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ОБРЪЩЕНИЕ НА
РЪКОВОДСТВОТО

INTRODUCTION

Българският институт за стандартизация (БИС)
има удоволствието да представи годишния си
отчет за 2013 г., който съдържа информация за
всички важни дейности, събития, предизвикателства и постижения, с които беше белязана
изминалата година.

Bulgarian Institute for Standardization has the
pleasure to present its report for 2013. The report
contains information about all important activities,
events, challenges and achievements which have
marked the past year.

2013 е първата година от прилагането на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета, с който бяха внесени промени
в европейската стандартизация, на които БИС
трябваше адекватно да реагира. В изпълнение
на Регламента по отношение осигуряването на
достъп на малките и средните предприятия до
дейността по стандартизация БИС промени своя
Устав и започна преработването на Вътрешните
си правила за работа по стандартизация в унисон с изискванията на Регламента.

2013 is the first year of the implementation of
Regulation (EU) 1025/2012 of the European
Parliament and of the Council. BDS adequately
responded to the changes in the European
standardization imposed by the Regulation.
In pursuance of the Regulation’s specific
requirements, BDS amended its Statutes to assure
better terms and conditions for SMEs involvement
in the standardization process. With regard to
this an amendment of BDS Internal Rules on
standardization activities was also undertaken.

Определихме новите си цели и приоритети за
следващия четиригодишен период с разработването и приемането на Стратегия за развитие
на стандартизационната система в България и
на Българския институт за стандартизация за
периода 2014 – 2017 г. За първи път подготвихме и годишен маркетингов план за предстоящата 2014 г., насочен както към работа с членовете, така и към работата с бизнеса и неговите
организации.

BDS determined its new objectives and priorities
for the coming four-year period 2014-2017 with
the development and adoption of the Strategy
for development of the standardization system in
Bulgaria and for the development of BDS. For the
first time BDS prepared an annual marketing plan for
2014 addressed both to the work with members and
the work with the business and its organizations.

Успешно приключихме голяма част от дейностите по проект „Усъвършенстване на системата
за стандартизация в България”, финансиран по
ОП „Конкурентоспособност”, като смятаме, че за
2013 г. едни от най-важните постижения в него
са усъвършенстването на софтуерната система,
обслужваща стандартизационния процес, и създаването на собствен печатен център на БИС.

BDS successfully completed most of the activities of
the project “Improving the standardization system in
Bulgaria”, financed under the OP “Competitiveness”.
To us, the most important achievements for 2013
were the upgrading of the software system serving
the standardization process and the establishment
of our own Printing Centre.

Успяхме да поставим началото и на две нови и
изключително важни дейности: създаването на
първия информационен център по стандартизация в Техническия университет – София и поемането на секретариат на Проектен комитет на
CEN съвместно с Австрийския институт по стандартизация (ASI) в областта на „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето”.

We managed to put the beginning of two new very
important activities: establishment of the information
centre for standardization at the Technical University
of Sofia and undertaking the secretariat in the field of
“Care services for cleft lip and/or palate” as twinning
partner of the Austrian Standards Institute (ASI).
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Нашата оценка за годината е, че тя беше успешна и работата ни е довела до положителни резултати, за което говори и фактът, че за първи
път през 2013 г. за последните години отбелязахме значителен ръст на приходите от продажби
въпреки все още нелеките финансово-икономически условия в страната.

We consider the past year has been successful and
our work has led to positive results. In 2013 for the
first time for the last years BDS had a significant
growth in sales revenue although the financial and
economic conditions in the country are still uneasy.

Благодарим за активната дейност на нашите
членове, експертите на БИС/ТК и служителите
на БИС и разчитаме, че чрез съвместната си
работа през следващата година ще поставим
добро начало на изпълнението на новата стратегия на БИС.

We express our gratitude to our members, BDS/TC
experts and BDS employees for the active work and
hope that by working together we will put a good
beginning to the implementation of the new BDS
Strategy in the next year.

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of BDS
Managing Board
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Ирен Дабижева
Изпълнителен
директор

Iren Dabizheva
BDS Managing
Director
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 2013

HIGHLIGHTS OF 2013

Приемане на новите стратегически
насоки за 2014 – 2017 г.

