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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации
и институции.

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация, така и
към подобряване на управлението и организацията на работа.
Основни дейности на БИС:
• разработва, приема и одобрява български стандарти;
• участва в работата на европейските и международните
организации за стандартизация;
• издава и разпространява български стандарти, проекти и
стандартизационни документи;
• издава официален бюлетин и каталог на българските стандарти;
• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти;
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
• организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение;
• създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.

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.
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Пандемията и дигитализацията в световен мащаб доведоха до трансформация на сектора на услугите. Вече почти всичко може да се поръча с едно кликване на мишката, и не само качеството, но бързината
за удовлетворяване желанията на клиента, са от голямо значение.
Този брой на списание „БДС Компас” е посветен на услугите, а те са
във всички сфери на икономиката. Секторът на услугите е от жизнено
важно икономическо и социално значение. Услугите представляват
около 70% от икономическата активност и заетостта в държавитечленки на Европейския съюз. Целта на създаването на единен пазар
за услуги е изложена в Договора за функционирането на Европейския
съюз, който установява принципа на свободното движение на стоки,
капитали, услуги и хора.
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Все повече се разработват стандарти за услуги – вече има десетки
стандарти и стандартизационни документи, които се отнасят пряко до
различни видове услуги.

23 - Проектът STUNED – Обучение по стандарти
във висшето образование

В този брой представяме важни стандарти за услуги в различни сфери. Мнозина от нас опират до преводи онлайн, но стандартите ясно
разписват правилата как се прави качествен превод – писмено и устно.
Доставките на продукти и плащането онлайн станаха ежедневие по
време на локдаун. Представяме стандарти за пощенски и финансови
услуги, електронното фактуриране.
И въпреки че COVID-19 значително намали пътуванията ни, то отново на помощ идват документи, които правят този сектор по-устойчив
и ни гарантират по-голяма безопасност. Това се отнася и за смяната
на жилището, тъй като стандартите ни помагат да се ориентираме в
дейността на брокерите на недвижими имоти.
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Образованието вече по-често е онлайн, но то винаги трябва да се
оценява – и тук представяме ръководство, което предоставя насоки
за планиране, разработване, прилагане и преглед на резултатите от
оценяването на знания, изисквания за компетентност и изпълнение на
услугите за обучение.
Важен е и друг стандарт – за неформалното обучение, тъй като бързите темпове на трансформация на икономиката наложиха ученето през
целия живот.
Поредицата европейски стандарти (БДС EN 17371) разглежда различни етапи от предоставянето на услуги: етапа на възлагане, етапа на
сключване на договор и етапа на изпълнение.
Всички знаем колко трябва да сме търпеливи, когато се обадим в център за обслужване на клиенти. Задържат ни на телефона безкрайно,
натискаме цифри, прехвърлят ни, а накрая ни отправят молба по-късно да се свържат с нас или да се обадим отново след известно време.
А понякога излиза и доста скъпо. И тук на помощ идват стандартите.

ТЕМА НА БРОЯ

Европейската стандартизация се
фокусира върху услугите

Европейската стандартизация има съществена роля за
улесняване на единния пазар на услуги. Секторът на услугите е от жизнено важно икономическо и социално значение. Услугите представляват около 70% от икономическата
активност и заетостта в държавите - членки на Европейския съюз. Целта на създаването на единен пазар за услуги
е изложена в Договора за функционирането на Европейския съюз, който установява принципа на свободното движение на стоки, капитали, услуги и хора.
Фокусът на европейската стандартизация се поставя върху услугите, тъй като стандартите са важен инструмент за
подобряване на тяхното качество, за да отговарят на очакванията и потребностите на клиентите, да насърчават иновациите и да правят доставчиците на услуги по-ефективни
и конкурентоспособни.
В реалните условия на вътрешния пазар значението на разграничението между услуги и стоки намалява. На практика
невинаги е възможно ясно да се разграничат стандартите
за продукти от стандартите за услуги. Голям брой стандарти за продукти включват компонента „услуги“, докато
стандартите за услуги също често частично се отнасят и
за продукти.
Разработването на стандарти за услуги набира все по-голяма скорост, вече има десетки стандарти и спецификации,
които се отнасят пряко за различни видове услуги.
„БДС Компас” представя някои важни стандарти за услуги
в различни сфери.
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Преводачески услуги
Европейският съюз изгради нова Вавилонска кула с
многото си официални езици. На Стария континент са
необходими общи правила за управление на качеството на преводаческите услуги и те са разписани в
БДС EN ISO 17100 Писмени преводачески услуги.
Изисквания за предоставяне на писмени преводачески
услуги. Стандартът предоставя изисквания за основните
процеси, ресурси и други аспекти, необходими за предоставянето на качествена преводаческа услуга, която отговаря на приложимите спецификации. Чрез прилагането
на този стандарт всеки доставчик на преводачески услуги
може да докаже съответствието на неговите процеси и ресурси за предоставяне на преводаческа услуга, която ще
отговаря на всички изисквания. Стандартът за услуги за
устен превод представяме подробно в този брой.

ТЕМА НА БРОЯ

Финансови услуги
Пандемията и дигитализацията наложиха трансформация
на плащанията. Представяме някои стандарти, които улесняват услугите във финансовия сектор.
• БДС ISO 13616-1 Финансови услуги. Международен
номер на банкова сметка (IBAN). Част 1: Структура
на IBAN
• БДС ISO 13616-2 Финансови услуги. Международен
номер на банкова сметка (IBAN). Част 2: Роля и отговорности на регистрационните органи

Пощенски услуги
Информацията е ценна стока от древни времена и въпреки съвременните комуникационни технологии, пощенските услуги са важен инструмент за постигане на социално, икономическо и териториално единство в рамките на
Европейския съюз.
БДС EN 14012 Пощенски услуги. Качество на услугата. Принципи за обработване на рекламации определя
изисквания за оценяването на рекламации и процедури за
обезщетяване, отнасящи се за вътрешни и международни
пощенски услуги. Определя различните видове рекламации и за всеки от тях установява методология за измерване на времето за отговор при тяхното потвърждаване,
обработване и вземане на решение от доставчика на услугата. Стандартът определя и изискванията за системата
за управление на рекламации, която трябва да е изградена
от доставчика на услугата. Съществуват още стандарти за
пощенски услуги, които може да откриете на сайта на БИС.

