PN)
•Czech (CSN)
• American (ASTM)

През 2007 г. са продадени 833 документа на
чуждестранни и международни организации
по стандартизация, с които БИС има сключени
договори за разпространение.
• Международни (ISO, IEC)
• Европейски (EN)
• Австрийски (ÖN)
• Немски (DIN)
• Британски (BS)
• Италиански (UNI)
• Руски (ГОСТ)
• Полски (PN)
• Чешки (CSN)
• Американски (ASTM)

Sales of standards
BDS holds the rights for distribution of Bulgarian and
international standards and based on bilateral agreements has the right to distribute foreign standards of
foreign countries.
The Library and the Information Center provide standards and on-site consultation of actual Bulgarian,
European, international and foreign standards and
standardization documents..
The number of sold national BDS standards per type
in 2007 is shown in the figure below.
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2. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
БДС

Заглавие

№

BDS

Title

1

БДС EN ISO/IEC
17050-1:2006

Оценяване на съответствието. Декларация за
съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:
2004)

1

BDS EN ISO/IEC
17050-1:2006

Conformity assessment.
Supplier’s declaration of
conformity. Part 1: General requirements (ISO/IEC
17050-1:2004)

2

2

БДС EN ISO/IEC
17050-2:2006

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика.
Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC 170502:2004)

BDS EN ISO/IEC
17050-2:2006

Conformity assessment.
Supplier’s declaration of
conformity. Part 2: Supporting documentation
(ISO/IEC 17050-2:2004)

3

BDS EN ISO/IEC
17000:2006

Conformity assessment.
Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)

4

BDS ЕN ISO/IEC
17025:2006

General requirement
for the competence of
testing and calibration
laboratories (ISO/IEC
17025:2005+Cor.1:2006)

5

BDS EN ISO/IEC
17020:2005

General criteria for the operation of various types of
bodies performing inspection
(ISO/IEC 17020:1998)

4

5

Най-продавани стандарти през 2007 г.
По-долу са показани най-продаваните през
изминалата година стандарти,
групирани по
основни области.

In the tables below are shown the standards with the
biggest volume of sales in 2007, grouped into 7 main
areas.

1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

1. QUALITY MANAGEMENT

№

БДС

Заглавие

№

BDS

Title

1

БДС EN ISO
9000:2001

Системи за управление на
качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)

1

BDS EN ISO
9000:2001

Quality management systems.
Fundamentals and vocabulary.
(ISO 9000:2000)

2

БДС EN ISO
9001:2001

Системи за управление на
качеството. Изисквания (ISO
9001:2000)

2

BDS EN
9001:2001

ISO Quality management
tems.
Requirements
9001:2000)

3

БДС EN ISO
9004:2001

Системи за управление на
качеството. Указания за подобряване на постиженията
(ISO 9004:2000)

3

BDS EN
9004:2001

ISO Quality management systems.
Guidelines for performance imporvements (ISO 9004:2000)

4

БДС EN ISO
10012:2006

Системи за управление на
измерванията.
Изисквания
за процесите на измерване
и техническите средства за
измерване (ISO 10012:2003)

4

BDS EN ISO Measurement
management
10012:2006
systems. Requirements for
measurement processes and
measuring equipment. (ISO
10012:2003)

5

БДС EN ISO
19011:2004

Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO
19011:2002)

6

БДС ISO/TR
10013

Указания за разработването на документацията на
система за управление на
качеството

22

БДС EN ISO/IEC
17000:2006

Оценяване на
съответствието. Речник и
общи принципи
(ISO/IEC 17000:2004)

БДС ЕN ISO/IEC
17025:2006

Общи изисквания
относно компетентността
на лабораториите
за изпитване и
калибриране (ISO/IEC
17025:2005+Cor.1:2006)

БДС EN ISO/IEC
17020:2005

BDS EN ISO Guidelines for quality and/
19011:2004
or environmental management systems auditing. (ISO
19011:2002)

6

BDS
10013

Общи критерии за
дейността на различните
видове органи за контрол
(ISO/IEC 17020:1998)
3. ENVIRONMENT

3. ОКОЛНА СРЕДА
№

БДС

Заглавие

№

BDS

Title

1

БДС EN ISO
14001:2005

Системи за управление по
околна среда. Изисквания
и указания за прилагане
(ISO 14001:2004)

1

BDS EN ISO
14001:2005

Environmental management
systems. Requirements
with guidance for use (ISO
14001:2004)

2

БДС EN ISO
6878:2005

Качество на водата. Определяне на фосфор.
Спектрометричен метод
с амониев молибдат(ISO
6878:2004)

2

BDS EN ISO
6878:2005

Water quality. Determination
of phosphorus’ contents.
Ammonium molybdate
spectrometric method (ISO
6878:2004)

sys(ISO

5

2. CONFORMITY ASSESSMENT

№

3

The best sold standards in 2007

CMYK

4. FOOD STUFF

4. ХРАНИ
№

БДС

Заглавие

№

BDS

Title

1

БДС EN ISO
22000:2006

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

1

BDS EN ISO
22000:2006

Food safety management
systems. Requirements for
any organization in the food
chain (ISO 22000:2005)

ISO/TR Guidelines for quality man-

agement system documentation
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5. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

5. HEALTH AND SAFETY

7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

CMYK

7. INFORMATION TECHNOLOGIES

№

БДС

Заглавие

№

BDS

Title

№

БДС

Заглавие

№

BDS

Title

1

БДС EN ISO
12100-1:2004

Безопасност на машините.
Основни положения. Общи
принципи за проектиране/
разработване. Част 1:
Основна терминология,
методология (ISO 121001:2003)

1

BDS EN ISO
12100-1:2004

Safety of machinery. Basic
concepts. General principles
for design. Part 1: Basic terminology, methodology (ISO
12100-1:2003)

1

БДС ISO/IEC
27001:2006

Информационни технологии. Техники за сигурност.
Системи за управление
на сигурността на информацията. Изисквания

1

BDS ISO/IEC
27001:2006

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

2

BDS EN ISO
12100-2:2004

Safety of machinery. Basic
concepts. General principles
for design. Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:
2003)

3

BDS ISO
1999:2004

Acoustics. Determination of
occupational noise exposure
and estimation of noise-induced hearing impairment