Adoption of the new strategic guidelines
for 2014 - 2017

През изминалата година УС на
BDS Managing Board approved
СТРАТЕГИЯ
БИС одобри и прие Стратегия за
and adopted the Strategy
развитие на стандартизационfor
development
of
the
ната система в България и на
standardization
system
Българския институт за станin Bulgaria and for the
дартизация за периода 2014 –
development of the Bulgarian
2017 г. Документът се основава
Institute for Standardization
на анализ на общественото, поfor the period of 2014 – 2017.
литическо и икономическо разThe document is based on an
витие на страната, тенденцииanalysis of the social, political
те в Европейския съюз, както и
and economic development
на предвижданията за бъдещи
trends in the European Union
предизвикателства.
Приоритеas well as the projections for
тите са формулирани на базата
the future challenges. The
Б ъ л г а р с к и и н с т и т у т за
с т а н д а рт и за ц и я
на анализи на състоянието на
priorities are formulated based
стандартизационната
система
on an analysis of the state of
в България. Основен приориthe
standardization
system
тет е усъвършенстване на институционалния и in Bulgaria. The main priority is improving BDS
административен капацитет на организацията, institutional and administrative capacity, as well as
както и на нормативната база. Важни стратеги- the normative basis. Important strategic objectives
чески цели са увеличаване на портфолиото от are increasing the portfolio of products and services,
продукти и услуги, оптимизиране на процесите, optimizing the processes of standards development,
свързани с разработването на стандарти, на- encouraging and facilitating the SMEs access to
сърчаване и улесняване на достъпа на малки- standards and standards development, intensifying
те и средните предприятия до стандартите и до the relationships with research organizations,
процеса на разработването им, активизиране на universities, governmental bodies and public
отношенията с научните организации, универ- organizations. Among BDS main objectives are
ситетите, държавните органи и обществените improving the dialogue with organizations for
организации. Подобряването на диалога с орга- consumer protection.
низациите за защита на потребителите също е
сред основните цели на БИС.
ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
И НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС)
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2017 ГОДИНА

За изпълнението на стратегията е разработен
план за действие, в който са определени необходимите действия, както и ключови показатели
за наблюдение на изпълнението и измерване на
резултатите.

An action plan has been developed for the
implementation of the strategy. The required
actions and the key indicators for monitoring the
implementation and performance measurement
were defined therein.
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Изпълнение на проект
BG161РO003-4.3.01-0003
„Усъвършенстване на системата
за стандартизация в България” по
Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г. с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално
развитие

Implementation of project
BG161РO003-4.3.01-0003 “Improving
the standardization system in Bulgaria”
under the OP “Development of the
Competitiveness of Bulgarian Economy”
2007-2013 with the financial support of the
European Union through the European
Regional Development Fund

Инвестираме във вашето бъдеще
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Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

Основното през 2013 г. е приключването на
дейностите по проект „Усъвършенстване на
системата за стандартизация в България”.
Дейностите от проекта се изпълниха в съответствие с одобрения от Управляващия орган актуализиран план-график. През отчетния период са
внесени пет междинни отчета с искания за плащания и са получени средствата от 5 междинни
плащания, което позволи разплащане с изпълнителите.
Поради обективни причини, независещи от БИС,
се наложи проектът да бъде удължен с 12 месеца – до 28.02.2014 г. Така, към края на 2013
в процес на изпълнение остана само една дейност – организиране на електронен фонд от
стандарти. След нейното приключване БИС ще
разполага с пълнотекстова база данни с разширени и подобрени функции, които ще бъдат
от полза както за членовете на организацията,
така и за всички заинтересовани от дейността
по стандартизация.
През 2013 се проведоха обучения на служители от БИС от Испанската асоциация за стандартизация и сертификация (AENOR) с цел
повишаване административния капацитет на организацията – обучения на експерти от БИС по
стандартизация; обучения за обучители в областта на стандартизацията; обучения на експерти
от БИС за изпълнение на дейностите, свързани
с оценяване на съответствието на национално
и международно ниво и оценяването на сертификационни схеми, специализирани обучения по PR, реклама и маркетинг. Осъществи
се и учебно пътуване с цел обмяна на опит във
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Finalizing the activities under the project “Improving
the standardization system in Bulgaria” was
a core issue for 2013. Project activities were
carried out in accordance with the approved by
the Managing Authority updated schedule. Five
reimbursement requests were submitted and five
interim payments were received during the reporting
period. This allowed BDS to settle its payments to
the contractors.
The project had to be expanded by 12 months –
until 28.02.2014 due to objective reasons. Thus,
only one activity – organizing the electronic fund of
standards was in process as of the end of 2013. After
its completion, BDS will have a full-text database
with advanced and enhanced features that will be
of benefit to the organization members, and for all
those interested in the standardization activity.