Друг важен стандарт във финансовата сфера е
БДС ISO 20022 за финансови услуги, който се състои от
няколко части:
•

Част 1: Метамодел

• Част 2: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. UML профил
• Част 3: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. Моделиране
• Част 4: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. Генериране на XML схема
• Част 5: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. Обратен анализ
• Част 6: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. Характеристики на транспорта
на съобщения
• Част 7: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. Регистрация
• Част 8: Универсална схема на съобщения за финансовата индустрия. Генериране на АSN.1.

БДС Компас, брой 4/2021
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Стандарти за устойчив туризъм
В ерата преди пандемията масовият туризъм вече натоварваше околната ни среда. Сега, когато индустрията започва
да се възстановява, предизвикателството е да се гарантира,
че туризмът в един постпандемичен свят се завръща по поустойчив начин.
• БДС ISO 21401 Туризъм и свързаните с него услуги.
Система за управление на устойчивостта на местата за настаняване. Изисквания
• БДС ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги.
Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели
на плажове
• БДС ISO 20611 Приключенски туризъм. Добри практики за устойчивост. Изисквания и препоръки
• БДС EN ISO 21416 Водолазни услуги за развлечение.
Изисквания и насоки за екологично устойчиви практики при водолазни спускания за развлечение
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• БДС EN ISO 21417 Водолазни услуги за развлечение.
Изисквания при обучение за екологична осведоменост
на водолази за развлечение
Някои от тези стандарти вече бяха представени в предишния брой на списание „БДС Компас”, други може да откриете на сайта на БИС.

Погребални услуги
Стандартите винаги се грижат за нашата безопасност.
Дори и когато си отидем от този свят, продължават да коват
правила. Доказателство е БДС EN 15017 Погребални услуги. Изисквания, който гарантира качеството на услуги,
които никой не желае да поръчва, но са неизбежни.
На останалите страници подробно представяме важни за
всички ни стандарти за услуги.
(БДС Компас)

Поредица европейски стандарти разглеждат различни
етапи от предоставянето на услуги: етап на възлагане
(EN 17371-1), етап на сключване на договор
(EN 17371-2) и етап на изпълнение (EN 17371-3). Всяка
част от тази поредица може да се използва самостоятелно
или в комбинация с останалите.
БДС EN 17371-3 Предоставяне на услуги. Част 3:
Управление на измерването на изпълнението. Насоки
за механизма на измерване на изпълнението като част
от договорите за услуга е предназначен да определи цели
за обичайните услуги, например по отношение на надеждност, откриване на дефекти, качество, както и цели за услугите за отговор, по отношение на време за реакция и разрешаване на проблеми и ефективност при отстраняване на
дефекти. Целта му е да предостави насоки за измерване на
изпълнението на услугата. Приложим е за всички клиенти
и доставчици, независимо от вида, големината и естеството на услугите, с изключение на договори за строителство
и насочени от бизнес към частен потребител.
Стандартът препоръчва преди началото на етапа на възлагане на услуга, клиентът да формулира своите бизнес
цели, които включват финансови, организационни, потребителски, корпоративни и правни аспекти. Доставчикът би
трябвало да докаже, че неговите услуги могат да се изпълнят. Документът разглежда различни етапи от доставката
на услуги: етапи на възлагане, договаряне и изпълнение.

ТЕМА НА БРОЯ

Как се измерват услугите

По време на етапа на договаряне се установява споразумението между клиента и доставчика на услугата, което да
определи задълженията за изпълнение.
Моделът за измерване на изпълнението е тълкуване на модела за измерване на информацията, представен и обяснен
в ISO/IEC/IEEE 15939 Systems and software engineering
– Measurement process (Инженеринг на системи и софтуер. Процес на измерване). Той помага да се определи
структурата на измерването на изпълнението на услугата,
за да се улесни контролът, измерването, анализът и оценяването. Същността на модела е ясното разграничение между измервания и показатели. Измерванията и събирането
на данни предоставят статистика и доказателства, докато
показателите предоставят информация за управлението.
Моделът описва как атрибутите на съответните субекти
могат да бъдат количествено определени и преобразувани в показатели, които дават основа за взимане на решения. Моделът е структура, която започва с обвързване на
необходимостта от информация за значимите атрибути.
Например, тя може да бъде доколко доставчикът реагира
на инциденти, свързани с услугата. Атрибутите включват
елементи от процеси, физически количества и възприятия,
като температура, вкус на храна, брой дефекти и наличност. От тези атрибути могат да се изведат показатели за
услугата, а от тях на свой ред могат да се изведат ключови
такива.
БДС Компас, брой 4/2021
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Стандартът препоръчва събирането на данни да е достатъчно мащабно, за да се получи представителна извадка.

• Обобщаване на резултатите в представителни
показатели за услугата:

За да се осигурят смислени показатели за услугата, се
препоръчва да се приеме подходяща, документирана и съгласувана стратегия за извадки, за да се избегнат неверни
заключения.

»» възприетото качество на храната по комбинирана скàла „много добре”, „по-скоро добре”, „поскоро лошо” и „лошо” въз основа на извадка от
проучени 10 % от служителите в 3 отделни дни за
определен месец.