4

BDS EN 124641:2002

Light and lighting. Lighting
work places. Part 1: Indoor
work places

2

3

4

БДС EN ISO
12100-2:2004

Безопасност на машините.
Основни положения. Общи
принципи за проектиране/
разработване. Част 2:
Технически принципи (ISO
12100-2:2003)

БДС ISO
1999:2004

Акустика. Определяне
въздействието на шума
при работа и оценяване
увреждането на слуха,
причинено от шум

БДС EN
12464-1:2002

Светлина и осветление.
Осветление на работни
места. Част 1: Работни
места на закрито
6. BUILDING

6. СТРОИТЕЛСТВО
№

БДС

Заглавие

№

BDS

Title

1

БДС EN
10025-2:2004

Горещовалцувани продукти от конструкционни
стомани. Част 1: Общи
технически условия на
доставка

1

BDS EN
10025-1:2004

Hot rolled products of structural steels. Part 1: General
technical delivery conditions

2

BDS EN
10204:2004

Metallic products. Types of
inspection documents

2

БДС EN
10204:2004

Метални продукти. Видове
документи от контрол

3

3

БДС EN
10025-1:2004

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка

BDS EN
10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels. Part 2: technical
delivery conditions for nonalloy structural steels.

4

BDS EN
12007-2:2001

Gas supply systems. Gas
pipelines for maximum operating pressure up to and
including 16 bar. Part 2:
Specific functional recommendations for polyethylene
(MOP up to and including
10 bar)

5

BDS EN ISO
15614-1:2006

Specification and qualification of welding procedures
for metallic materials. Welding procedure test. Part
1: Arc and gas welding of
steels and arc welding of
nickel alloys (ISO 156141:2004)

4

БДС EN
12620:2004

Добавъчни материали за
бетон

5

БДС EN
12007-2:2001

Системи за доставяне на
газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане
до 16 bar включително.
Част 2: Специфични функционални препоръки за полиетилен (МОР до 10 bar)

6

БДС EN ISO
15614-1:2006

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1:
Електродъгово и газово
заваряване на стомани и
електродъгово заваряване
на никел и никелови
сплави (ISO 15614-1:2004)

24

Българският институт за стандартизация полага непрекъснато усилия за подобряване на качеството на предлаганите услуги, като са стреми
да предоставя стандартизационни продукти и
услуги, отговарящи на изискванията на пазара.

Bulgarian Institute for Standardization continuously
improves the quality of offered services by providing
products and services that meet the market requirements.
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ВРЪЗКИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС, ОБУЧЕНИЕ
И СЕМИНАРИ

RELATIONS WITH BDS MEMBERS, SEMINARS
AND TRAININGS

Членове на БИС
И през изминалата година сред основните дейности на БИС е да осъществява обмен на информация със своите членове и да популяризира дейността по стандартизация.
В края на 2007 г. в Българския институт за
стандартизация членуват 406 организации, от
които 28 са със статут на корпоративни членове
и 378 са със статут на активни членове и със
статут на наблюдатели в техническите комитети.
Един от приоритетите на БИС е привличане на
все повече участници и експерти в работата на
БИС/ТК с цел повишаване на качеството на работа
на техническите комитети.
По-долу е представено съотношението на
членовете на БИС.

Members of BDS
Over the past year among the main activities of
BDS was to ensure good information exchange
with its members and to promote the standardization
activity.
By the end of year 2007 the number of BDS members
was 406 organizations where 28 are corporate members and 378 members with status of active participation or with status of observers in BDS TCs. One of
BDS priorities is attracting more participants and experts to the work of BDS/TCs with a view of increasing
the quality of technical committees’ work.
The table below shows the correlation between all interest groups – members of BDS.

Група/
Interest
Group

Вид организация/Type of organization

брой/
Number

%

1

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

255

63

2

Администрация на изпълнителната власт/Administrative structure of the Executive

41

10

3

Научни организации, институти, университети/ Research and development organizations, institutes and universities

45

11

4

Органи за оценяване на съответствието/ Conformity assessment bodies

32

8

5

Сдружения, организации, съюз/ Professional organizations and unions

33

8

Общо/
Total:

406
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Членовете на БИС участват в работата на
националните технически комитети със свои
експерти и представители, които през 2007 г. са
1075. Общо регистрираните в края на изминалата
година БИС/ТК са 93, от тях активно работят 80.

The organizations-members of BDS participate with
experts and representatives in the work of national
technical committees and in 2007 their number was
1075. The total number of registered BDS technical
committees at the end of the last year was 93 of which
80 technical committees were active.

Семинари
През месец февруари 2007 г. БИС организира
семинар на тема “От зърното до хляба”. Дискутираха се интересни теми, сред които: промени в Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, регистрация на земите, добри фермерски
практики, стандарти и нормативни актове в областта
на зърното, съвременни изисквания за етикетиране на хранителните продукти. Като лектори
участваха както представители на държавни институции, така и на частни фирми, работещи в тази
област. Присъстваха представители изцяло от
частния бизнес – зърнопроизводители, мелничари,
производители на хляб и хлебни изделия.
През юни се проведе семинар, посветен на
Новата директива 2006/42/ ЕС – МАШИНИ”.
Доклади изнесоха както експерти от БИС, така
и представители на изпълнителната власт и на
органи за сертификация. Сред обсъдените на
семинара въпроси бяха новата терминология в
директивата, както и промените в областта на
нейното приложение и в процедурите за оценяване на съответствието на машините.
Традиционно и през изминалата година експерти
от различни направления взеха участие в
Международния пловдивски панаир, като се
включиха в работните групи и в Централната
комисия за определяне на фирмите участнички за
връчване на златен медал и диплом.

Seminars and Workshops
Bulgarian Institute for Standardization organized a
workshop “From Grain to Bread” in February 2007.
Interesting themes were discussed, namely: amendments of the Law on Ownership and Use of the Agricultural Lands, the registration of lands, the good
farming practices, standards and legislation in the
field of grain, the contemporary requirement for labeling the foodstuff. Amongst the lecturers there were
representatives both of the state authorities and the
private business in the area. The other participants
entirely represented the private business – grain-producers, millers, bakers.