Trainings for BDS employees were conducted
by the Spanish Association for Standardization
and Certification (AENOR) to enhance the
organization’s administrative capacity – training
of BDS experts on standardization, training of
trainers in the field of standardization, training of
BDS experts for implementation of activities related
to conformity assessment and certification schemes
at national and international level and specialized
training of BDS experts in PR, advertising and
marketing. Training and study visit of BDS
experts in a European organization for
standardization
(AENOR)
with
leading
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водеща европейска национална организация по
стандартизация (AENOR).

performance in the sphere was also conducted.

В рамките на проекта през 2013 се направи
следното:
• Издадоха се преработени и актуализирани издания на информационните брошури и
беше изпълнена втората вълна на медийната
кампания.

In the frame of the project in 2013:
• Revised and updated editions of the
information brochures were issued and the
second media campaign wave was implemented.

• Изгради се Печатен център, оборудван със
съвременна печатна техника. Служители от
отдели „Издателска дейност“ и „Информационни услуги и продажби“ бяха обучени за
работа с новата техника. Вследствие на това
БИС вече подготвя и печата самостоятелно
всички свои основни издания.

• A printing centre was build, equipped with
modern printing tools and machines. Employees
from the “Publishing” and “Information services,
sales and library” Departments were trained to
work with the new equipment. As a result, BDS
already prepares and prints all of its main editions
independently.

• Усъвършенства се и се надгради информационна система и базата данни на БИС, както
и уеб-сайтът на БИС, посредством което се
предоставят нови възможности за улеснено
участие в дейността по стандартизация и в
работата на БИС/ТК, а и за разработване и
предлагане на нови онлайн услуги за бизнеса.
В резултат от цялостното изпълнение на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” БИС постигна очакваните
резултати, а именно:
• Популяризиране на дейността по стандартизация и повишаване на разпознаваемостта
на БИС сред обществото.

• BDS information system and database, as well
as BDS website were improved and upgraded.
Now BDS provides new opportunities for
facilitating the participation in the standardization
activity and in BDS/TC’s work and for developing
and offering new online services for business.

As a result of the overall implementation of the
project “Improving the standardization system in
Bulgaria” BDS has achieved the expected results:
• Promoting the standardization activity and
increasing BDS recognition among the society.

• По-добра информираност на бизнеса и
особено на малките и средни предприятия
(МСП) относно ползата от прилагането на
стандартите.

• Increased
awareness
of
businesses,
particularly small and medium-sized enterprises
(SMEs) about the benefits of using standards.

• Укрепване на административния и техническия капацитет на БИС и утвърждаването му
като модерна институция и надежден партньор.

• Enhanced administrative and technical
capacity of BDS and its establishment as
a modern institution and reliable partner.

• Повишаване на ефективността и ефикасността на работата на БИС в европейските и
международни организации по стандартизация в подкрепа на интересите на българския
бизнес и създаване на благоприятна бизнес
среда.

• Increased effectiveness and efficiency
of BDS work in the European and
international standards bodies to promote
the interests of Bulgarian business and
create a favourable business environment.

• Подобряване на качеството и разнообразяване на обхвата на услуги, предоставяни от
БИС в съответствие с потребностите и интересите на бизнеса и обществото.

• Improved quality and diversification of the
range of services provided by BDS in response
to the needs and interests of the businesses and
society.
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Поддържане на секретариат на
Проектен комитет на CEN съвместно
с Австрийския институт по
стандартизация (ASI)

BDS as a partner of the Austrian Standards
Institute (ASI) holds the secretariat of a
CEN Project Committee

През изминалата година БИС за първи път се
включи в ръководството на технически орган на
Европейския комитет за стандартизация чрез
равнопоставено партньорство между националните органи за стандартизация на Австрия и България. Така специалисти в лечението на лицевите аномалии поставиха началото на работата на
европейския проектен комитет на CEN (CEN/PC
424) „Грижи при вродени цепнатини на устната
и/или небцето”. През септември се проведе и
първото пленарно заседание, в което участваха представители от 9 европейски страни, сред
които и български специалисти в тази област,
участващи като експерти в БИС/ЕРГ 17. Целта
е разработване на стандартизационен документ,
съдържащ насоки и препоръки за организирането на услугите за деца с такъв вид деформация.
Предвижда се домакин на следващото заседание на CEN/PC 424 (през април 2014) да бъде
Българският институт за стандартизация.

