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БИС е важен фактор в процеса на присъединяване
на Република България към Европейския съюз
на стандартизацията в процеса на присъединяване
»наРолята
Република България към Европейския съюз
Политиката на Европейския съюз за свободно движение на стоки, хора и капитали се постига
чрез уеднаквяване на техническите изисквания за производство, изискванията за качество и
процедурите за оценяване и доказване на съответствието на продукт, процес или услуга. В
основата на всички тези дейности е стандартизацията.
Уеднаквяването на националните стандарти с европейските осигурява премахването на
техническите бариери в търговията.

»Политика по стандартизация на Европейския съюз
Признаване и подчертаване на ролята на европейската стандартизация като инструмент
за поддържане на интересите на обществото и подкрепа на законодателството,
свързано с безопасността, опазване на здравето и околната среда, което признава
стандартите, като средство за приемане и доказване на съответствието.
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:::
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#1

»Статут и обхват на дейност на БИС
Българският институт по стандартизация (БИС) e правителствена организация, създадена
със Закона за националната стандартизация. БИС е национален орган по стандартизация,
който отговаря за националната стандартизация и представлява Република България
в международните и европейските организации по стандартизация. БИС е член на
международните организации по стандартизация ISO и IEC и е афилиран член на европейските
организации по стандартизация CEN и CENELEC.

»Основни дейности на БИС:
на български стандарти
°Разработване
и разпространение на български стандарти
°Публикуване
на информация за актуалността на стандартите и за работата по
°Осигуряване
стандартизация
в работата на международните и европейските организации по стандартизация
°Участие
Сътрудничество с чуждестранните национални организации по стандартизация
°Процесът
на разработване на стандартите е открит и в него могат да участват всички
заинтересувани от стандартизацията. Работата по стандартизация се осъществява в
технически комитети по стандартизация (БИС/ТК), компетентни в различни области на
индустрията. При разработването и одобряването на стандартите БИС се съобразява с
международно признатите принципи на стандартизацията:

Прозрачност - работната програма по стандартизация, публикувана в Официалния
бюлетин на БИС, е достъпна за обществеността за становище и се нотифицира съгласно
Директива 98/34 и Кодекса за добра практика на СТО (WTO)

Общодостъпност - участие на всички заинтересувани при разработването на
стандартите

Консенс ус - отчитане на становищата на всички заинтересувани и постигане на съгласие
Съг лас уваност - осигуряване на координация за взаимно съгласуване на фонда от
стандарти, между които не трябва да има противоречие

Ефективност и качество на резултатите - точно, кратко, недвусмислено и
унифицирано представяне на съдържанието

БИС е важен участник в изпълнението на политическата
»цел
на България - присъединяване към ЕС през 2007 г.
Основните цели на БИС в процеса на подготовката за присъединяването към ЕС са
подпомагане процеса на премахване на техническите бариери в търговията; осигуряване
конкурентоспособността на българската индустрия, подпомагане осигуряването на
безопасност и опазване на здравето и околната среда посредством насърчаване развитието на
технологиите.
Разработената стратегия за развитието на националната стандартизация се базира на два
основни приоритета:
Изграждане на модерен, пазарно ориентиран орган по стандартизация, съобразен със
°съвременните
изисквания и работещ в съответствие с приоритетите за развитие

ОРГАН С ДЕЙНОСТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
орган, който извършва
признати дейности
в областта на
стандартизацията
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#2
Термини и определения
в стандартизацията
(БДС EN 45020)

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
дейност за определяне
на предписания за
общо и повтарящо се
прилагане, отнасящи се
за действителни или
евентуални проблеми,
насочена към постигане
на оптимален ред в
дадена съвкупност от
обстоятелства

СТАНДАРТ
документ, създаден чрез
консенсус и одобрен от
признат орган, който
определя за общо и
повтарящо се прилагане
правила, насоки или
характеристики за
дейности или техните
резултати за постигане
на оптимален ред в
дадена съвкупност от
обстоятелства

на националната икономика, индустрия и търговия по примера на по-голямата част от
организациите по стандартизация в европейските страни.
Подготвен е и е в процес на съгласуване проект на нов закон, предвиждащ преобразуване на
БИС в неправителствена организация.
Изпълнение на условията за пълноправно членство в европейските организации по
°
стандартизация CEN и CENELEC.