През ноември 2007 г. Българският институт за стандартизация проведе информационна кампания в рамките
на Комуникационната стратегия на Република България
във връзка с членството й в Европейския съюз.
Непосредствената цел е информиране на широк кръг представители на бизнеса, най-вече
на малките и средните предприятия, за ролята
и значението на стандартите за повишаване
на конкурентоспособността, за премахване на
техническите пречки в търговията, за възможностите за участие в процеса на стандартизация
на национално и европейско ниво и ползата
от него. Мероприятията се проведоха по инициатива на Министерството на икономиката и
енергетиката, което съдейства за популяризиране
на стандартизацията като средство за постигане
на съответствие с европейските и международните
изисквания и за повишаване на информираността по отношение на въпроси с приоритет за
българската икономика. В три последователни

Within the framework of the
Communication Strategy of the
Republic of Bulgaria in relation
to the country’s EU membership, the Bulgarian Institute for
Standardization carried out an
information campaign in November 2007. The main
purpose was to inform a wide range of business representatives (mostly the small and medium sized- enterprises) on the standards’ role and significance for
increasing of their competitiveness, for removing the
technical barriers to trade, as well as on the opportunities for participation in the standardization process
on national and European level and on its benefits.
The events were organized within an initiative of the
Ministry of Economy and Energy as a support provision for the popularization of the standardization as a
tool for achieving conformity with the European and
international requirements as well as for raising the
awareness on the priority issues for the Bulgarian
economy. Three workshops were carried out within
the campaign – two of them were on specific subjects (“Standardization and the safety of foodstuff”

A workshop on the New Machinery Directive 2006/42/
EC was hold in June. BDS experts, representatives of
the state authorities and the certification bodies made
presentations at the forum. The new terminology of
the Directive, as well as the changes in the scope of
its application and the conformity assessment procedures for machines were amongst the important subjects discussed.
Traditionally, BDS experts from different divisions took
part in the International Plovdiv Fair. They participated
in the working groups as well as the Central Commission for nominating the companies to be awarded
golden medals and diplomas.
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and “Standards in building and construction”), and the
third, closing one was dedicated to the entire activity of the Bulgarian Institute for Standardization. The
opportunities for solving some of the major problems
as well as projects for future collaborative activities
between BDS and the business representatives were
discussed at parallel round tables which took place
during the campaign.

дни се организираха различни семинари, два
от които на конкретни теми (“Стандартизацията
и безопасността на хранителните продукти” и
“Представяне на стандартите в строителството”),
както и заключителен семинар, посветен на
цялостната дейност на Българския институт за
стандартизация. Успоредно със семинарите се
проведоха и кръгли маси, на които се обсъдиха
възможности за решение на някои от найсериозните проблеми, както и възможности за
съвместна работа на БИС с представители на
бизнеса.
През 2007 г. БИС започна подготовката на
мероприятия, чиято реализация предстои да се
развива в бъдеще. Така например, отчитайки
необходимостта от привличане на общественото
внимание към темата за социалната отговорност, в
края на 2007 г. започна организирането на семинар,
посветен на ISO 26 000 – новия международен
стандарт за социална отговорност. От друга страна,
през изминалата година се постави началото
на дейност, свързана с прилагането на БДС EN
15038 ”Преводачески услуги. Изисквания относно
предоставянето на услугата”.

In 2007 BDS started the preparation of some future
events. For example, taking into consideration the necessity to attract the public interest to the problems
related to the social responsibility, by the end of 2007
started the organizational activities for a workshop on
ISO 26000 – the new standard on social responsibility.
On the other hand, activities related to the application
of the standard BDS EN 15038:2006 “Translation Services. Service requirements” begun also in 2007.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

INTERNATIONAL ACTIVITY

Приоритет през изминалата първа година от
пълноправното ни членство в CEN и CENELEC
е възможно най-бързото и ефикасно включване
на БИС в работата на двете организации. В този
смисъл БИС насочи голяма част от своя експертен
потенциал към активизиране на участието в
европейския процес по стандартизация.
Експерти от БИС взеха активно участие в работата на редица технически комитети на CEN и
CENELEC, както и в специализирани тематични
семинари, конференции, работни срещи и обучения.

The most quick and efficient involvement in the work
of the two European Standards Organizations CEN
and CENELEC during the first year of BDS full membership in them was the priority of the organization
during the passed year. In this relation BDS directed
essential part of its expert potential to activate its participation in the European standardization process.
BDS experts took part in the work of a number of CEN
and CENELEC Technical Committees, as well as in
special thematic workshops, conferences, meetings
and trainings.

Участие на БИС на европейско ниво

Participation of BDS on European level

Годишна среща на CEN и CENELEC
Третата съвместна годишна среща на европейските организации по стандартизация CEN и
CENELEC (47-а генерална асамблея на CENELEC
и 33-та генерална асамблея на CEN) се проведе
в Кипър, на която от българска страна участваха
председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация Ивелин Буров
и изпълнителният директор Мая Станева. На
нея се представиха нови приоритетни теми пред
европейската стандартизация – “Стандартизация,
изследователската дейност и нововъведения” и
“Бъдещото развитие на европейската стандартизация – инициатива FLES”. Подробно се раз-

Annual Meeting of CEN and CENELEC
The third joint annual meeting of the European Standards Organizations (ESO) CEN and CENELEC
(CENELEC 47th General Assembly and CEN 33rd
General Assembly) took place in Cyprus. Bulgaria
was represented by the Chairman of BDS Managing Board, Mr. Ivelin Burov, and the Managing Director Mrs. Maya Staneva. New priority subjects before
the European standardization were discussed at the
meeting – “Standardization, R&D and innovations”
and “Future Landscape of the European Standardization – the FLES Initiative”. The opportunities for
further cooperation between national standardization
bodies and universities, research and development
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гледаха и възможностите за сътрудничество
между националните органи за стандартизация
и университетите, изследователските центрове,
научните институти в рамките на Седма рамкова
програма.

centers and scientific institutes within the EC Seventh
Framework Program were profoundly discussed.

Заседания на Административните съвети на
CEN и CENELEC
Като пълноправен член на европейските
организации по стандартизация представителите
на БИС – Ивелин Буров и Мая Станева, взеха
участие и на трите заседания на Административния
съвет на CEN, проведени през месеците март,
юни и ноември. На последното заседание беше
избран и новият генерален секретар на CEN
– Гастон Мишо. Към Административния съвет на
CENELEC функционира консултативна група HOD
(Head of Delegation), на чиито заседания присъства
председателят на УС Ивелин Буров.
Част от решенията на Административните съвети
на европейските организации по стандартизация
се взимат по кореспондентски път. През 2007 г.
БИС е гласувал по всички документи.