BDS for the first time holds a secretariat of a
CEN technical body as a twinning partner of ASI.
Specialists in the treatment of facial abnormalities
launched the work of CEN (CEN/PC 424) “Care
services for cleft lip and/or palate”. The first plenary
meeting was held in September. The meeting was
attended by representatives from 9 European
countries, including Bulgarian specialists in this area
participating as experts in BDS/EWG 17. The aim is
to develop a standardization document containing
guidelines and recommendations for organization of
services related to early care for newborns with this
kind of deformation. The next meeting is planned
to take place in April 2014, hosted by the Bulgarian
Institute for Standardization.

БИС - организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 „Пластмасови
тръби и тръбопроводни системи”

BDS organized and hosted
CEN/TC 155 “Plastics pipes and piping
systems” Plenary meeting

През май 2013 г. Българският институт за стандартизация заедно с Българската асоциация на
производителите на пластмасови тръби бяха
домакини на провелата се в София 53-та пленарна среща на европейския технически комитет по стандартизация CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”, който
разработва стандарти, съдържащи изисквания
за пластмасови тръби, свързващи части и системи, а също и методи за изпитването им. На срещата присъстваха 59 експерти от 20 европейски
страни - членки на CЕN. Сред българските участници бяха представители на производители на
пластмасови тръби и свързващи части, на лаборатории за изпитване и на държавната администрaция. Специално внимание се обърна на
въпроса относно продължаването на работата
по т. нар „umbrella” стандарти (prEN 15012 до
prEN 15015), които са предвидени да бъдат хармонизирани, като ще обхващат отделни групи от
стандарти, съдържащи изисквания за продукти
за конкретно приложение.

The Bulgarian Institute for Standardization in
cooperation with the Bulgarian Association of
Producers of Plastic Pipes hosted the 53rd Plenary
meeting of the European Technical Committee
for Standardization CEN/TC 155 “Plastics piping
systems and ducting systems” held in May 2013.
The Technical Committee develops standards with
requirements for plastic pipes, fittings and systems
as well as methods for their testing. The meeting
was attended by 59 experts from 20 European
countries – CEN members. Bulgarian delegation
included representatives of plastic pipes and fittings
producers, testing laboratories and state officials.
The most important issue discussed was the
problem with the continuing work on the so-called
“umbrella” standards (prEN 15012 to prEN 15015),
which are intended to be harmonized. Those
standards will cover different groups of standards
containing requirements for products, intended for
specific application.
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На срещата на CEN/TC 155
в София присъстваха 59
експерти от 20 европейски
страни - членки на CЕN
The CEN/TC 155 meeting
in Sofia was attended by 59
experts from 20 European
countries – CEN members

Семинар за малки и средни предприятия
на тема „Включване на МСП в
стандартизацията”

Seminar for Small and MediumSized Enterprises “Including SMEs in
standardization”

Сред акцентите през 2013 г. е и организираният
през април в Центъра за срещи, конференции и
обучения на БИС семинар, посветен на малките
и средни предприятия (МСП) на тема „Включване на МСП в стандартизацията”. Той се проведе в рамките на международния проект SMEST
2 (Small and Medium Enterprises Standardization
Toolkit), финансиран от Европейската комисия и
Европейската асоциация за свободна търговия,
и изпълняван от консорциум под ръководството
на CEN, CENELEC и NORMAPME. Семинарът в
София, който бе посетен от над 35 фирми и организации, бе част от мероприятията, свързани
с повишаване на осведомеността сред МСП относно стандартите, чрез използване на онлайн
платформи, и ползите за бизнеса от прилагането на стандарти. Системата за стандартизация
в България бе представена от изпълнителния
директор Ирен Дабижева, която направи преглед на дейността на българския орган за стандартизация. Добри практики при прилагането на
стандарти в своята конкретна дейност споделиха Асен Георгиев, член на УС, представител на
фирма „Теси” ООД, и Антонина Андреева, технически директор на фирма Винербергер ЕООД.

Among the highlights in 2013 was also the seminar
for small and medium-sized enterprises (SMEs)
“Including SMEs in standardization” organized at
BDS Conference and Meeting Centre. The seminar
was held within the framework of the international
project SMEST 2 (Small and Medium Enterprises
Standardization Toolkit) funded by the European
Commission and the European Free Trade
Association and is implemented by a consortium
led by CEN, CENELEC and NORMAPME.
The seminar in Sofia which was attended by
over 35 companies and organizations was a
part of the events related to raising awareness
among SMEs about standards through the use of
online platforms and business benefits of using
standards. The Standardization system in Bulgaria
was presented by BDS Managing Director, Mrs.
Iren Dabizheva, who reviewed the Bulgarian
standards body activities. Best practices of the
standards application in business activities shared
Mr. Asen Georgiev, Member of BDS Managing
Board, “Tesy” Ltd. and Mrs. Antonina Andreeva,
Technical Director of “Wienerberger” Ltd.
The seminar enabled the SME’s representatives
to find the answer of important questions and
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Семинарът даде възможност на представителите на МПС да намерят отговор на важни въпроси
относно стандартите, тяхното прилагане и стандартизацията като цяло.

