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УВОД

Присъединяването на Република България към Европейския съюз през 2007 г. ��
е
важна промяна, определяща политическото и икономическото����������������������
развитие�������������
 ������������
н�����������
а страната
ни.������������������������������������������������������������������������
Стандартизацията играе важна роля за интегрирането на икономиката ни в
единния европейски пазар и за свободното движение на хора, стоки и капитали.
Чрез уеднаквяване на изискванията към продуктите, условията за производство и
процедурите за оценяване на съответствието се постига свободното движение на
стоките в единния европейски пазар. Осигуряването на безопасност на продуктите
и услугите, опазването на здравето и живота на хората и животните и опазването
на околната среда води до подобряване на условията на живот.
Съвременните условия на глобализация и все по-голямата обвързаност и
зависимост на икономическите, политическите и дори природните, климатични
и екологични условия и процеси поставят нови задачи и изисквания към
стандартизацията. Тя се превръща в средство и механизъм за въздействие на
различните системи и доброволно и съзнателно гарантиране на общоприети,
рационални и ефективни норми в различни сфери на човешката дейност, в т.
ч. производството, потреблението, безопасността, екологията и други сфери.
Стандартизацията навлиза в нов етап от развитието си, като от набор от технически
изисквания се превръща в неотменна част от ефективното управление на процесите
и гарантиране на тяхната прозрачност, проследимост и съответствие на приетите
норми и стандарти.
Бързо променящите се условия за търговия и повишаващите се изисквания
за задоволяване на потребностите наложи промяна на целите и принципите за
работа по националната стандартизация. Ето защо з����������������������������
а създаване на предпоставки
за по-ефикасна работа�������������
 ������������
статутът на Българския институт за стандартизация
(БИС�) се �������������������������������������������������������������
промени от институция на държавната администрация в публично
правна организация������������������������������������������������������������
за обществена полза����������������������������������������
, което стана с приемането на Закона за
националната стандартизация (ДВ от 04.11.2005). БИС е признат за национален
орган по стандартизация и представлява Република България в международните
организации по стандартизация� ISO� и ���
IEC ������������������������������
и европейските организации по
стандартизация� CEN и CENELEC.�
От януари 2007 г. Българският институт за стандартизация е пълноправен член
на CEN и CENELEC и заедно с останалите 29 членове допринася за изграждането
на ефективна европейска стандартизационна система. ���������������������
Стратег��������������
иите ���������
на ������
CEN���
 ��
и
CENELEC�������������������������������������������������������������������
до 2010 г. отразява�����������������������������������������������
т����������������������������������������������
променената икономическа обстановка в Европа
след присъединяването на новите страни членки, подчертавайки, че на Европа е
нужна стандартизационна система, която да има решаваща роля в �������������
е������������
вропейската
икономика и да работи в полза на обществото.



Предизвикателства

Съвместната работа с органите по стандартизация от страните – ченове на ������
CEN и
CENELEC,��������������������������������
ще направи възможно по-пълното интегриране на БИС в �������������
е������������
вропейските
стандартизационни структури. Работейки активно в европейските организации
по ста�������������������������������������������������������������������������
н������������������������������������������������������������������������
дартизация��������������������������������������������������������������
,�������������������������������������������������������������
участниците от българска страна трябва да дават своя принос
в работата и�������������������������������������������������������������������
да представят българските интереси в процеса на разработването на
европейските стандарти. БИС трябва да ��������������������������������������
продължи да извършва своята дейност в
съответствие с европейските ценности ������������������������������������������
и в контекста на европейското членство на
България��.
Лисабонската стратегия от 2000 г���������������������������������������
.��������������������������������������
предвижда Европейският съюз да стане
“����������������������������������������������������������������������
най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, основаваща се
на научните постижения���
”��. Голямото
���������������������������������������������
предизвикателство пред европейската
стандартизация е глобализацията на пазара и усъвършенстването на технологиите.
Стандартизацията ���������������������������
допринася за развитието на общество� -��� основаващо
�����������������
се на
научните знания, устойчивото развитие и иновациите. Важна стъпка в тази насока
е включването в процеса на обучение във висшите учебни заведения на дисциплини��������������������������������������������������������������������������
,�������������������������������������������������������������������������
осигуряващи познания относно принципите и дейностите по стандартизация.�
Разработването на европейските стандарти в подкрепа на политиката на
Европейския съюз за свободно движение на стоки, хора и капитали,   т.нар. Нов
подход, е една от основните цели на европейската стандартизационна система.
Изключително голямо е значението на използването на хармонизираните
европейски стандарти в подкрепа на европейското право, доказало своята
ефективност���������������
и ������������
ефикасност.
Стратегиите на европейските организации по стандартизация������������
предвиждат
разработването на нови ����������������������������������������������������
е���������������������������������������������������
вропейски с����������������������������������������
та��������������������������������������
ндарти в области от социалната сфера,
услугите и други сфери, за които по-рано се е считало, че не са необходими
стандарти. �������������������������������������������������������������
В тази насока голяма е ролята, която БИС трябва да играе при
участието си в разработването на тези стандарти, за осигуряване на достъпа до
тях и подпомагане използването им от индустрията и другите потребители.
Работейки на европейско и международно ниво, в дейността си по
стандартизация на национално ниво БИС трябва да отчита също и особеностите
на българската икономика, на климата и на околната среда. В това отношение от
голяма важност е осигуряването на нови национални български стандарти,
свързани с традиционни производства, туризъм, специфични услуги, както и на
стандарти и стандартизационни документи, осигуряващи доказване на качеството
в области, за които липсват международни и европейски стандарти. Работата на
национално ниво е основа за работата на европейско и международно ниво.
Като се отчита тенденцията за все по-голямо глобализиране на европейския
пазар, което е свързано с все по-широко прилагане на международните стандарти,
друго голямо предизвикателство пред БИС е активизиране на дейността
на международно ниво и укрепване на неговите позиции в международните
организации по стандартизация ISO���
���� ��
и ����
IEC�.



РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ в новите условия

Българският институт за стандартизация е демократична организация с върховен
орган Общо събрание и с членове – фирми и организации, заинтересовани от
дейността по стандартизация. 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, ръководейки
се 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.
Основни задачи
• Да съдейства за повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия и продукти на европейския и международния пазар.�
• Да развива ефикасна и ефективна инфраструктура за разработване,
поддържане и разпространение на стандарти  и спецификации:
- гъвкаво нагодена към нуждите на пазара и обществото;
- своевременно реагираща на нуждите на пазара;
- предоставяща подходящи стандарти и спецификации за позоваване в
законодателството;
- предоставяща подходящи стандарти и спецификации като основа за
оценяването на съответствието;
- осигуряваща участието на заинтересованите страни в европейските и
международните стандартизационни процеси;
- работеща при спазване на принципите за публичност, прозрачност,
съгласуваност и консенсус;
• Да разработва и предлага продукти и услуги, свързани директно или
индиректно със стандартите и с тяхното прилагане.



Стратегически
цели



1

Развитие и Усъвършенстване
на инфраструКтурата на националната
стандартизационна система
Очаквани резултати
Ефикасна и ефективна инфраструктура за разработване, поддържане
и разпространение на стандарти и спецификации, която да допринася
за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия на
европейския и международен пазар, както и защитата на интересите и
задоволяване на очакванията на крайните потребители.
Действия
® Извършване на проучване, сравнение и анализ на модела на
българската система за стандартизация с моделите на сродни
европейски национални организации за стандартизация;
® Оптимизиране на всички процеси в дейността по националната
стандартизация с цел постигане на разумен баланс между
демократичността и ефикасността на процесите:
-

усъвършенстване на организацията и управлението на процесите в структурата на системата за стандартизация;

-

оптимизиране на процесите при разработване на стандарти, при
превод и техническа редакция на европейски и международни
стандарти;

-

оптимизиране на процесите за предоставяне на информация
за стандарти, свързаните с тях нормативни актове, процедури
за оценяване на съответствието, сертификационни схеми
и органи за оценяване на съответствието (лаборатории за
изпитване, органи за контрол, органи за сертификация);

-

оптимизиране на процесите, свързани с продажбата на
стандарти и стандартизационни документи;

® Изграждане на адекватни за постигане на целите структура и
управление на администрацията на БИС;
® Поддържане на съгласувани правила и процедури за работа по
стандартизация в съответствие с правилата на ������������
CEN���������
/��������
CENELEC�
и Директивите на   ISO��������������������������������������
�����������������������������������������
/�������������������������������������
IEC����������������������������������
и осигуряващи както дейностите и
взаимовръзките между организационните структури в БИС, така
и дейностите на международно и европейско ниво;
® Укрепване на сътрудничеството на БИС с европейските и
международните организации по стандартизация, както и с
национални организации по стандартизация от други страни членки на ��������������
CEN�����������
 ����������
и���������
 ��������
CEN�����
Е����
LEC�.