Meetings of the Administrative Boards of CEN and
CENELEC
As BDS is already a full member of the ESO, its representatives – Mr. Ivelin Burov and Mrs. Maya Staneva,
participated in three meetings of the CEN Administrative Board, which took place in March, June and
November. Mr. Gaston Michaud was elected to be
the new Secretary General of CEN on the last meeting. HOD (Head of Delegation) is a consulting group
to the Administrative Board of CENELEC where the
Chairman of BDS Managing Board, Mr. Ivelin Burov,
represented BDS at the meetings of this group. Part
of the resolutions of the Administrative Boards of the
ESO is taken by correspondence voting. In 2007 BDS
voted all documents that were subject to discussion
and voting.

Заседания на техническите съвети на CEN и
CENELEC
През 2007 г. са проведени две заседания на
техническия съвет на Европейския комитет за
стандартизация и три на техническия съвет
на Европейския комитет за стандартизация в
електротехническата област, на които присъстваха
упълномощени представители на БИС. На тези
заседания са обсъдени както процедурни въпроси, така и конкретни теми за бъдеща работа.
През изминалата година български експерти
участваха в редовни заседания на определени
технически комитети на CEN и CENELEC.

Meetings of the Technical Boards of CEN and
CENELEC
Two meetings of CEN/BT and three meetings of CENELEC/BT were carried out in 2007. Authorized BDS
representatives participated in all of them. The meetings of CEN and CENELEC Technical Boards are
forums where procedural issues and particular new
themes for future work are discussed.

Съвещание на комитета “Стандарти и
технически регламенти” към Директива 98/34
на ЕС
В изпълнение на задълженията на БИС като
национален информационен център в областта на
стандартизацията упълномощени представители
на института взеха участие на проведените
през 2007 г. съвещания на комитета “Стандарти
и технически регламенти”. Обсъдиха се теми,
свързани с нотификациите по Директивата за
услугите 2006/123/ЕС и по Директива 98/34/ЕС,
дискутира се и бъдещето на Новия и Стария подход.
Обсъди се проучването относно информационната система TRIS, разгледа се и темата за
достъпа до дейността по стандартизация и се
представи специално проучване по този въпрос
за нови области като услуги, околна среда,
информационни и комуникационни технологии.

Meetings of the Committee on “Standards and
Technical Regulations” (98/34 Committee)

BDS experts took part in the regular meetings of
some CEN and CENELEC TCs in 2007.

In pursuance of BDS obligations as a national enquiry
point in the field of standardization, authorized BDS
representatives participated in the meetings of the
Committee “Standards and Technical Regulations”
carried out in 2007. Subject to discussions were the
notifications according to Directives 2006/123/ЕС
(Services Directive) and 98/34/ЕС; the future of the
New and Old Approaches also came into consideration; a survey related to the informational system
TRIS was presented and discussed; delegates paid
attention to the subject regarding the access to the
standardization activities; a special survey on this
topic was presented considering some new areas as
services, environment, information and communication technologies.
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Участие на БИС на международно
ниво

Participation of BDS on international
level

30-та генерална асамблея на ISO
През 2007 г. делегация на БИС взе
участие в генералната асамблея,
проведена в Женева. На нея се
представи доклад за успехите на ISO през
изминалата година, в който се отчете успешното
функциониране на системата на ISO като все
по-атрактивна платформа за разработването на
международни стандарти, отговарящи на нуждите
на пазара.
Като дългогодишен член на Международната
организация за стандартизация БИС участва
активно и като наблюдател общо в 344 технически
комитета и подкомитета. През 2007 г. БИС участва
активно в работата на 87 технически комитета и
подкомитета към Международната организация
за стандартизация, като е гласувал по 82 проекта
на международни стандарти. Новите технически
комитети, към които БИС членува от миналата
година, са ISO/TC 159; ISO/TC 231; ISO/TC 230;
ISO/COPOLCO.

30th ISO General Assembly
BDS delegation participated in the
2007 ISO General Assembly, which
took place in Geneva. A report on ISO
achievements during the passed year was presented
with special attention paid to the successful functioning of ISO system as a more and more attractive
platform for development of international standards,
which meet the market needs.

71-ва генерална асамблея на IEC
На състоялата се в Париж 71-ва
генерална асамблея на IEC, на
която присъстваха упълномощени
представители на БИС, се проведоха редовното
годишно заседание на Съвета на IEC, заседанието
на секретарите на националните комитети
и заседанието на Съвета по оценяване на
съответствието. Обсъдиха се въпроси, свързани с
ролята на националните комитети при въвеждане
на стандартите на IEC като национални. Споделен
е опит за включване в работата на IEC на
академичните и научни среди.

71st EIC General Assembly
BDS authorized representatives participated in the 71st IEC General Assembly, which took place in Paris. The
Regular Annual Meeting of IEC Council, the Meeting
of the Secretaries of the National Committees and a
meeting on conformity assessment took place during
the Assembly. Issues related to the role of the national
committees in the adoption of IEC standards as national standards were discussed. The experience in
involvement of the academic and scientific parties into
the IEC work was shared.

Семинар с международно участие на тема:
“Международната електротехническа комисия
IEC – основни политики и практики в дейността
по стандартизация.”
Семинарът се организира по инициатива на
Международната електротехническа комисия
(IEC). Лекторът Джак Шелдън – ръководител
“Стандартизационни стратегии на IEC”, запозна
присъстващите с основните стандартизационни
стратегии на IEC, с разработването на стандарти
и стандартизационни документи, ръководства,
схеми за оценяване на съответствието в IEC, с
нотификациите на документи в IEC, IT инструменти,
използвани в процеса на разработване на
стандартите.

Workshop with international participation “The
International Electrotechnical Commission IEC
– General Policies and Practices in the Standardization Activities”
The workshop was organized on the initiative of the
International Electrotechnical Commission. Mr. Jack
Sheldon, Head of Department “Standardization strategies of EIC” presented the main standardization
strategies of IEC, the processes of standards’, standardization documents’, guidelines’ and conformity
assessment schemes’ development at IEC. The notification of standards procedures to IEC and the IT
tools used for the development of standards were also
profoundly explained.

През 2007 г. експерти от БИС участваха в ежегодно
провежданите от ISO обучения. Така например по
време на курса на обучение на тема ISO Global
Directory участниците се запознаха с електронната
работна среда на ISO Global Directory.