Методът на претегляне и комбиниране е процес на претегляне на показателите за услугата и комбинирането им в
ключови показатели, за да се даде представа за действителното изпълнение на услугата.
Стандартът дава следния пример: ключова цел на клиента
на услугата е да осигури на служителите си столова с разнообразие от качествена храна за обяд: тогава изпълнението на услугата може да се измери, както следва:
• Определяне кои атрибути на целта могат да
бъдат измерени:
»» възприятието на вкуса от служителите
»» възприятието на външното представяне на
храната от служителите
»» състав на ястието
• Изчисляване на индивидуалните показатели на
услугата:
»» отговор на въпрос от проучването по скàлата
„много добре”, „добре”, „по-скоро лошо”, „много
лошо”
»» отговор на въпрос от проучването по скàлата
„привлекателно”, „добро”, „непривлекателно”,
„неприятно”
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Структурата на измерване на изпълнението разграничава
измерването на редовните услуги, предоставяни постоянно/периодично и измерването на процесите между клиента и доставчика в отговор на запитвания и инциденти.
Редовните услуги изискват непрекъсната наличност на
подходящи ресурси, например подготвен и мотивиран персонал, подходяща инфраструктура, инструменти, процеси
и консумативи. Например, с течение на времето може да
се наложи инфраструктурата да бъде модернизирана или
подменена; персоналът да бъде преквалифициран, увеличен, преместен или намален; консумативите да бъдат попълнени, за да се гарантира, че услугата се изпълнява в
съответствие с договореното за нея.
Дори и при непрекъснато предоставяни услуги, клиентите
и получателите би трябвало да са в състояние да уведомяват доставчика за специфичните си потребности.
Приложение А дава представа за модела за осигуряване
на услугата с различните нива на зрялост, а приложение
В съдържа примери за това как стандартът може да бъде
прилаган в различни сектори.
(БДС Компас)

Още преди пандемията от Covid-19 и бумът на дигитализацията, Европейската комисия започна да насърчава масовото приемане на електронното фактуриране в рамките
на Европейския съюз (ЕС), което води до значителни икономически ползи и грижа за околната среда.
Съществува цяла поредица стандарти и стандартизационни документи за електронно фактуриране, състояща се от:
• EN 16931-1 Електронно фактуриране. Част 1:
Семантичен модел на данните на основните елементи
на електронната фактура
• CEN/TS 16931-2 Електронно фактуриране.
Част 2: Списък от синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1
• CEN/TS 16931-3-1 Електронно фактуриране.
Част 3-1: Методология за синтактично обвързване на
основните елементи на електронната фактура

ТЕМА НА БРОЯ

Електронното фактуриране

• CEN/TR 16931-5 Електронно фактуриране. Част 5:
Насоки за използване на разширенията за сектори или
държави във връзка с EN 16931-1, методология, която
да се прилага в реална среда
• CEN/TR 16931-6 Електронно фактуриране. Част 6:
Резултат от теста на EN 16931-1 по отношение на
практическото му приложение за краен потребител.
Методология за тестване.
Чрез осигуряване на оперативна съвместимост на електронните фактури, европейският стандарт и допълващите
го европейски стандартизационни документи ще послужат
за премахване на пазарните пречки и препятствия пред
търговията, произтичащи от съществуването на различни
национални правила и стандарти, и по този начин ще се
допринесе за постигането на целите, определени от Европейската комисия.

• CEN/TS 16931-3-2 Електронно фактуриране.
Част 3-2: Синтактично обвързване за фактура и
кредитно известие съгласно ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)
• CEN/TS 16931-3-3 Електронно фактуриране.
Част 3-3: Синтактично обвързване за UN/CEFACT
XML Industry Invoice D16B
• CEN/TS 16931-3-4 Електронно фактуриране.
Част 3-4: Синтактично обвързване за UN/EDIFACT
INVOIC D16B
• CEN/TR 16931-4 Електронно фактуриране. Част 4:
Насоки за оперативна съвместимост на електронните фактури на ниво предаване
БДС Компас, брой 4/2021
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БДС EN 16931-1:2017+A1 Електронно фактуриране.
Част 1: Семантичен модел на данни на основните елементи на електронна фактура дава възможност за оперативна съвместимост за трансгранична, междусекторна
и вътрешна търговия. Семантичният модел може да се
използва от организации в частния и обществения сектор
за фактуриране на обществени поръчки. Може също да се
използва и за фактуриране между предприятия от частния
сектор.
Този европейски стандарт обхваща най-малко следните
критерии:
•

той е технологично независим

• съвместим е със съответните международни
стандарти за електронно фактуриране
• прилагането на този стандарт трябва да отговаря на изискванията за защита на личните данни на
Директива 95/46/ЕО, като се спазват принципите за
защита на неприкосновеността на личния живот и
защита на личните данни по отношение на проектиране, минимизиране на данните, ограничаване на целите, необходимост и пропорционалност
• в съответствие е със съответните изисквания на
Директива 2006/112/EО
• позволява създаването на практични, удобни за използване, гъвкави и икономически ефективни системи
за електронно фактуриране
• взема предвид специалните потребности на малките и средните предприятия, както и на възлагащите
органи и възложителите от по-ниско ниво
• подходящ е за използване при търговски сделки
между предприятия.
Стандартът разглежда основния модел на фактурата като
отговор на предизвикателството за оперативна съвместимост – съдържание, как да се използва и разширява, съответствието й на три нива (спецификации, действителна
реализация на изпращач и получател, отделни документи с
конкретни фактури).
Основният модел на фактурата трябва да включва елементи, които позволяват на търговските страни да представят
всяка сделка по фактура съгласно директивите на ЕС за
ДДС и трябва да поддържа следните бизнес процеси:
• Фактуриране на доставки на стоки и услуги срещу
поръчки за покупка въз основа на договор
• Фактуриране на доставки на стоки и услуги въз
основа на договор
• Фактуриране на доставката срещу еднократна
поръчка за покупка
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•

Предплащане

•

Плащане на място

•

Плащане преди доставка

БДС Компас, брой 4/2021

•

Фактури с референция на авизо за изпращане

• Фактури с референция на авизо за изпращане и
авизо за получаване
• Кредитни известия или фактури с отрицателни суми, издадени по различни причини, включително
връщане на празни опаковки
• Корективно фактуриране (анулиране/корекция на
фактура)
•

Частично или окончателно фактуриране

•

Самотаксуване.