»Значение на стандартизацията
Стандартите представляват мощно средство за информация и за взаимно разбиране между
партньорите. Те осигуряват общопризнати технически правила, технически характеристики
на продуктите, процесите и услугите и процедури за оценяване на съответствието. Тяхното
прилагане е доброволно.
Развитието на глобалното производство и търговията определя приоритета на
международните стандарти. Международните стандарти подпомагат повишаването
на качеството, безопасността, надеждността, ефективността, съвместимостта и
взаимозаменяемостта на продуктите и осигуряват тези предимства при икономически изгодна
цена. Те правят търговията между страните по-лесна и по-безпристрастна и премахват
техническите бариери в търговията. Политиката по стандартизация на Европейския съюз
е насочена към същите цели, поради което в много случаи международните стандарти се
използват на базата на Виенското и Дрезденското споразумение.
Разработването и използването на европейските стандарти е важна предпоставка за
формиране на единен европейски пазар. Европейските стандарти служат като инструмент за
подкрепа на интересите на обществото и на законодателството, свързано с безопасността,
опазване на здравето и околната среда. Стандартите са средство за приемане и доказване
на съответствието в рамките на директивите “Нов подход”. В нормативните актове се
определят съществените изисквания към продуктите, а в съответстващите хармонизирани
стандарти се определят техническите решения, чрез които могат да бъдат изпълнени
съществените изисквания.
Уеднаквяването на българските национални стандарти с международните и европейските е
едно от важните условия за осигуряване достъпа на българските стоки до европейските и
международните пазари.

НАЦИОНАЛНА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
стандартизация,
която се извършва на
равнището на една
определена страна

НАЦИОНАЛЕН
СТАНДАРТ
стандарт, който е
приет от национален
орган по стандартизация
и е общодостъпен

»Кратка история на националната стандартизация
Първи опити за унифициране и нормиране в България са предприети още през 1932 г. от
Министерството на благоустройството, като се нормират профилите на врати и прозорци,
но в действителност не всички производители се придържат към тези норми. В резултат от
тези опити през април 1938 г. е учреден Български институт за норми (БИН) при Търговскоиндустриалните камари със седалище Софийската камара. В учредяването на БИН вземат
участие: Търговско-индустриалната и Инженерно-архитектурната камара, Министерството
на обществените сгради и благоустройството, Министерството на търговията,
Министерството на войната, Министерството на земеделието, Министерството на
железниците, Българската народна банка, Земеделската банка, кооперативните банки,
Индустриалният съюз, Занаятчийският съюз и други заинтересувани дружества и частни лица.
През следващите години Институтът е на различно ведомствено подчинение.

:::
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институт по стандартизация
»еБългарският
приемник на следните институции:
– 1941 г. на Българския институт за норми
°1938
– 1948 г. на Институт за стопанска рационализация
°1941
– 1962 г. на Институт по рационализация, отдел “Стандарти”
°1948
– 1991 г. на Институт по стандартизация , мерки и измервателни уреди
°1962
– 1999 г. на Институт по стандартизация и сертификация
°Със1991
Закона за националната стандартизация (ДВ, брой 55 от 18 юни 1999 г.) и Постановление
№ 269 от 30.12.1999 г. Българският институт по стандартизация е преобразуван в Дирекция
“Стандартизация” на Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ).
С изменението и допълнението на Закона за националната стандартизация (ДВ, брой 13 от
5 февруари 2002 г.) за национален орган по стандартизация в Република България е определен
Българският институт по стандартизация, който да организира, координира и ръководи
дейността по националната стандартизация. Българският институт по стандартизация е
юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
Необходимите условия и предпоставки за постигане на целите и задачите, които предстои да
бъдат решени във връзка с пълноправното членство на Р България в CEN и CENELEC и в Европейския съюз, са залегнали в проекта на новия закон за стандартизация, който предвижда преобразуване на БИС в неправителствена организация.

»наОрганизация
дейността
Организационната структура на
БИС е посочена по-долу.
Разработването, одобряването
и публикуването на
българските стандарти става
в съответствие със Закона за
националната стандартизация
и серията от стандарти БДС
0. Тези стандарти отразяват
международните и европейските
принципи и правила за работа по
стандартизация, залегнали във
вътрешните правила на CEN/
CENELEC.
БИС организира работата по
стандартизация по процедури,
които непрекъснато се
усъвършенстват с оглед
подобряване ефикасността на
работния процес.