BDS experts took part in the annual ISO trainings in
2007. They participated in a training related to the
electronic working platform of ISO - ISO Global Directory.

Being a ISO member for many years, BDS participates in 344 ISO TCs and SCs as an active member
or observer. In 2007 BDS participated actively in the
work of 87 ISO TCs and SCs and voted on 87 drafts of
international standards. The new ISO TCs which BDS
joined last year are ISO/TC 159; ISO/TC 231; ISO/TC
230; ISO/COPOLCO.
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INFORMATION TECHNOLOGY
AND IT INFRASTRUCTURE

Сред основните постижения в тази сфера през
2007 г. е новото оформление на интернет страницата на БИС, на новата система за управление на българския стандартизационен процес и
на продажбите. С това приключи изпълнението
на проекта по програма PHARE за техническо
подпомагане на дейността по стандартизация.
В момента БИС разполага с информационна
инфраструктура, която е напълно съвместима с
европейската и международна практика и улеснява големия комуникационен поток и обмен на
данни и документи, който протича в системата на
CEN и CENELEC.
Напълно
обновената
интернет
страница
(www.bds-bg.org) предлага важна и полезна
информация, представена в компактен и удобен за ползване начин, за БИС, за услугите,
предоставяни от БИС, както и за стандартизацията
като цяло, за новините и събитията в света на
стандартизацията. Тя е изключително функционална и практична от гледна точка на улеснение за нашите клиенти при поръчка и закупуване
на стандарти.
Предстои да се доразвие възможността и за
закупуване на стандарти on-line.
Новата интернет страница е доказателство
за стремежа на БИС да бъде в унисон със
съвременните информационни технологии.

The new layout of BDS web site and the implementation of the new Standardization Process and Sales
Management System were the biggest achievements
in this field in 2007. The execution of these two activities finalized the PHARE project for Technical Assistance in the filed of standardization. Currently, BDS
has at its disposal an information infrastructure, which
is entirely compatible with the European and international practices, and facilitates the large communication flow and the data and documents exchange within
the systems of CEN and CENELEC.
The entirely renewed Internet site (www.bds-bg.org)
offers important and useful information, presented
in a compact and user-friendly manner. Information
on BDS site covers such areas as what is BDS and
the provided services, as well as the wide scope of
the standardization activities and the main news and
events in the world of standardization. The new BDS
website is extremely functional and useful as regards
the ordering and buying of standards.
The on-line ordering and buying of standards is envisaged in the near future.
The new Internet site is a proof for the BDS ambition
to be in line with the contemporary information and
communication technologies.

ФИНАНИРАНЕ

FINANCING

Българският институт за стандартизация и през
2007 г. продължи да работи в насока осигуряване
на финансова стабилност. Неслучайно това е
една от стратегическите цели на БИС. Затова
през изминалата година БИС насочи усилията си
към доизграждане на системата за финансово
управление и контрол (СФУК), към изграждане

In year 2007 BDS continued to work towards improving the financial stability of the national standards
body. Furthermore this is one of the BDS strategic
objectives. With this regard BDS focused its efforts
for further development of the financial system for
management and control, establishment of a system
for transparent management, with efficient measures
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на система за прозрачно управление, борба с
корупцията, предотвратяване на измами, нарушения и нередности от служителите на БИС,
към утвърждаване на стратегия за управление на
риска.
През 2007 г. комисия, създадена със заповед
на изпълнителния директор, съвместно с ръководителите на направления и звена извърши
преглед на ефективността на действие на правилата и процедурите по СФУК и разработи проекти
на липсващите правила и процедури и направи
предложение за подобряване и допълване на
някои от действащите.
През 2007 г. финансирането на дейността по
стандартизация се осъществява както със субсидия от държавния бюджет, така и със средства
от собствени дейности, от членски внос и средства от договори за финансиране на теми по
стандартизация. Със средствата от членския
внос и договорите се подпомага изпълнението на
работните програми на техническите комитети.

against corruption, fraud, infringements and irregularities prevention towards adoption of a Strategy for Risk
Management.
In 2007, in accordance with an order of the BDS Managing Director, a Commission was set up, which under
the supervision of BDS senior management revised
the effectiveness of the elaborated rules and procedures of the existing financial system for management
and control and prepared drafts for missing rules and
procedures and made proposals for the improvement
and further development of the existing documents.
In 2007 the funding of standardization activity came
from a governmental subsidy, membership fees, own
commercial activities as well as from contracts for financing of specific standards projects. Finances from
the membership fees and the contracts support the
implementation of the TCs working programs.

Източник на финансиране/Sources of revenue

По-долу е представена сравнителна информация
за финансиране на дейността по стандартизация
за периода 2005 – 2007 г. в лева и в проценти.
В абсолютни стойности се наблюдава тенденция
на увеличаване на приходите от продажби и
услуги и от членски внос. Това се дължи както
на повишеното търсене на предлаганите услуги,
така и на провежданата от БИС политика за
привличане на все повече членове. Налице
е също увеличаване на броя на сключените
договори за превод на европейски стандарти,
свързани с нормативни актове, прилагани от
съответни министерства и ведомства. Този факт е
свидетелство за подобряване на сътрудничеството
на БИС с органите на изпълнителната власт.
Източник на финансиране/
Sources of revenue

2005

2007

лева/BGN

%

лева/BGN

%

Субсидия от държавния бюджет/State budget
subsidy

608 216

46

804 762

50

900 000

39,6

Приходи от продажби/Commercial activity

396 080

31

467 435

29

523 758

23

95 458

7

189 267

12

224 050

10

83 841

6

31 168

1

162 967

7,1

Субсидия от държавния бюджет/State budget subsidy

900 000

49,70 %

Договори/Contracts

Приходи от продажби/Commercial activity

523 758

28,92 %

Всичко приходи/Total revenues

Членски внос/Membership fees

224 050

12,37 %

Договори/Contracts

162 967

9,00 %

1 810 775

100,00 %

Членски внос/Membership fees

Остатък/Remains

1 183 595

1 492 632

1 810 775

126 232

130 245

462 334

The Remains from 2006 are 462 334 BGN. The pointed
out amount is those received before payment of the due
taxes.
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2006
%

%

Остатъкът от 2006 г. е в размер на 462 334 лв., като
посочената сума е преди плащане на дължимите
данъци.