Подробно са обяснени с огромно количество графики и
таблици бизнес процесите и функционалностите, поддържани от основната фактура – ангажирани бизнес страни
и техните роли и взаимоотношения, поддържани изисквания за бизнес процесите, поддържана функционалност
за фактуриране, основният модел на фактурата във връзка
с други документи в процеса на възлагане на обществени
поръчки. В приложения са дадени конкретни примери и
случаи на използване.
Описани са всички бизнес правила – ограничения на
интегритета, условия, правила за ДДС, категории ДДС,
нулева ставка, различни данъци и т.н.
Документът представя подробно Спецификацията за
използване на основна фактура (CIUS – Core Invoice Usage
Specification), която предоставя на продавача подробни
указания, обяснения и примери, както и правила, свързани
с действителното внедряване и използване на структурираните информационни елементи, присъстващи в основния модел на фактурата в конкретна търговска ситуация.
Конкретен документ, създаден според определена спецификация, трябва винаги да е в съответствие с този европейски стандарт.
В следващата фигура е представен подробно моделът, като
са показани само групите от информационни елементи.

ТЕМА НА БРОЯ

Основна фактура

Бележка по
фактурата
Контрол на процеса
Референция на
предходна фактура

Пощенски адрес
на Продавача

Продавач

Контакт с
Продавача

Купувач

Пощенски адрес
на Купувача

Получател
на плащането
Данъчен
представител на
Продавача
Информация за
доставка
Инструкции за плащане

Отстъпки на ниво
документ
Такси на ниво
документ
Общи суми за
документа
Разпределение
на ДДС
Допълнителни
Придружаващи
документи
Ред от Фактурата

Контакт с
Купувача
Пощенски адрес
на Данъчния
представител на
Продавача
Период
на фактуриране
Адрес на доставка
Кредитен превод
Информация за
платежната карта
Директен дебит
Период на ред от
Фактурата
Отстъпки на ред от
Фактурата
Такси на ред от
Фактурата
Ценови детайли
Информация за
ДДС на реда
Информация за
артикула

Атрибути
на артикула

Фигура 1 — Преглед на семантичния модел
(БДС Компас)
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Недвижими имоти

БДС EN 15733 Услуги на брокери на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите
от брокери на недвижими имоти е първият европейски
консенсус при определяне на изискванията за услугите в
имотния сектор, и тъй като подходите в различните европейски държави са различни, то тук са разписани само основни, общи изисквания. Брокерите на недвижими имоти
трябва да отговарят на всички приложими съответни европейски и национални законодателства.
Стандартът подчертава, че купувачът и продавачът трябва
да са информирани за своите права и задължения, както и
за всичко, което може да повлияе на сделката (информация
за пазарните цени, описание на имота, очаквани разходи,
документи за собственост, кадастрална карта или скица на
имота и др.).

•

дължимите такси и разходи,

• търговски
плащане,

условия,

включително

условия

на

• дали споразумението е с изключителни права или
не, както и условията за това,
• дали е позволено възлагането на задачата на подизпълнител,
• дата на подписване на споразумението, срок на
валидност и условия и срокове за прекратяване,
•

описание на имота,

•

ограничения на услугата,

• определяне дали брокерът на недвижими имоти
действа само за клиента или като посредник,
•

позоваване на приложимото право,

• указване на компетентния правораздавателен
орган,
• информация относно застраховки съгласно изискванията на този стандарт,
•

Договорът между клиент и брокер трябва да съдържа
най-малко:
• име и адрес на страните по споразумението, регистрационния номер на брокера на недвижими имоти,
•
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описание на възложената задача,
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всяко отклонение от този европейски стандарт.

Брокерът трябва да информира своите клиенти за отговорностите на страните по сделката. Той трябва да гарантира,
че информацията за клиента няма да се оповестява, освен
ако не се изисква по закон или това е от съществено значение за сделката.
Брокерът трябва да изиска от продавача да представи
доказателства за законното право на собственост и/или
за зонирането, кадастралната ситуация, както и за всички

негативни ограничения или вписвания. Всички имоти, с
изключение на продавани преди построяването им, трябва
да бъдат огледани на място лично или от името на брокера.
Брокерът трябва да оказва помощ при изготвянето на документи, необходими за извършване на сделката.
Документът определя, че брокерът трябва да се стреми да
осигури на купувача необходимата информация за сделката, например:

ТЕМА НА БРОЯ

Брокерът не бива да държи пари, принадлежащи на клиент, освен ако не са покрити от финансова гаранция или
адекватна застраховка. Той трябва да гарантира, че получените от него като депозит пари и лихвата по тях се прилагат в строго съответствие със споразумението за сделката. Ако брокерът получи депозит, той трябва да издаде
писмен документ.

Квалификация и компетентност на
брокера на недвижими имоти
Компетентността се оценява най-добре чрез съответното
завършено образование. Стандартът препоръчва най-малко 12 месеца работа при пълен работен ден, преди брокерът да започне независимо и самостоятелно да поема
отговорности.