Организационна
»структура
на
БИС

4 str. CMYK

#4

5 str. CMYK

Б Ъ Л ГА Р С К И И Н С Т И Т У Т П О С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И Я

»Технически комитети по стандартизация (БИС/ТК)
Техническите комитети (ТК) по стандартизация са компетентни в определени области
на стандартизацията и са регистрирани в Българския институт по стандартизация. В тях
членуват заинтересуваните от съответната област на стандартизацията производители,
потребители, търговци, учебни заведения и научни институти. За работа в техническите
комитети се привличат експерти от съответните области на дейност.
Работата на техническия комитет се ръководи от председател, избран от Общото събрание
на ТК. БИС осигурява организационно-техническото обслужване на техническия комитет чрез
секретар, който организира работата на техническия комитет.
Към настоящия момент в БИС са регистрирани и работят активно 75 БИС/ТК в различните
сектори на индустрията. Областите на действие на БИС/ТК припокриват около 80 %
от областите на действие на техническите комитети на CEN, CENELEC, ISO и IEC. За
непокритите от БИС/ТК области работата по стандартизация се осъществява от работни
групи от експерти.
БИС провежда политика за разширяване кръга на участниците в работата на БИС/ТК.
Разработи се проект на процедура за провеждане на обучение, семинари, конференции и
други дейности, които да популяризират дейността по стандартизация и да запознават
заинтересуваните от стандартизацията с правилата и процедурите за работа на национално
ниво, а така също и с правилата за участие в европейските и международните организации по
стандартизация.

Участници в техническите комитети по стандартизация
1
2
3
4
5

Представители на бизнеса, в т.ч. производители, търговци, вносители
Представители на държавната администрация
Представители на научноизследователски институти и лаборатории и
органи по сертификация
Представители на висши и специализирани учебни заведения
Независими експерти
Общ брой на участващите в БИС/ТК

Брой
697
97
125

%
65,5
9,1
11,8

86
59
1063

8,1
5,5
100
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Участие на БИС в международната дейност по
»стандартизация
Република България е член на Международната организация по стандартизация (ISO) от 1955 г. и
на Международната електротехническа комисия (IEC) от 1958 г.
Националните технически комитети по стандартизация при Българския институт
по стандартизация (БИС/ТК) вземат участие като активни членове (Р-членове) при
разработването и съгласуването на проекти на международни стандарти на съответните
технически комитети на ISO и IEC в следните области на стандартизацията:
ISO/TC 23 Трактори и машини за селското стопанство и горската промишленост
ISO/TC 37 Терминология (принципи и координация)
ISO/TC 46 Информация и документация
ISO/TC 68 Банково дело и съответните финансови операции
ISO/TC 85 Ядрена енергия
ISO/TC 86 Хладилна техника
ISO/TC 98 Основи на проектиране на строителни конструкции
ISO/TC 110 Кари
ISO/TC 119 Прахова металургия
ISO/TC 135 Методи за изпитване без разрушаване
ISO/TC 154 Документация и информация в управлението, търговията и промишлеността
ISO/TC 176 Управление и осигуряване на качеството
ISO/TC 184 Системи за промишлена автоматизация и интеграция
ISO/CASCO Оценяване на съответствието
IEC/TC 77 Електромагнитна съвместимост
IEC/CISPR Международен специализиран комитет по радиосмущения

Участие на БИС в дейността на европейските
»организации
по стандартизация
Република България е афилиран член на Европейската организация по стандартизация (CEN) и на
Европейската организация по стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC).
Икономическата политика на EU/EFTA се базира на изискването европейските стандарти да
бъдат въвеждани като национални без никакви промени.
Една от най-важните цели, към които са насочени усилията на БИС, е изпълнение на условията
за членство в европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC, за да получи
статут на пълноправен член в тези организации.

#5
МЕЖДУНАРОДНА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
стандартизация,
в която могат да
участват съответните
органи
на всички страни

МЕЖДУНАРОДЕН
СТАНДАРТ
стандарт, който е
приет от международна
организация по
стандартизация или
от международна
организация с дейност
по стандартизация и е
общодостъпен

РЕГИОНАЛНА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
стандартизация,
в която могат да
участват съответните
органи на страни само
от един географски,
политически или
икономически регион в
света

РЕГИОНАЛЕН
СТАНДАРТ
стандарт, който е
приет от регионална
организация по
стандартизация
или от регионална
организация с дейност
по стандартизация и е
общодостъпен
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за пълноправно членство според статута
»иИзисквания
Вътрешния правилник на CEN/CENELEC
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Правилата, установени със Закона за националния орган по стандартизация, трябва напълно да
съответстват на начина на организация на доброволната стандартизация, която действа в
CEN и CENELEC.