The table below represents comparative information
on the standardization activity funded in the period
2005 – 2007.
There is a tendency for increase of incomes derived
from commercial activities related to the sale of standards and other services and from membership fees.
This is due to the increasing demand of standards and
other BDS deliverables as well as to BDS policy for
involving more participants in the BDS standardization activities. There is also increase of the number
of contracts for financing the translation of European
standards related to technical regulations, applied by
the relevant ministries and state institutions. This fact
clearly speaks for the increasing of the cooperation
between BDS and governmental bodies.

лева/BGN

лв./BGN

Всичко приходи/ Total revenues
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2005
лева/BGN

%

лева/BGN

2007
%

лева/BGN

%

Заплати / Salaries

427 962

33

387 126

33

546 636

33

Възнаграждения / Remunerations

150 027

12

182 887

16

219 011

13

Социално-осигурителни вноски / Social insurance fees

171 101

13

114 827

10

140 827

9

Издръжка / Subsistence

337 126

26

245 442

21

371 828

22

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

209 951

16

213 004

18

367 843

22

9 647

1

17 258

2

11 764

1

Капиталови разходи / Capital expenditures
Общо разходи / Total costs

Приходите от продажби са нараснали с 32 %
спрямо 2005 г. и с 12 % спрямо 2006 г. По-малкото
увеличение на приходите от продажби през
2007 г. в проценти спрямо 2006 г. се дължи на общото увеличение на приходната част на бюджета,
в т.ч. увеличение на приходите от сключени договори. Субсидията от държавния бюджет в процентно отношение е най-голяма през 2006 г., когато се
извърши преобразуването на БИС от институция
на държавната администрация в публично правна
организация. През 2007 г. субсидията от държавния бюджет спрямо 2006 г. е намаляла с 10 %.
Над 80 % от остатъка е от членски внос и е за
подпомагане на изпълнението на работните
програми на техническите комитети. Останалите
средства от преизпълнение на приходната част
на бюджета от продажби се разпределят във
фондове, създадени с решение на Управителния
съвет и съгласно устава на БИС също подпомагат
дейността по стандартизация.
В следващата таблица е представена сравнителна
информация за направените разходи за периода
2005 – 2007 г. в лева и в проценти.

2006

CMYK

1 305 814

1 160 544

1 657 909

In comparison with 2005 the incomes from sales in
2007 increased with 32% and with 12% compared
with 2006. The decrease of incomes from sales, in
percentage, in 2007 compared to 2006 is due to the
total increase of budget incomes part, including the increase of the incomes from contracts. The state budget
subsidy in percentage was the highest in 2006 when
BDS was transformed from a governmental body to
an association operating in public interest. In 2007 the
state budget subsidy was decreased with 10%.
Over 80% of unused funds in 2007 derived from membership fees are routed to the costs needed for running the committee working programs. The rest of the
remains were from sales and were allocated to various
funds, established in accordance with the BDS Statute by BDS Managing Board Decision, which were
also used to support the standardization activity.
The following table represents comparative information on the costs during the period 2005 – 2007.
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Повишените задължения на БИС през 2007 г.,
свързани с пълноправното членство в CEN и
CENELEC, и отговорностите към членовете
на БИС логично водят до по-големи разходи.
Увеличението на разходите за заплати през
2007 г. се дължи на увеличаване на числеността
на персонала от 67 на 77 щатни бройки във връзка
с разширяване на задълженията към CEN и
CENELEC и увеличаване на броя на техническите
комитети по стандартизация от 88 през 2006 на
93 през 2007 г.

In 2007 the increased obligations of BDS resulting
from CEN/CENELEC full membership and the new
responsibilities to BDS members obviously brought
to the increase of the costs. In 2007 the increase of
the costs for salaries was a result from the increase
of BDS personnel from 67 to 77 staff members in relation with CEN/CENELEC full membership and the
increased number of newly established technical
committees which become from 88 in 2006 to 93 in
2007.
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Дължим годишен членски
внос/
Annual membership fees to

2005
валута/
Currency

2006

лева/BGN

валута/
Currency

209 951

Анализът в процентно изражение бележи тенденция на намаляване на разходите за възнаграждения, свързани с въвеждането на стандарти
с превод на български език. На това се дължи и
остатъкът от членски внос. Отчитайки това, един
от приоритетите за следващата година ще бъде
насърчаване на техническите комитети да повишат своята ефикасност и ефективност.
Съгласно Закона за националната стандартизация със субсидията от държавния бюджет
се гарантира плащането на членския внос в
международните и европейските организации по
стандартизация и административно-техническото
обслужване на техническите комитети. При превишаване на разходите, гарантирани със субсидията, се прави мотивирано искане за нейното
увеличаване с оглед изпълнение на всички
задължения на БИС като национален орган по
стандартизация.
Сравнителната таблица по-долу показва нарастване на дължимия членски внос към CEN и CENELEC, което е свързано с пълноправното членство
на БИС в тези организации от началото на 2007 г.

CMYK

2007

лева/BGN

валута/
Currency

213 004

лева/BGN
367 843

ISO

28 800 CHF

36 743

28 800 CHF

36 129

28 800 CHF

34 873

IEC

95 500 CHF

121 500

95 300 CHF

118 810

65 000 CHF

78 405

CEN

16 320 EUR

31 931

16 320 EUR

31 938

82 844 EUR

162 133

CENELEC

10 100 EUR

19 778

13 350 EUR

26 127

47 229 EUR

92 432

In 2007 the costs related to remunerations provided
for the adoption of standards by translation into Bulgarian language tended to decrease. This is the reason for remains derived from the membership fees.
Taking into account this fact, one of the priorities of
the next year is to encourage BDS TCs to increase the
effectiveness and efficiency of their work.
In accordance with the Law on National Standardization the governmental subsidy shall guarantee
the BDS membership fees to the European and international standards organizations and the running
costs of BDS TCs. In case of exceeding the amount
of costs, covered by the governmental subsidy BDS
shall make a justified request for its increase in order
BDS to be able to fulfill its obligations as a national
standards body of Bulgaria.
The comparative table below represents the increase
of CEN/CENELEC membership fees in relation with
the acquired national membership status in these organizations as from the year 2007.
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Подобряването на финансовата стабилност ще
доведе до увеличаване на броя на издаваните
стандарти в превод на български език, до
подобряване на качеството на изданията и
услугите, предлагани от Българския институт за
стандартизация и до активизиране на участието на
БИС в работата на европейските и международни
организации по стандартизация.