• описание на имота (например, вид, технически
параметри, местоположение, достъп, екологични и
здравни аспекти, ако има),
• исканата цена за имота, данъци, разходите за придобиване,
• информация (например, документи за собственост), доказваща правото на продавача на собственост или владение, включително сервитутите и тежести върху имота и всички ограничения върху вещните
права на имота,
• кадастрална карта или скица на имота, етажните
планове и/или документ за делба, достатъчни за идентифициране на имота, предложен за продажба,
• описание на комунални мрежи и структурни характеристики,
• документ, показващ, че при сключване на сделка
брокерът има право да получава плащания от името
на страната, имаща право на тях,
•

статут на устройствените зони и планове,

•

година на построяване, ако е известна.

Брокерът на недвижими имоти трябва да има съществени
познания за:
•

пазара за недвижими имоти,

•

разходите за използване на имот,

• принципите и процеса на финансиране на сделката
за недвижимия имот,
• приблизителната оценка на пазарната стойност
на имотите,
•

проверка и измерване на площи.

Необходими са познания и в строителството и поддръжката на недвижими имоти, екологични и енергийни аспекти,
тълкуване на чертежи и на спецификациите на сградата,
кадастрални и геодезични скици. Брокерът трябва да има
умения по бизнес администрация, комуникация и маркетинг.
Брокерите на недвижими имоти трябва да гарантират, че
техните дейности са покрити от застраховка „професионална отговорност” в зависимост от вида и стойността на
сделките.

БДС Компас, брой 4/2021
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Етичен кодекс
Брокерите трябва да гарантират, че те и всички членове на
техния персонал са информирани и спазват следния етичен кодекс и се съобразяват със съответните нормативни
актове и добри професионални практики.
Брокерът:
• не може да отказва въз основа на дискриминация
равноправно професионално обслужване,
• трябва да защитава и подкрепя законните интереси на своите клиенти,
• не трябва да упражнява натиск, за да получи възлагане, или за да осъществи сделка,
• гарантира, че информацията за клиента няма да се
разгласява, освен ако не се изисква по закон, или е от
съществено значение за сделката,

14
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• трябва да се отнася справедливо към всички участващи страни, като зачита техните права,
• трябва да препоръча на страната, която не е представлявана от него, да потърси независима консултация, ако случаят го изисква,
• трябва да издигне честността като критерий във
всичките си професионални действия и комуникации,
• трябва да осигури пълна почтеност в своите
делови отношения,
•

трябва да насърчава лоялната конкуренция,

• трябва да избягва всякакви конфликти с колеги,
които биха могли да накърнят интересите на клиентите.
(БДС Компас)

БДС ISO 29992 Оценяване на резултати от услуги за
обучение. Ръководство предоставя насоки за планиране,
разработване, прилагане и преглед на резултатите от оценяването (знания, компетентност, изпълнение) на услугите
за обучение. Предназначен е да се използва от организации, които предоставят услуги за обучение, и такива, които избират, използват или разработват оценявания.

ТЕМА НА БРОЯ

Как се оценява обучението

Стандартът подробно описва планирането, което включва
анализ на потребностите, план за разпределяне на ресурсите, рамка за оценяване и др. Препоръчва се на етап проектиране да се определи кога би трябвало да се администрира оценяването, както е показано в таблица 1.

Таблица 1 – Продължителност на оценяването
Какво се оценява?

Продължителност

Съществуващи знания и умения

Предварителен период (преди обучението)
Текуща продължителност по време на обучението на подходящи интервали
Край на обучението

Развитие на уменията и знанията по предметни области
Постигане на целите на обучението от проведения курс
Оценяването може да бъде независимо от обучението, като
в този случай препоръчителната продължителност не е от
значение.
Документът посочва какви трябва да са квалификациите
на планиращите оценяването, квесторите и проверяващите, определя средствата и спецификите на оценяване.
Обективност, надеждност и валидност са основни изисквания за оценяване. Предупреждава се, че трябва да се
внимава, когато се сравняват различни оценки по един и
същ предмет. Защото ако се правят сравнения, е необходимо да се предоставят доказателства за тях.
Документът посочва какви трябва да бъдат процедурите
за проверка на резултатите с брой точки – при машинна
и немашинна проверка, както и в реално време. При всички е необходим ясно определен протокол с предварително
зададени критерии.

БДС Компас, брой 4/2021

15

ТЕМА НА БРОЯ

Сигурността на оценяването обхваща всички области на
разработване, провеждане, администриране, отчитане и
докладване. За всяко оценяване би трябвало да има план за
сигурност, който включва най-малко:
•

защита на личните данни

• описание на ролите и отговорностите на персонала относно сигурността
• списък с документите за сигурност на оценяването, формуляри за неразкриване на оценяването,
инструкции за квесторите, изпитваните лица,
проверителите и декларации за политики
• описание на методите за обучение на персонала,
отговорен за сигурността на тестовете
• списък с изискванията за физическа и електронна
сигурност
• описание на методите, използвани за спазване на
съответствието с политиките за сигурност
• план за действие при извънредни ситуации при
нарушаване на сигурността
• мерки за противодействие на неправомерни
дейности, извършени от изпитваните лица, разработване на наръчник за справяне с такива дейности
и мерки за улесняване на взаимното разбирателство
между персонала и квесторите.

16
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Необходим е и план, който да гарантира и документира, че
оценката е валидна и надеждна.
Необходимо е официално писмено споразумение, което
предотвратява недоразуменията между засегнатите лица
или позволява лесно да се разрешат всякакви жалби.
Официалното споразумение би трябвало да включва наймалко следното:
•

такси за изпит

•

задължения и права на участващите лица

• всички предпоставки, необходими за извършване на
оценяването
•

описание на оценката

•

защита на личните данни

• времева рамка за докладване на резултатите на
изпитваните лица.
Стандартът подчертава значението на справедливостта
при оценяването, липсата на дискриминация, зачитането
на правата на изпитваните, етичните принципи и отговорности.
(БДС Компас)

БДС ISO 29993 Обучителни услуги за неформално
образование. Изисквания oтносно услугата е предназначен за всички видове учене през целия живот (например,
професионално обучение или вътрешнофирмено обучение). Основните характеристики на тези услуги са, че се
определят цели на обучението, услугите се оценяват и се
включва взаимодействие с обучаемия. Обучението може
да бъде присъствено, с използване на информационни
технологии (ИТ), или комбинация от двете.
Предложението на доставчика трябва да включва наймалко:
•

цели и задачи на предлаганите обучителни услуги

• капацитет за удовлетворяване потребностите на
клиента (препоръки от клиенти, технически характеристики, профил на преподавателите, примерни
подобни програми)
•

методи за преподаване и оценяване

•

цена, срокове и условия.