to
dispel
doubts
standardization.

about

standards

and

Семинарът в София под
наслов „Включване на МСП
в стандартизацията” бе
посетен от над 35 фирми
и организации
The Seminar in Sofia
“Including SMEs in
Standardization” was
attended by over 35
companies and
organizations

Откриване на информационен център
по стандартизация в Техническия
университет, София

An Information Centre for Standardization
was opened at the Technical University of
Sofia

Началото на академичната учебна година през
2013 г. в Техническия университет (ТУ), София,
съвпадна и с откриването на информационен
център по стандартизация. Центърът се намира
в библиотеката на ТУ и чрез него се дава безплатен достъп на преподаватели и студенти за
четене на стандарти на екран. Това е първият,
пилотен проект за създаване на информационни центрове по стандартизация във висшите
училища. Основната цел е задълбочаване на
сътрудничество между Българския институт за
стандартизация (БИС) и висшите училища. БИС
и ТУ се споразумяха стандартизацията да залегне в обучението на студентите, с което ще се
повиши тяхната информираност относно стандартите, тъй като всяка инженерна специалност
е свързана с тяхното прилагане.
Създаването на подобни центрове в други
Висши училища в България е един от стратегическите приоритети за БИС и необходима
стъпка за популяризиране на стандартизацията
в България.

An Information Centre for Standardization was
opened at the Technical University of Sofia (TU)
with the official launching of the academic 2013
year. The Centre is situated in the library of the TU
where BDS provides free access for professors
and students for reading standards on the screen.
This is the first pilot project for establishment of
information centres for standardization at the
universities. The main objective is to extend and
develop the cooperation between the Bulgarian
Institute for Standardization and the universities.
BDS and TU agreed standardization to be a part of
students’ training as when it comes to real practice
every engineering degree is related to the use of
standards.
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Информационният център
по стандартизация в
Техническия университет,
София, бе тържествено
открит от изпълнителния
директор на БИС
г-жа Ирен Дабижева и
ректорът на ТУ проф. д-р инж. Марин
Христов
The Information Centre for
Standardization at the
Technical University of Sofia
was solemnly opened by BDS
Managing Director
Mrs. Iren Dabizheva and the
Rector Eng. Marin Hristov

Участие на БИС в стажантска програма
по проекта „Студентски практики”

BDS participation at trainee programme
under the project “Student practices”

За първи път през изминалата година БИС се
включи в изпълнението на стажантска програма
по проекта „Студентски практики”, осъществяван
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на ЕС. В периода от 29 юли до 08 октомври в
практическото обучение в реална работна среда на място в БИС участваха четирима студенти
от следните софийски университети: Техническия университет; Университета за национално
и световно стопанство, Химико-технологичния
и металургичен университет, Университета по
архитектура, строителство и геодезия. Студентите имаха възможност да се запознаят с дейността на всички сектори и отдели на националния орган за стандартизация и да научат повече
за работата по стандартизация на национално,
европейско и международно ниво, както и за
предоставяните от БИС услуги. Участието на
БИС в подобни мероприятия цели, от една страна, привличане на вниманието на студентите,
а от друга, приобщаването им в бъдеще към
дейността по стандартизация.

BDS was involved for the first time in the past year in
the implementation of the trainee programme under
the “Student practices” project, implemented with
the financial support of the OP “Human Resources
Development 2007 - 2013” and co-financed by
the European Social Fund. Four students from
the Technical University, the University of National
and World Economy, the University of Chemical
Technology and Metallurgy and the University of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy took
part in the practical training at BDS within actual
working environment between 29 July and 8
October. The students had the opportunity to get
acquainted with the activities of all BDS sectors
and departments and to learn more about the
standardization work at national, European and
international level, as well the services provided
by BDS. BDS participation in such events aims,
on the one hand, to attract the students’ attention
and on the other hand, to encourage their future
involvement in the standardization activity.
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС ПРЕЗ 2013

BDS MEMBERS IN 2013

В края на 2013 г. в Българския институт за стандартизация членуват общо 325 организации
(юридически лица). От тях 9 са корпоративни
членове, 293 са със статут на активно членство,
20 са статут на наблюдатели, 3 организации са
със смесено членство – активно и като наблюдатели. Броят на новоприетите членове в БИС за
изминалата година е 30.