A better financial stability of BDS will increase the
number of published into Bulgarian language standards, will improve the quality of products and services offered by BDS and will intensify the participation
of BDS in the work of the European and international
standards organizations.
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ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ

MORE IMPORTANT EVENTS

Официално приемане на БИС в семейството на
европейската стандартизация
Това важно за България събитие се състоя на
проведената през месец март 2007 г. среща на
Административния съвет на CEN в присъствието
на президента Хуан Карлос Лопес Агуи и на
генералния секретар на CEN Херман Аалс, които
топло приветстваха присъединяването на БИС
към Европейската организация за стандартизация.
От българска страна присъстваха председателят
на Управителния съвет на БИС Ивелин Буров
и изпълнителният директор Мая Станева. На
официалната церемония Мая Станева вписа
името на БИС като 30-ия пълноправен член на
CEN в Кодекса на европейската организация.

Official reception of BDS in the European standardization family
This important for Bulgaria event took place during
CEN Administrative Board Meeting held in March
2007. The President of CEN Mr. Juan Carlos Lopes
Agui and CEN Secretary General Mr. Herman Aals,
participated in the meeting and warmly welcomed
BDS membership in this European organization for
standardization. Bulgaria was presented by the Chairman of BDS Managing Board, Mr. Ivelin Burov and
BDS Managing Director, Mrs. Maya Staneva. During
the official ceremony, Mrs. Maya Staneva entered the
name of BDS into the Code of the European organization as the 30th full member of CEN.

CMYK

Мая Станева вписва БИС като 30-ия пълноправен член на CEN
в присъствието на президента на CEN Хуан Карлос Лопес Агуи
Mrs. Maya Staneva enters in BDS as 30th CEN full member in presence
of CEN President Juan Carlos Lopez Agui

Годишна среща на CEN/ТC 165 “Съоръжения и
технологии за отпадъчни води”

Annual Meeting of CEN/ТC 165 “Wastewater Engineering”

За първи път след като България се присъедини
към Европейския съюз, а българският национален
орган по стандартизация стана пълноправен член
на европейските организации CEN и CENELEC,
страната ни бe домакин на годишна среща на
европейски комитет за стандартизация. Срещата
се проведе през месец
април в курортния
комплекс “Св. Константин и Елена” и на нея
присъстваха водещи експерти от страните-членки
на ЕС. От българска страна участваха експерти
от националния огледален технически комитет по
стандартизация при БИС/ТК 83 “Водоснабдяване
и канализация“.

This event was the first hosted by BDS after the accession of Bulgaria to the EU and the accession of
BDS as a full member of CEN and CENELEC. The
annual meeting of CEN/ТC 165 took place in the resort of “Sv. Konstantin i Elena” and it was attended by
leading experts from the EU Member states. Bulgaria
was presented by national experts, members of the
national mirror committee at BDS – TC 83 “Water supply, drainage and sewage systems”.

Генералният секретар на CEN Херман Аалс, изпълнителният директор на БИС Мая Станева,
посланикът на България в Брюксел Христо Георгиев и председателят на УС на БИС Ивелин Буров

Участници в годишната среща
CEN/ТC 165 “Съоръжения и технологии
за отпадъчни води”

Mr. Herman Aals, CEN General Secretary, Mrs. Maya Staneva, BDS Managing Director, Mr. Hristo Georgiev,
Bulgarian Ambassador in Brussels and Mr. Ivelin Burov Chairman of BDS Managing Bord
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Participants in CEN/ТC 165 “Wastewater
Engineering” annual meeting
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Годишна среща на Координационната група на
CEN/TC 250 “Еврокодове”

Annual Meeting of the Coordination Group at
CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”

По покана на Българския институт за стандартизация и в сътрудничество с Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) през 2007 г. в София се проведе годишна
среща на координационната група на CEN/TC
250 “Еврокодове”, на която се обсъдиха основни
въпроси, свързани с дейността на европейския
технически комитет. На срещата присъстваха много изтъкнати учени от цяла Европа. Едновременно
с това се проведе и съпътстващ семинар, в който
се включиха много заинтересовани от тематиката
проектанти и конструктори. Присъстващите оцениха високо изключителната възможност да чуят
“бащите на Еврокодовете” и да контактуват с тях.

At the invitation of BDS and in cooperation with the
Chamber of Engineers in the Investment Design, the
Annual Meeting of the Coordination Group at CEN/
TC 250 “Structural Eurocodes” took place in Sofia in
2007. Subject to discussion were the main issues related to the work of this European TC. The meeting
was attended by many distinguished scientists from
all over the Europe. At the same time a parallel workshop was organized, which was attended by many interested in the topic designers and constructors. The
audience highly appreciated the opportunity to listen
to the presentations of the “Eurocodes Fathers” and
to contact them directly.

за стандартизация. На проведения семинар
на тема “Европейски стандарти в областта на
електротехниката” той запозна присъстващите с
дейността на CENELEC и представи практиката
на CENELEC при разработване на стандартите
в електротехническата област. На семинара присъстваха представители на членовете на БИС,
както и много заинтересувани от дейността по
стандартизация в електротехническата област.

trotechnics” took place during his visit. Mr. Spindler
informed the participants on the CENELEC activities
and presented the practices of CENELEC for standards’ development in the Electrotechnical area.

Меморандум за разбирателство и сътрудничество с Федералната агенция за техническо регулиране и метрология на Русия
Подписването на меморандума стана по време
на заседанието на XI-ата Междуправителствена
българо-руска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведено през април 2007 г. От българска
страна меморандумът подписа Ивелин Буров
– председател на Управителния съвет на БИС, а
от руска страна – Владимир Крутиков, заместникпредседател на Федералната агенция за
техническо регулиране и метрология. В протокола от XI-ата Междуправителствена българоруска комисия се отбелязва, че Българският институт за стандартизация и Руската федерална
агенция за техническо регулиране и метрология
ще продължат работата по реализиране на
Меморандума за разбирателство и сътрудничество в областта на стандартизацията и оценяване
на съответствието.