2

Осигуряване на бизнес подход и ефективна
маркетингова дейност
Очаквани резултати
Познаване на потребностите на пазара за по-пълно удовлетворяване
на нуждите от необходимите стандарти, стандартизационни документи
и свързаните с тях услуги.
Действия
® Провеждане на информационна кампания за популяризиране
ролята на стандартизацията и привличане на все повече
участници в процеса по стандартизация - членове на БИС и
експерти в техническите комитети на БИС;
® Повишаване информираността на заинтересованите за
значението на стандартите, за видовете предоставяни информационни и други услуги, начините за достъп до стандартите, сертификационните схеми и свързаните с тях документи;
® Провеждане на активна маркетингова дейност, включително
проучване на пазара и разработване на маркетингов план;
® Подобряване процеса на планиране на дейността по
стандартизация, включително бизнес планове, основаващи
са на нуждите и очакванията на заинтересованите, както и на
идентифицирани приоритети на икономиката;
® Поддържане на актуален фонд от национални стандарти и други
стандартизационни продукти, отговарящ на съвременното ниво
на науката и техниката, на базата на проучване нуждите на
пазара.

3

предоставяне на стандартизационни продукти
и услуги, които отговарят на изискванията
на пазара, в съответствие с принципите на
достъпност, прозрачност и консенсус
Очаквани резултати
Непрекъснато повишаване на удовлетвореността на всички заинтересовани и повишаване на доверието на потребителите на стандарти
към тяхното техническо съдържание.



Действия
® Повишаване на административния и техническия капацитет
на БИС и развитието му като институция, ориентирана към
предоставянето на услуги за бизнеса, държавната администрация, научните среди;
® Подобряване на качеството на издаваните стандарти и други
публикации, в т. ч. подобряване качеството на преводите;
® Усъвършенстване на информационните услуги и продажбите с
цел те да бъдат съвместими  с европейската и международната
практика и да улесняват ползването им от крайните
потребители.
® Усъвършенстване на организационните, техническите и
информационните средства за достъп и използване от
служителите на БИС и експертите на информацията от ����
CEN�/
CENELEC����
 и��  ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
ISO�����������������������������������������������
/����������������������������������������������
IEC�������������������������������������������
, свързана с оперативната дейност  на тези
организации;
® Усъвършенстване на достъпа до информация за служителите на
БИС и експертите на БИС/ТК, свързана с оперативната дейност
на ���������������
CEN������������
/�����������
CENELEC����
 и��  ��������
��������
ISO�����
/����
IEC�.

4

Осигуряване на стабилно финансиране
на националната стандартизационна система
Очаквани резултати
Осигуряването на финансова стабилност ще позволи БИС да извършва
безпроблемно своята основна дейност и да осигурява активното
включване на български експерти в работата на европейските и
международните организации по стандартизация.
Действия
® Активно участие в схемите за финансиране на дейността по
стандартизация по линията на европейските организации
по стандартизация, по схемите на структурните фондове
за финансиране на българската икономика, двустранно
сътрудничество и т.н.
® Ефективно използване на наличните финансовите ресурси, като
се отчитат както приоритетите в отделните области и интересите
в общи области на стандартизацията, така и необходимостта от
квалификация и материално стимулиране на персонала;
® Усъвършенстване на механизмите за финансиране на дейностите
по стандартизация от членски внос и от собствени дейности,
включително от нови дейности;



® Активизиране финансирането на дейности за осигуряване на
стандарти, свързани със законодателството, от средства по
договори с отговорни министерства и други заинтересовани
организации;
® Насърчаване на индустрията да финансира разработването
на национални стандарти и участието на български експерти
в работата на международните и европейските технически
комитети;

5

Повишаване активността на БИС при участие в
европейските и международните организации
по стандартизация
Очаквани резултати
Адекватно на интересите на икономиката участие на експертите и
представителите на БИС в европейските и международни организации
по стандартизация, които да допринасят за развитието на стандартизацията на европейско и международно ниво, защитавайки
националните интереси.
Действия
® Активизиране участието на служителите от БИС и на експертите
и представителите от БИС/ТК в работата на съответните
работни органи (технически комитети, работни групи и т.н.) на
европейските и международни организации по стандартизация,
отчитайки националните интереси;
® Провеждане на заседания на технически комитети на ������
CEN���
и
CENELEC���
 ��
и ����
ISO���
и
�� ������������������������������������������
IEC���������������������������������������
под домакинството на БИС в области на
стандартизацията, за които има национален интерес;

6

Утвърждаване на БИС като организация, разработваща стандарти за целите на оценяване на съответствието и поддържане на сертификационни схеми и знаци за съответствие
Очаквани резултати
Повишаване на разбирането от страна на производителите, търговците
и потребителите за необходимостта от прилагането на стандартите
(независимо от тяхната доброволност) и оценяване на съответствието с
тях, за  гарантиране на достъпа до европейския и международен пазар,
качеството и безопасността на продуктите и услугите.