By the end of 2013 year 325 organizations (legal
entities) have been members of the Bulgarian
Institute for Standardization. 9 of them are corporate
members, 293 have the status of active members,
20 have observer status and 3 organizations are of
a mixed status – active and observers. The number
of newly accepted BDS members for the last year
is 30.

Разпределението им по групи е представено в
таблицата по-долу, а на следващата графика е
изобразено процентното им съотношение:

Their distribution by groups is presented in the
following table and the next graphic below shows
their percentage ratio:
2013

Група
Group

Група 2
Group 2

Вид организация
брой
Type of organization
Number
Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци,
банки
212
Employers’ associations, branch chambers, producers and traders, banks
Органи на изпълнителната власт
33
Executive government bodies

Група 3
Group 3

Научни организации, институти, висши училища
Scientific organizations, institutes, universities

30

9

Група 4
Group 4

Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies

32

10

Група 5
Group 5

Сдружения, професионални организации, съюзи
Associations, organizations, unions

18

6

Група 1
Group 1

Общо:
Total:

%
65
10

325

Група 5
Group 5
Група 4
Group 4

Организации – членове на
БИС за 2013 г.

Група 3
Group 3

Organisations – members of
BDS in 2013

Група 2
Group 2
Група 1
Group 1
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Разпределението в най-голямата група е, както
следва:

The members’ breakdown in the largest group is as
follows:

Вид организация
Type of organization
Сдружения на работодатели, браншови камари
Employers’ associations, branch chambers

брой
Number

%

19

9

34

16

65

31

45

21

47

22

2

1

Производители и търговци:
Producers and traders:

Група 1
Group 1

Микропредприятия
Micro enterprises
Малки предприятия
Small enterprises
Средни предприятия
Medium enterprises
Големи предприятия
Large enterprises
Банки
Banks

Общо:
Total:

212

Съотношението на броя на членовете на БИС за
три поредни години е илюстрирано в следната
таблица и графика:

A comparative picture of BDS members for three
consecutive years can be seen in the table and
graph below:
2011

Група
Group

Вид организации
Type of organization

Група 1
Group 1

2012

2013

Брой
Number

%

Брой
Number

%

Брой
Number

%

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

218

61

218

67

212

65

Група 2
Group 2

Органи на изпълнителната власт
Executive government bodies

36

10

33

10

33

10

Група 3
Group 3

Научни организации, институти, висши училища
Scientific organizations, insitutes, universities

37

10

30

10

30

9

Група 4
Group 4

Органи за оценяване на съответствието
Conformity assesment bodies

35

10

26

8

32

10

Група 5
Group 5

Сдружения, професионални организации, съюзи
Associations, organizations, unions

30

9

17

5

18

6

Общо:
Total:

356

324

325
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Сравнение на броя на членовете на БИС за 2011 – 2013 г. по групи
Comparison of the number of BDS members for 2011 – 2013 by groups

Сравнение на броя на членовете на БИС за 2011 - 2013 г. по групи
250

брой/ number

200
150

2011
2012

100

2013

50
0
Група 1
Group 1

Група 2
Group 2

Група 3
Group 3

Членовете на БИС участват в работата по
стандартизация със свои експерти в 75 БИС/
ТК и 18 БИС/ЕРГ. Общият брой на експертите
(физически лица) към 31.12.2013 е 1128.
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Група 4
Group 4

Група 5
Group 5

BDS members participate in the standardization
work with their experts in 75 BDS/TC and 18
BDS/EWG. The total number of the experts
(individuals) by 31.12.2013 is 1128.

ANNUAL REPORT 2013
Bulgarian Institute for Standardization

ДЕЙНОСТ НА БИС НА
НАЦИОНАЛНО НИВО

BDS ACTIVITIES AT NATIONAL
LEVEL

Работата по стандартизация на национално
ниво се извършва в съответствие с Програмата
по стандартизация и нормативните документи
на БИС. Важен етап през изминалата 2013 г. е
преработването и актуализирането на Правилата за работа по национална стандартизация.
Промените се наложиха с оглед прилагане на изискванията на Регламент № 1025/2012 на ЕС за
европейската стандартизация, свързани основно с улесняване достъпа на малките и средните
предприятия до дейността по стандартизация,
нотифициране на работната програма на БИС в
ССМС, Европейската комисия и WTO/TBT, и за
да се съобразят тези основни документи с новите издания на Вътрешния правилник на CEN/
CENELEC и Директивите на ISO/IEC.