Още преди да се запишат, желаещите трябва да имат
информация за следното:
•

тема и цели на обучителната услуга

• всички предпоставки, например изисквано ниво на
компетентност
•

местоположение, продължителност и график

• предложен брой часове и начин на обучение
(присъствено, смесено, обучение чрез ИТ)
•

методи на преподаване и начини за оценяване

•

необходимо техническо оборудване

• такси за обучението, изпитни такси, закупуване на
учебни материали и условия на плащане

ТЕМА НА БРОЯ

Услугите за неформално образование

• политики за анулиране и възстановяване на
средства
• профил на преподавателите, например, преподавателска квалификация и опит, биографични данни.
Стандартът посочва, че очакваните резултати от обучителната услуга трябва да бъдат подробни, измерими и разбираеми, както и да бъдат съпоставими с общоприета национална или международна скàла, ако има такава.
Стандартът препоръчва учебните програми, материалите
за обучение и оценяването да се преразглеждат поне веднъж годишно. Документът подробно разяснява как трябва
да се предоставя услугата – какви са задълженията и отговорностите на преподавателите, изискванията за учебни
материали, изисквания за ергономична и добре поддържана учебна среда и т.н.
При разработването или при подбора на инструменти за
оценяване трябва да се вземе предвид:
• за какво ще бъде използван резултатът от оценяването
• знания, умения и способности, които ще бъдат
оценявани
•

изисквания, които трябва да бъдат изпълнени

•

методи за оценяване

• заинтересовани страни, участващи в оценяването
или повлияни от него.
Преди или в началото на курса се извършва оценяване на
нивото на компетентност на обучаемия, а напредъкът му
се оценява по време и в края на курса.
И както почти всички документи препоръчват, и този
акцентира върху наблюдението и оценяването на услугата
и подробно дава инструкции как да се направи това.
(БДС Компас)
БДС Компас, брой 4/2021
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Услугите за устен превод

БДС ISO 18841 Услуги за устен превод. Общи изисквания и препоръки е важен документ за осъществяването
на говорима и жестомимична комуникация на различни
езици и предоставя препоръки за добра практика.
Устният преводач трябва да се придържа към приетите
професионални практики и протоколи. Те могат да варират според специализацията и средата, в която се извършва
устният превод, както и според държавата или региона.
Основните елементи на договора за възлагане на устен
превод включват, но не се ограничават само до изброеното:
• дата и място, брой часове, почивки между сесиите
на устен превод,
•

заплащане,

• местоположение на устните преводачи спрямо
говорителя и аудиторията (независимо дали устният
превод е от разстояние, или не),

• вид устен превод (т.е. консекутивен или симултанен), езикови комбинации, състав на екипите за устен
превод за дадена езикова комбинация,
• всякакви подходящи допълнителни документи или
текстове, които да служат за справка по време на
ангажимента, и които могат предварително да се
изпратят на устния преводач,
• техническо осигуряване по време на услугата за
устен превод,
• мерки за предоставяне на адекватен звук,
видимост и комфорт, излъчване, предаване и записване на думите на устния преводач и всякакви включени
проблеми с авторско право.

в

По време на ангажимента, ако е възможно и уместно,
устният преводач трябва да:

• транспорт, място за настаняване, заплащане на
дневна база и други уговорки за възстановяване на
средства, ако е приложимо,

• превежда устно в първо лице (пряка реч), освен ако
това не пречи на ясната комуникация; примерите за
изключения може да включват спешни положения и
ситуации, в които няколко човека говорят едновременно,

• приблизителен
събитието,
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• безопасност и защита (включително защитни
средства, например каски и маски за лице), ако е приложимо,
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говорители,

включени

• избягва изразяването на своите собствени чувства
или мнения, които не са свързани с ангажимента, дори
чрез гримаси, език на тялото или тон на гласа,
• се намесва, само ако е необходимо, и само за целите на осигуряване на ясна комуникация, търсене на
пояснения или поправяне на грешки на устния превод
(например, когато страните говорят твърде бързо
или не разбират правилно преведеното съдържание),
• спазва всички изисквания, свързани с намесите,
които са от значение за конкретната специализация и
среда, както и всякакви юридически изисквания, и ясно
да посочва, че устният преводач говори от свое име
при евентуална намеса,
• съобщава на възложилото ангажимента лице за
всеки риск от физическа или психическа умора или
вторична травма вследствие на обстоятелствата
около ангажимента,

• си води записки при консекутивен превод с цел подобра точност.
Стандартът посочва необходимата компетентност на
устния преводач. Той трябва да владее свободно поне два
езика (говорими или жестомимични), както и различни
видове и техники за устен превод, включително консекутивен, симултанен превод и шушутаж (превод на ухо),
умения за запомняне и водене на записки.

ТЕМА НА БРОЯ

• управлява комуникацията и редуването в устния
превод на диалог, за да гарантира плавна комуникация
и точност,

Устният преводач трябва да покаже необходимите лингвистични способности на работните езици, които владее,
на базата на национално или професионално признати
стандарти за владеене на език.
Освен лингвистични, стандартът акцентира на необходимостта от междукултурни, технически и междуличностни
компетенции, както и умения за проучване на информация
и знания в определени сфери. И както всички стандарти, и
този препоръчва постоянно развитие и образоване.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 4/2021
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Услугите в естетичната хирургия

БДС EN 16372 Услуги в естетичната хирургия поставя акцент върху изискванията за качеството на услугите в
естетичната хирургия, за да се гарантира безопасност на
пациента. От този стандарт са изключени стоматологичните, реконструктивните хирургични и естетичните нехирургични медицински процедури. Подчертава се, че в някои
страни се прилагат конкретни национални разпоредби.