Чл. 6 и 7 от Устава на CEN, приет от CEN/АG (Генералната асамблея) на 25 юни 1992 г.,
определят, че национални членове са националните органи по стандартизация на страните
– членки на Европейския съюз или Европейската асоциация за свободна търговия (EFTА), или на
страните, на които предстои да станат членове на ЕС или EFTА.

Условие 4 :: Такса за членство

Дадена страна може да бъде представлявана само един национален орган по стандартизация.

Условие 5 :: Национален консенсус

Българският институт по стандартизация трябва да изпълни следните условия за членство в
CEN/CENELEC:

Едно от най-важните задължения на членовете на CEN/CENELEC е да изразяват националната
гледна точка по техническото съдържание при официалното гласуване (обществено
допитване).

Да спазва правилата, заложени в Устава на Асоциацията (което също така предполага и
°
съобразяване с условията на вътрешните правила и/или други решения, засягащи политиката на
Асоциацията);
Да внесе писмено заявление за членство в Асоциацията;

°Да получи одобрение от Генералната Асамблея (чрез единодушно решение – въздържалите се
°се взимат под внимание).
не

По причини, свързани с независимост и честни отношения към другите членове на CEN/
CENELEC, кандидатите трябва да осигуряват внасянето на техния национален членски внос,
когато бъдат приети за национални членове на CEN/CENELEC.

Условие 6 :: Телекомуникационна и информационна инфраструктура
Във връзка с официалното участие в процесите на CEN/CENELEC е необходимо организацията
кандидат да притежава добре работещи телекомуникационни връзки и информационна
инфраструктура, която да позволява ефективно включване в системата на CEN/CENELEC.

Условие 7 :: Въвеждане на 80% от европейските стандарти

Присъединяването към европейските организации по стандартизация (CEN/CENELEC)
предоставя условия за широкообхватно и доброволно участие в работата по стандартизация.
Пълноправното членство предоставя допълнителни права (право на гласуване), но също така е
свързано със стриктни задължения, които са изпълними при икономики, напреднали в процеса на
интегриране във вътрешния европейски пазар.

Към датата на присъединяване афилираните членове трябва да са въвели (чрез публикуване
като национални стандарти и същевременно отмяна на противоречащите национални
стандарти) съществена част (80%) от постиженията (acquis) на CEN/CENELEC, като трябва
да предоставят неоспоримо доказателство за въвеждане на всички европейски стандарти в
кратък период (например една година след приемането).

Някои от тези задължения засягат конкретно националния орган по стандартизация, други
са косвено свързани с националното му обкръжение, а именно – юридическата рамка на
техническото законодателство. В съответствие с политиката на Европейската общност
пълноправното членство в европейските организации трябва да бъде съществена стъпка в
процеса на приближаване към членство в Европейския съюз.

Условие 8 :: Информационна процедура и процедура за преустановяване на
работата по национални стандарти

С оглед получаване на пълноправно членство в CEN и CENELEC трябва да бъдат изпълнени
следните условия:

Кандидатът за член трябва да бъде подготвен да участва в процедурата за нотифициране на
неговата работа на национално ниво, което включва и преустановяване на работата (standstill)
на всички задачи на национално ниво, за които има одобрени проекти на европейски стандарти.
Трябва да бъдат предоставени доказателства за съответните вътрешни правила на страната
кандидат.

Условие 1 :: Европейско споразумение

Условие 9 :: Права за разпространение и авторски права по отношение на EN

Трябва да има “Европейско споразумение” (или еквивалентно споразумение) между EU/EFTA(
Европейския съюз/Европейската асоциация за свободно движение на стоки) и страната
кандидат, което да определя преходен период за приемането й в ЕС/ EFTA.

Страната кандидат трябва да предостави доказателство, че политиката на CEN/ CENELEC по
отношение на разпространението и авторските права, дадени в Споразумението за авторство
на разработките “Expoloitation Agreement” и Меморандум 10 “Политика за разпространение и
продажба на публикациите на CEN/CENELEC във всички формати”, може да бъде подходящо
въведена в страната, като се вземе предвид съществуващото (или планувано изменение)
законодателство за защита правата на интелектуалната собственост.