The standardization work at national level is carried
out in accordance with BDS Work programme and
normative documents. Revising and updating the
Rules for National Standardization Activities was an
important stage in the past 2013. The changes were
made for the implementation of the requirements
of Regulation № 1025/2012 of EU on European
standardization, mainly related to facilitating the
SMEs access to standardization activities, BDS
Work programme notification to CCMC, European
Commission and WTO/TBT and compliance with
the new editions of CEN/CENELEC Internal Rules
and ISO/IEC Directives.

През изминалата година се наблюдава движение и промяна в работата на някои от техническите органи на БИС. Заслужава да се отбележи
създаването през 2013 г. на два нови технически
комитета в резултат от проявен към дейността
по стандартизация интерес в съответните области: БИС/ТК 101 „Устойчиво строителство” и
БИС/ТК 103 „Стандартизация на околната среда относно излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване”.

Changes in the work of some BDS technical
bodies occurred in the past year. It is worth
noting the establishment of two new Technical
Committees as a result of a demonstrated interest
to the standardization activity in the relevant fields:
BDS/TC 101 ”Sustainability of construction
works” and BDS/TC 103 “Standardization of
the environment regarding waste electrical and
electronic equipment”.

Сформирани бяха и две 2 нови експертни работни групи: ЕРГ 17 „Грижи за вродени цепнатини
на устната и/или небцето” и ЕРГ 18 „Медицински
услуги, предоставени от лекари с допълнителна
квалификация по хомеопатия” за разработване
на конкретни стандартизационни документи.

Two new expert working groups: EWG 17 “Care
services for cleft lip and/or palate” and EWG
18 “Services of medical doctors with additional
qualification in Homeopathy” to develop specific
standardization documents were also set up.

Освен това през 2013 г. някои от работните органи на БИС промениха своя статут – така например, поради намаляване на членовете БИС/ТК
87 „Механични и оптични изделия в медицината”
и БИС/ТК 69 „Електромедицински апарати” се
обединиха в БИС/ТК 87 „Медицински изделия” и
БИС/ТК 69 бе закрит. От друга страна, поради
засилен интерес, активизиране на дейността и
значимост на стандартите в тази област ЕРГ 11
„Сигурност на обществото и гражданите” се преструктурира в БИС/ТК 102 „Сигурност на обществото и гражданите”

Moreover, some of BDS working bodies changed
their status in 2013 – for example, as a result of
the decreased number of members BDS/TC 87
“Medical and optical devices in medicine practice”
and BDS/TC 69 “Medical electrical equipment”
were merged in BDS/TC 87 “Medical devices”
and BDS/TC 69 was closed. On the other hand,
EWG 11 “Societal and citizen security” was
restructured in BDS/TC 102 “Societal and citizen
security” due to increased interest and activities and
enhanced importance of the standards in this field.
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Като пълноправен член на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC БИС
има задължението да участва активно в процеса
на разработване на европейските стандарти на
всеки един етап от разработването им. Продължава практиката за области от стандартизация,
за които няма създаден технически комитет,
тази дейност да се координира от отговорни за
конкретната област специалисти.

BDS as a full member of the European
standardization organizations CEN and CENELEC
has the obligation to participate actively in the
European standards’ development at every stage.
To meet this requirement BDS continues the practice
of having responsible specialists who coordinate
the activities in areas with no technical committees
established.

По-подробно дейността по стандартизация е
представена по сектори, като са показани активните технически комитети и експертните работни групи към съответния сектор.

The standardization activities are presented in
more details by sectors and the active technical
committees and expert working groups for the
relevant sector are listed.

Сектор 1: Стандарти в областта на
услугите и основополагащи стандарти

Sector 1: Standards in the field of services
and fundamental standards

(CEN Sector A - Services, Sector F - Fundamental standards)
В този сектор функционират 11 ТК и 8 ЕРГ и
тяхната дейност е представена по-долу:

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Within this sector 11 TCs and 8 EWGs function and
their activity is shown below:

Участие в разработването
на европейски и международни стандарти в CEN/
CENELEС и ISO, бр.
Participation in the
development of
European and
international standards in CEN/
CENELEС and ISO, number

CEN/CENELEC

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards implemented as BDS
in one of the official languages,
number

CEN

ISO

CEN

ISO

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 12 Приложение на
статистическите методи
TC 12 Application of statistical
methods

-

1

6

5

-

2

-

-

ТК 16 Архивна, библиотечна и
информационна дейност
TC 16 Archive, librarianship and
information activity