ните негативни последици, потенциалните позитивни и
негативни резултати и алтернативни възможности, включително и информация за разходите. Осигурява също и
прозрачна информация по отношение на избора на конкретното медицинско изделие или имплант, както и възможни алтернативи, доказателства, литература и гаранция
за качество.

В документа подробно е обяснена компетентността на
практикуващите лекари: да имат подходящо основно
хирургично обучение от 2 години, последвано най-малко
от 4 години обучение за специалност естетична хирургия,
провеждано от оторизирано национално учебно заведение.

Първоначалната консултация включва:

•

проучване на конкретните естетични притеснения

Изрично се подчертава, че не трябва да се използват
финансови стимули, за да се привличат пациенти за
консултация или първични, или комбинирани естетични
хирургични процедури. Лекарят трябва да даде безпристрастен и обективен съвет и при платена консултация.

• оценка
пациента

Болници, частни лечебни заведения и индивидуални практики, както и всички техни медицински или бизнес партньори, които могат да получат информация за пациента,
трябва да спазват конфиденциалност.
Политиката за анулиране трябва да бъде ясна на пациента
преди извършване на каквото и да е плащане. Допълнителни споразумения се правят по преценка на практикуващия
лекар/клиниката, но те трябва да бъдат ясно обяснени и
изложени в писмен вид на пациентите.
Първоначална консултация трябва да бъде проведена с
лекаря, който ще извърши процедурата. Той предоставя
информация относно целта, ползите, рисковете и възмож-
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• оценка на общото здравословно състояние на пациента (преглед)
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на

психичното

здраве/състояние

•

оценка на очакванията на пациента

•

искане за съответни кръвни изследвания

•

искане за други необходими изследвания.

на

След първата консултация пациентът трябва да е наясно с
рисковете и ползите от предложената процедура и да му се
предостави възможност добре да обмисли решението си,
необходимостта от по-нататъшни консултации и финансовите условия.
Стандартът посочва, че съгласието е продължителен процес – от първия контакт до деня на процедурата. Включва:
• ясно обяснение на ограниченията на процедурата
и на всички налични алтернативни процедури (включително тези, които не се предлагат от практикуващия
лекар).

Често срещаните и редките, но сериозни усложнения
трябва да бъдат напълно обяснени и разбрани от пациента.
Така например, ниският процент на усложнения не бива да
се използва за убеждаване. Рисковете следва да се посочват в числа и по отношение на броя на лекуваните пациенти, например 1 на 200 пациенти страда от този страничен
ефект, а не 0,5 % от всички пациенти. Необходимо е да се
предостави и писмена информация.
Дефинират се две възрастови групи пациенти под и над
18 години. Естетичните хирургични процедури при пациенти под 18 години трябва да са по изключение и да са
свързани с медицинска оценка на рисковете и предимствата (здравни, социални последици). В тези случаи, когато
е клинично или психологически необходимо, формата за
съгласие трябва да е налична в юридически издържан вид
преди процедурата.
Стандартът дели процедурите на две категории:
Категория 1: Малки естетични хирургични процедури, извършвани под местна анестезия
в клиниката/минимална оперативна среда – амбулатория.
Категория 2: Големи естетични хирургични процедури, извършвани под местна/обща
анестезия в болница/клиника.

Практикуващият лекар трябва да информира пациентите
от кого ще се проведат следващите прегледи при следоперативното проследяване и с кого могат да се свържат,
ако възникне проблем. Най-добрата практика е практикуващият лекар лично да проследява пациента. Контролните
прегледи (наблюдения) трябва да се извършват при изписване, препоръчително е и дълготрайно проследяване (след
1 година).

ТЕМА НА БРОЯ

• ясно обяснение на последиците, включително и
времето за възстановяване, отсъствие от работа,
както и проследяване на състоянието.

Стандартът подчертава, че рекламата трябва да се избягва.
В случай на рекламиране се прилагат националните изисквания за реклама, благоприличие, честност, правдивост,
прозрачност. Безплатната консултация не трябва да се
използва като маркетингов инструмент.
Стандартът препоръчва какво да се прави при пътуване на дълги разстояния за процедури, т.нар. медицински
туризъм – информираност, осигуряване на проследяване,
рискове от пътуване след операция, лекарска отговорност
и т.н.
Практикуващите лекари трябва да имат застраховка за
медицинска отговорност (небрежност), за да покрива неочаквани и непредвидими увреждания и проблеми. Финансовото споразумение при усложнения трябва да бъде изрично определено. Всички компании, предлагащи услуги
в естетичната хирургия, трябва да имат ясна процедура за
подаване на оплаквания и обработката им, включително да
бъдат определени срокове за отговор.

Стандартът подробно обяснява изискванията за медицинската документация – лични данни, подписи, подробности
за серийни номера, партиди, партидни номера за всички
медицински устройства или изделия, които са използвани
(например, гръдни импланти, дермални филъри и други
продукти за инжектиране). Също и как следва тази информация да се съхранява, обработва и използва.
Всички пациенти при напускане на болницата или след
еднодневен клиничен престой трябва да получат епикриза, която включва информация за извършената естетична
хирургична процедура, предписаните лекарства следоперативно, клинични признаци за наблюдение, начин за
контакт в случай на спешност и подробности за първата
последваща консултация. Пациентът трябва да получи
карта на импланта(ите) в случай на имплантация от какъвто и да е вид.