Действия
® Приоритетно разработване на български стандарти, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието и участие в
разработването на хармонизираните европейски стандарти;
® Развитие на структурите в БИС, свързани със системата за
оценяване на съответствието с изискванията на българските
стандарти;
® Създаване на схемни комитети за сертификация на продукти
в съответствие с правилата за оценяване на съответствието с
българските стандарти на продуктите и услугите;
® Разработване и поддържане на национални сертификационни
схеми и знаци за съответствие с националните стандарти;
® Включване в съществуващите европейски и международни
сертификационни схеми и знаци за съответствие с международните и европейските стандарти.

7

Задълбочаване на сътрудничествоТо на БИС
с научните организации и висшите учебни
заведения
Очаквани резултати
Улесняване на достъпа на индустрията до нововъведенията, основани на
последните постижения на науката и техниката чрез стандартизацията,
чиято цел е да отразява връзката между науката и практиката.
Укрепване на взаимодействието между БИС и висшите учебни заведения
и научните институти с цел повишаване на знанията и компетентността
на специалистите.
Действия
® Насърчаване участието на научните и академичните среди в
процеса по стандартизация;
® Създаване на информационни центрове на БИС във висшите
учебни заведения и в други регионални структури на базата
на договори за сътрудничество, включително провеждане на
информационни кампании, семинари и др., предназначени за
академичните среди;
® В�����������������������������������������������������
ключване в ������������������������������������������
програмите��������������������������������
 �������������������������������
з������������������������������
а обучение във висшите учебни
заведения������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
на материали, свързани със стандартизацията  ��
и
свързаните с нея дейности с оглед подготовка на кадри за работа
по стандартизация в индустрията и в други области�.
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8

Подобряване на сътрудничеството
с министерствата и другите администрации
на органите на изпълнителната власт
Очаквани резултати
Повишаване ефективността на взаимодействието между БИС и
администрациите на органите на изпълнителната власт по отношение
на прилагане на стандартите за целите на нормативните актове, както и
финансово осигуряване на дейността по стандартизация, свързана със
законодателството.
Действия
® Подобряване на обмена на информация с администрациите
на органите на изпълнителната власт относно стандартите,
техническото законодателство и процедурите за оценяване на
съответствието;
® Участие на администрациите на органите на изпълнителната
власт в работата на БИС/ТК;
® Участие на експерти на БИС (БИС/ТК) в работата на работни
групи за подготовка на техническото законодателство;
® Усъвършенстване на дейността по нотификации съгласно
Директива 98/34 на ЕС и Споразумението на Световната
търговска организация (СТО) за премахване на техническите
пречки в търговията чрез създаване на контактни звена към
съответните министерства и заинтересовани организации;
® Провеждане на обучения, семинари, работни срещи и др.,
свързани с използване на стандартите за целите на нормативните
актове и правилното прилагане на процедурата за нотификация
на стандартите, техническото законодателство и процедурите за
оценяване на съответствието;

9

Непрекъснато повишаване на квалификацията
и мотивацията на служителите на БИС и
експертите на БИС/ТК
Очаквани резултати
Висококвалифициран и компетентен състав на администрацията на БИС
и експерти на БИС/ТК, които осъзнават своя ангажимент и отговорност
при извършване на своите конкретни задължения.

11

Действия
® Разработване и изпълнение на програми за обучение на
обучители в областта на стандартизацията и свързаните с нея
дейности;
® Разработване на програми за обучение и повишаване на
квалификацията на служителите на БИС с оглед на техните
задължения и отговорности, включително за обучение на нови
служители;
® Посещения на служители на БИС и експерти с цел обучение в
европейски, международни и други национални организации по
стандартизация, както и участие в европейски и международни
програми за обучение;
® Осигуряване на обучение на място от експерти от европейски и
от други национални организации по стандартизация;
® Разработване на критерии за оценяване на служителите на
БИС с оглед постигане на обективност при тяхното материално
стимулиране и мотивация за израстване.
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