Memorandum of Understanding and Cooperation
with the Federal Agency for Technical Regulation
and Metrology of Russia
The signing of the Memorandum was organized during the Meeting of the XI Intergovernmental Bulgarian-Russian Commission for Commercial, Economic,
Scientific and Technical Cooperation, held in April
2007. The Memorandum was signed by Mr. Ivelin Burov – Chairman of BDS Managing Board – for the Bulgarian side, and by Mr. Vladimir Krutikov, Vice-President of the Federal Agency for Technical Regulation
and Metrology – for the Russian side. In the Minutes
of the XI Intergovernmental Bulgarian-Russian Commission it was put down that the Bulgarian Institute for
standardization and the Russian Federal Agency for
Technical Regulation and Metrology would continue
their common work for realization of the Memorandum
of Understanding and Cooperation in the field of standardization and conformity assessment.

Момент от задседанието на координационната група на CEN/TC 250 “Еврокодове”
Moment of CEN/TC 250 “Eurocodes” coordination group meeting

19-та годишна среща на CEN/TC 248 “Текстил”
През изминалата година Българският институт
за стандартизация беше домакин на ежегодната среща на европейския комитет 248
“Текстил”. Провеждането й в София предостави
възможност на българските производители на
текстил и облекло и на експерти да се запознаят
с новостите в областта на текстила, да обменят
мнения и опит по професионални въпроси, както
и да получат изключително ценна информация
за разработването на европейски стандарти в
областта на текстила и облеклото.

19th Annual Meeting of CEN/TC 248 “Textile”
BDS hosted the Annual Meeting of the European Committee 248 “Textile” in 2007. Conducting the event in
Sofia gave an opportunity to many Bulgarian manufacturers of textile and clothing and to other experts
to get acquainted with the news in the field of textile,
to share opinions and experience on professional issues, as well as to receive extremely precious information on the development of European standards in
the filed of textile and clothing.

Президентът на CENELEC в България
Улрих Шпиндлер, президент на Европейската
организация по стандартизация в областта на
електротехниката (CENELEC), посети България
през 2007 г. и беше гост на Българския институт

The visit of the CENELEC President in Bulgaria
Ulrich Spindler, the President of the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), visited Bulgaria in 2007 and was a guest of BDS.
A workshop “European Standards in the Field of Elec-
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Момент от подписването на меморандума
Moment of signing the Memorandum
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Споразумение за сътрудничество между
Българския институт за стандартизация и
Австрийския институт за стандартизация
През изминалата година се подписа Споразумение за сътрудничество между Българския
институт за стандартизация и Австрийския институт за стандартизация. Целта на сътрудничеството е установяване на представителство на сертификационната система LICS на
територията на България за целите на сертификацията на български доставчици на
преводачески услуги съгласно EN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”. Съгласно споразумението БИС е партньор на Австрийския институт за стандартизация при въвеждането и
разпространяването на сертификационната схема
LICS EN 15038 в България.

Agreement for Cooperation between Bulgarian Institute for Standardization and the Austrian Standards Institute (ÖNORM)
An Agreement for Cooperation between BDS and the
Austrian Standards Institute was signed during the
last year. The goal of the cooperation is to establish
a local branch of the certification scheme LICS on
the territory of Bulgaria for certification of Bulgarian
providers of translation services according to the requirements of EN 15038 “Translation Services. Service Requirements”. According to the Agreement BDS
is a local partner of the Austrian Standards Institute in
the implementation and distribution of the certification
scheme LICS EN 15038 in Bulgaria.

Българският институт за стандартизация –
член на IECEE
Сред акцентите на изминалата година е
възстановяване на членството на БИС в IECEE.
Във връзка с това изпълнителният секретар
на сертификационната система IECEE на
Международната електротехническа комисия
(IEC) за оценяване на съответствието и сертификация на електротехнически съоръжения
Пиер дьо Рюво посети България. В рамките на
неговото посещения БИС организира семинар
за запознаване на експертите от БИС и на
заинтересованите страни със сертификационната
система IECEE за оценяване на съответствието
на електротехнически съоръжения и техните
съставни части и с нейното прилагане.

Bulgarian Institute for Standardization – member
of IECEE
One of the major achievements of BDS during the last
year was the restoring BDS membership at IECEE.
Mr. Pier De Ruvo, Executive Secretary of the Certification System IECEE for certification and conformity
assessment of electrotechnical equipment of IEC, visited Bulgaria. During his visit BDS organized a workshop aimed at raising the expertise in the field both
of the BDS experts and all other parties, interested
in conformity assessment of electrоtechnical equipment, of its components and in the entire implementation of the certification system IECEE.

14 октомври - Световен ден
на стандартизацията
Както всяка година и през
2007 г. БИС отбеляза Световния ден на стандартизацията, който премина под
мотото “СТАНДАРТИ
ЗА
ГРАЖДАНИТЕ:
ПРИНОС
ЗА ОБЩЕСТВОТО”. На тържественото честване председателят на Управителния
съвет Ивелин Буров представи Стратегията за
развитие на БИС за 2007-2013 г.

October 14th – International
day of Standardization
According to the tradition in
2007 BDS also celebrated the
International Day of Standardization, which was organized
under the motto “STANDARDS
FOR CITIZENS: CONTRIBUTION FOR THE SOCIETY”.
The Chairman of BDS Managing Board, Mr. Ivelin Burov presented the Strategy for Development of BDS for the
period 2007-2013.
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FUTURE CHALLENGES

Българският институт за стандартизация ще
продължи да работи:
 за утвърждаването си като модерен орган
за стандартизация, който да предлага адекватни
и качествени услуги на бизнеса за осигуряване
на неговата конкурентоспособност и да подпомага законодателството, органите на държавната
администрация и органите за оценяване на
съответствието и за полза на обществото като
цяло.
 за активизиране на участието на европейско
ниво – организиране на домакинства на срещи на
европейски технически комитети в България.
 2008 г. – юбилейна за стандартизацията в
България. През 2008 г. се навършват 70 години
от началото на дейността по стандартизация на
национално ниво.

The Bulgarian Institute for Standardization will
continue to work for:
 its recognition as a modern standardization body,
which offers adequate and high-quality services to the
business aiming at increasing its competitiveness as
well as to support the legislation, the state authorities
and the conformity assessment bodies in favor of the
entire society;
 Intensifying of the BDS participation on European level – organizing meetings of European Technical
Committees in Bulgaria.
 The year 2008 is an anniversary for the standardization in Bulgaria – 70 years have passed from
the beginning of standardization activities at national
level.
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