Стандартът посочва добри практики, свързани с:
• безопасното
процедура,

планиране

на

хирургичната

• условията в медицинските обекти, в операционната зала,
•

управлението на риска,

•

компетентността на персонала,

•

анестезиологичните апарати,

• правилата за хигиена, задължителни медикаменти
и др.
Подчертава се, че многобройните естетични хирургични
процедури по време на една операция създават по-голям
риск за пациента. Затова обосновката за извършването им
трябва да се документира, а рисковете да се обяснят на
пациента.
(БДС Компас)
БДС Компас, брой 4/2021
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Знаете ли, че:

Как трябва да ни обслужва центърът
за връзка с клиенти

Всички знаем колко трябва да сме търпеливи, когато се
обадим в център за обслужване на клиенти. Задържат ни
на телефона безкрайно, натискаме цифри, прехвърлят ни,
а накрая ни отправят молба по-късно да се свържат с нас
или да се обадим отново след известно време. А понякога
излиза и доста скъпо.
И тук на помощ идват стандартите:
• БДС EN ISO 18295-1 Центрове за обслужване и
връзка с клиенти. Част 1: Изисквания за центровете
за обслужване и връзка с клиенти
• БДС EN ISO 18295-2 Центрове за обслужване и
връзка с клиенти. Част 2: Изисквания за използване на
услугите на центрове за обслужване и връзка с клиенти.
Първият съдържа изискванията към центровете за обслужване на клиенти и дава най-добрите практики в редица
области, за да се гарантира високо ниво на обслужване.
Тук се включват комуникация с клиенти, обработване на
жалби и ангажираност на служителите. Вторият стандарт
предоставя насоки за видовете информация, която центърът трябва да предостави, за да постигне високи нива на
ангажираност на клиентите.
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Тези стандарти за обслужване са важен елемент от най-добрите постижения в управлението на услугите в цял свят.
Те помагат за изясняване на очакванията на клиентите и
служителите, позволяват да се управлява ефективността
и подпомагат удовлетвореността на търсещите услуги във
всички форми на комуникация, без значение дали е „на
живо“, по мейл или по телефона.
(БДС Компас)

НА ФОКУС

Проектът STUNED – Обучение по
стандарти във висшето образование
Договор № 2019-1-EL01-KA203-062487

Българският институт за стандартизация (БИС) завършва участието си в изпълнението на двегодишен проект,
финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации
и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Greek State Scholarship’s
Foundation – Национална агенция на програмата за Гърция.

Следвайки определените стандарти, двете организации
за стандартизация (БИС и ASRO) разработиха 22 модула
за онлайн обучение на университетските преподаватели в
следните области:

Основната цел на проекта STUNED е да подпомогне разработването и прилагането на иновативни практики за
онлайн обучение по стандарти в университетското образование на европейско ниво чрез сътрудничество между
европейски университети и национални организации за
стандартизация за обогатяване на университетските учебни програми с онлайн модули за обучение по стандарти за
преподаватели и студенти.

• Международни икономически отношения/ Икономика/ Икономика и счетоводство/ Икономика на
търговията, услугите и туризма/ Маркетинг

•

Бизнес администрация

• Информатика/ Софтуерно инженерство/ Компютърни системи

•

Точни науки.

Координатор на проекта е Университетът на Тесалия, а
партньори по проекта са Българският институт за стандартизация, Бургаският свободен университет, Технически
университет – Рига, Румънската асоциация за стандартизация (ASRO), Университет Крайова и Университет Турку.
Партньорите анализираха и идентифицираха най-подходящите специалности за всеки университет, за които е особено важно студентите да познават стандартите с оглед на
бъдещата им професионална реализация. Бяха предпочетени тези специалности, които съществуват в поне два от
участващите университети.
Беше проведено изследване сред преподаватели и студенти относно предпочитанията им за обучителни програми
по стандартизация и беше идентифицирана степента на
познание за стандартите. Въз основа на резултатите бяха
определени стандарти за преподаване в 4 университетски
направления.
БДС Компас, брой 4/2021
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Всеки от модулите обяснява съдържанието на няколко
свързани стандарта. Съдържанието на модулите беше
ревизирано, за да се гарантира високо качество.
Беше организирано обучение във виртуална учебна среда
за подбрани преподаватели от университетите партньори.
Общо 27 преподаватели участваха и успешно завършиха
обучението, за да могат да включат тези учебни материали
в своите програми.
Преподавателите, с помощта на организациите за стандартизация, използваха модулите и знанията, придобити
в обучението, и разработиха, с помощта на БИС и ASRO,
25 модула за обучение на студенти, които да бъдат включени в техните програми след тестване и окончателна проверка. Един модул за студенти включва стандарти от един
или повече модули за преподаватели.
Тези модули бяха включени в учебните програми на университетите като задължителни или свободно избираеми.
Над 750 студенти от университетите партньори получиха
знания за стандартизацията и за важни стандарти, включени в програмите им.
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На 7 септември във Волос, Гърция, се проведе заключителната среща по проекта. Бяха обсъдени цялостното изпълнение на проекта, резултатите от проекта, постиженията и
натрупания опит и поуки. На следващия ден се проведе заключителната конференция по проекта, на която присъствието беше дистанционно поради наложените в Гърция
ограничения за провеждане на масови събития. Това даде
възможност да се включат участници от всички партньорски страни. Представители на партньорските организации
по проекта разказаха за постигнатите резултати и отново
подчертаха важността на обучението по стандартизация
във висшето образование. БИС и ASRO представиха националния си опит в обучението по стандартизация, а
университетски преподаватели дадоха конкретни примери
с техни учебни програми, в които успешно са включени
разработени по проекта модули.
(БДС Компас)

Честито Рождество Христово!
С пожелание за здрава и успешна Нова 2022 година!
От Българския институт за стандартизация