Условие 2 :: Сближаване на законодателната система с тази на ЕС
- Специфичната законодателна рамка за доброволна стандартизация трябва да бъде въведена и
напълно действаща;
- Основните аспекти от техническото законодателство трябва да бъдат максимално
приближени към директивите на Европейския съюз;
Трябва да има пълно прилагане на поне част от Директива 98/34 ЕС, изменена и допълнена в
Директива 98/48/ЕС1).

Условие 3 :: Правно положение на кандидата
Трябва да се даде доказателство, че организацията кандидат е призната в своята страна за
официален орган по стандартизация, компетентен във всички области на стандартизация на
CEN и CENELEC и обхваща всички сектори на индустрията (освен обхванатите в ETSI)

»Програма по стандартизация
Българските стандарти (БДС) се разработват на базата на работна програма на БИС, която
може да се актуализира през годината. Работната програма се съставя по предложение
на членовете на техническите комитети, както и на физически или юридически лица.
Предложението трябва да бъде придружено от обосновка относно целите, които се постигат
с предложения стандарт, икономическите фактори, финансовото и експертното осигуряване,
възможността за прилагане на стандарта за целите на сертификацията, връзката с други
стандарти.
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Предложенията за работната програма се обсъждат от техническите комитети (ТК)
в съответните области и се приемат от Общото събрание на ТК. Програмата по
стандартизация на БИС се одобрява от Съвета по стандартизация. В области, за които
няма създадени технически комитети, Българският институт по стандартизация организира
разработването на стандарти чрез специално създадени работни групи от експерти.

»Дейността в цифри
Национален фонд от стандарти по години
Година

Действащи
БДС

Действащи Действащи
Ст на СИВ БДС ISO

Действащи
БДС IEC

Действащи
БДС EN

Действащи
БДС ETS

1995

12236

969

192

11

37

3

1996

12175

967

174

25

93

5

1997

12094

960

265

31

185

7

1998

11972

954

346

47

294

7

1999

11927

944

476

63

511

39

2000

11800

752

517

63

2085

40

2001

10148

597

543

82

3934

82

2002

9529

576

929

112

5880

128

2003

9295

549

1001

118

10645

131

Юни 2004

9186

541

1066

120

13023

311
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Въведени ЕN на CEN и CENELEC като БДС през годините 1995 – 2003
Година

Брой на действащите Брой на действащите
EN - CEN
EN - CENELEC

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Юни 2004

2403
3128
3912
4720
5566
6398
7455
8333
9544
9979

2144
2431
2854
3118
3354
3633
4004
4377
4687
4896

Общ брой на
действащите EN на CEN/
CENELEC
4547
5559
6766
7838
8920
10031
11459
12710
14231
14875

Брой на въведените
като БДС
%
37
93
185
294
511
2085
3934
5880
11097
13475

Забележка: Данните включват и измененията на ЕN

Действащи български стандарти по вид през 2003 г.

Действащи EN на CEN и въведени като БДС към 01.01.2004 г.
Действащи БДС EN през годините
CEN 2003
Юни 2004
CENELEC 2003
Юни 2004

Общо действащи EN +
HD + изменения
брой
9544
9979
4687
4896

Общо въведени като БДС
(ЕN + HD + изменения)
брой
%
7490
78,50
9177
91,90
3607
76,96
4298
87,70

0,81
1,67
2,73
3,75
5,73
20,78
34,33
46,26
77,98
90,60
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Въведени хармонизирани европейски стандарти към директиви на
»ЕС
“Нов подход”
Към 01.09.2004 г.
Директива
“Нов п одход”

Общ брой
хармонизирани
стандарти

Въведени като БДС
Общо
на български
език

В
проценти

73/23/EEC Low voltage equipment

1051

1038

197

98,76

87/404/EEC Simple pressure vessels

12

12

10

100

88/378/EEC Safety of toys

24

23

19

95,83

89/106/EEC Construction products

121

113

40

93,39

89/336/EEC Electromagnetic compatibility

178

168

57

94,38

89/686/EEC Personal protective equipment

285

256

208

89,82

90/384/EEC Non-automatic weighing instruments

1

1

1

100

90/385/EEC Active Implantable Medical Devices

41

33

10

80,49

90/396/EEC Appliances burning gaseous fuels

114

109

19

95,61

92/42/EEC New hot-water boilers fired with
liquid or gaseous fuels

2

0

0

0

93/15/EEC Explosives for civil uses

16

16

0

100

93/42/EEC Medical devices

271

252

46

92,99

94/9/EC Equipment and protective systems in potentially
explosive atmospheres

49

44

5

89,80

94/25/EC Recreational crafts

58

51

0

87,93

94/62 Packaging waste

2

2

0

100

95/16/EC Lifts

7

7

3

100

96/48/EEC High-speed rail system

30

30

0

100

96/57/ЕС Energy efficiency requirements for household
electric refrigerators, freezers and combinations thereof

0

0

0

96/98 Marine equipment

0

0

0

97/23/EC Pressure equipment

123

110

57

89,43

98/37/EC Safety of machinery

513

510

211

99,42

98/79/EC In vitro diagnostic medical devices

40

39

4

97,50

99/5/EC RTTE Radio and Telecommunications Terminal
Equipment

221

204

30

92,31

99/36 Transportable pressure equipment

0

0

0

00/9 Cableway installations for persons

2

2

0

00/14 Noise emission in the environment by equipment for
use outdoors

0

0

0

00/55 Energy efficiency requirements for ballasts for
fluorescent lighting

0

0

0

01/16
Interoperability of trans-European conventional rail system

0

0

0

3161

3020

917
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»Издания на БИС
Български национални стандарти (БДС), включително въвеждащи европейски и международни
°стандарти
и хармонизационни документи (БДС EN, БДС ISO, БДС IEC, БДС HD)
на БДС
°Каталог
бюлетин на БИС
°Официален
доклад
°Годишен
°Други публикации

»Услуги, предоставяни от БИС
БИС разполага с библиотека и информационен център, където се предоставя информация
за действащите български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и други
документи. Условията за предоставяне на услугите на БИС са дадени на интернет страницата
на БИС.
БИС притежава правата за разпространение на българските стандарти, международните
стандарти, както и на национални стандарти на другите страни съгласно установените
двустранни споразумения.
Количеството на продадените български стандарти по видове е показано на фигурата подолу. Все повече нараства търсенето на националните стандарти, въвеждащи европейски
стандарти.
2003 г.

100

95,54
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Най-продавани през 2003 г. са стандартите от областта на
»управление
и осигуряване на качеството, строителството и
електробезопасността:
БДС EN 197
БДС EN 288
БДС EN 480
БДС EN 1015
БДС EN ISO 9000
БДС EN 60335
БДС EN 60439
БДС EN 60497
БДС EN 12350
БДС EN 12390
БДС EN ISO/IEC 17025

Цимент
Спецификация и одобряване на процедурите за заваряване на метали
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор
Методи за изпитване на разтвор за зидария
Системи за управление на качеството
Безопасност на битови и подобни електрически уреди
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение
Комутационни апарати за ниско напрежение
Изпитване на бетонна смес
Изпитване на втвърден бетон
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

:::

:::
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»Финансиране на дейността по стандартизация през 2003 г.
Субсидии от държавния бюджет
Собствени приходи
Вноски от членовете на БИС/ТК
Договори за финансиране на теми от програмата

лева
745 177
328 568
150 912
38 198

%
59,00
26,00
15,00
3,00

Разработена е интернет страницата на БИС (www.bds-bg.org), която съдържа обща
информация за институцията, информация за техническите комитети по стандартизация
(техните наименования, председател, секретар и област на действие), работната програма
на БИС по технически комитети, препращане към интернет страниците на международните
и европейските организации по стандартизация. Ежемесечно страницата се актуализира и
допълва.

Все още делът на собствените приходи и финансирането от заинтересуваните
от стандартизацията, в т.ч. индустрията, е много малък.

»Перспективи, цели и задачи
Преобразуване на БИС в неправителствена организация, свързано с промяна на
°законодателната
рамка, организационно преструктуриране, осигуряване на финансови ресурси,
уреждане на авторските права и правата за разпространение на стандарти и други документи.
Бъдещо пълноправно членство в европейските организации по стандартизация CEN и
°CENELEC,
което предоставя допълнителни права за участие в работата по стандартизация
на всички нива, но е свързано и с редица задължения. Тези задължения са изпълними само за
икономика, напреднала в процеса на интегриране във вътрешния европейски пазар.
Постигане на по-голяма продуктивност и качество на предлаганите от БИС продукти от
°дейността
по стандартизация.
Изграждане на национална система за оценяване на съответствието с българските
°стандарти
(сертификация на продукти, процеси и услуги) и създаване и регистриране на знаци за
съответствие.

°Привличане на все повече заинтересувани от стандартизацията.
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