-

-

5

1

-

3

-

-

ТК 24 Безразрушителен контрол
TC 24 Non destructive testing

7

28

6

10

-

-

14

-

ТК 28 Метрология
TC 28 General metrology

17

28

-

-

2

-

14

-
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БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в разработването
на европейски и международни стандарти в CEN/
CENELEС и ISO, бр.
Participation in the
development of
European and
international standards in CEN/
CENELEС and ISO, number

CEN/CENELEC

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards implemented as BDS
in one of the official languages,
number

CEN

ISO

CEN

ISO

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 34 Управление на качеството и
оценяване на съответствието
TC 34 Quality management and
conformity assessment

-

1

3

4

-

8

-

-

ТК 80 Електронен обмен на данни
в администрацията, търговията и
услугите
TC 80 Electronic data interchange
for administration, commerce and
transport

4

9

6

1

-

-

14

-

ТК 84 Банково дело, ценни книжа
и финансови услуги
TC 84 Banking, securities and
other financial services

-

-

2

-

-

10

1

1

ТК 89 Туристически дейности
TC 89 Tourism activities

5

-

11

-

-

-

-

-

ТК 94 Опазване на културното
наследство
TC 94 Conservation of Cultural
Property

4

3

-

-

4

-

-

-

ТК 97 Интелигентни транспортни
системи и логистика
TC 97 Intelligent transport system
and logistics

3

21

-

-

-

-

26

-

ТК 99 Нанотехнологии
TC 99 Nanotechnologies

-

1

-

1

-

2

-

-

ЕРГ 2 Техническа документация
EWG 2 Technical documentation

5

9

-

-

-

-

2

ЕРГ 12 Естетични хирургични
услуги
EWG 12 Aesthetic surgery services

2

ЕРГ 13 Услуги за красота
EWG 13 Beauty Salon Services

3
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БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в разработването
на европейски и международни стандарти в CEN/
CENELEС и ISO, бр.
Participation in the
development of
European and
international standards in CEN/
CENELEС and ISO, number

CEN/CENELEC
ENQ*

FV**

ISO
ENQ

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number
CEN

50

101

39

ISO

CEN

1

2

26

71

ISO

FV

ЕРГ 15 Управление на проекти,
програми и портфолио
EWG 15 Project, programme and
portfolio management
Общо:
Total:

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards implemented as BDS
in one of the official languages,
number

22

6

1

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote

Освен конкретната дейност през 2013 г. експерти
от някои технически комитети и експертни групи от този сектор са номинирани като делегати
за участие в пленарни и работни заседания на
международни и европейски технически комитети в съответни области, например в заседанието на ISO/TC 228 „Tourism and related services”,
на Проектния комитет CEN/PC 412 „Indoor sun
exposure services”. За експертния потенциал
свидетелства и номинирането на експерти от ТК
34, ТК 80, ТК 16, ЕРГ 15 за участие в работни
органи на огледални европейски и международни организации по стандартизация. Експерти от
сектора са участвали и като лектори в специализирани събития, например, темата „Европейски
и международни стандарти, разработвани в областта на услугите за красота - смисъл и значение на националната стандартизацията в козметичната практика” е представена на провелата
се през юни в гр. Трявна 2013 г. Национална конференция на козметиците в България, а на Националната конференция PMDAY Bulgaria 2013
темата на лекцията е била „Стандартите на ISO:
Успешен инструмент за по-добро управление на
проекти”.

16

Experts in some technical committees and expert
groups in this sector were nominated as delegates
to participate in the international and European
technical committees’ meetings in the relevant
fields, such as ISO/TC 228 “Tourism and related
services” meeting, CEN/TC 412 „Indoor sun
exposure services” Project Committee in 2013.
The nomination of TC 34, TC 80, TC 16 and EWG
15 experts for participating in the mirror working
bodies of the European and international standards
organizations proves the expert potential. Experts
from the sector have participated also as speakers
in specialized events. For example, the topic
“European and international standards developed
in the field of beauty services – meaning and
importance of national standardization in the
cosmetic practice” was presented at the National
conference of beauticians in Bulgaria, held in
Tryavna in June 2013. “ISO Standards: Successful
tools for better project management” was the topic
of the lecture at the National conference PMDAY
Bulgaria 2013.
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Сектор 2: Здравеопазване, опазване на
околната среда и медицински изделия

Sector 2: Healthcare, environmental and
medical equipments

(CEN Sector S - Health, environment and medical equipment)
В този сектор действат активно 5 ТК. Към него
през изминалата година се присъединиха и новосформираните две експертни работни групи ЕРГ 17 и ЕРГ 18.

БИС/ТК
BDS/TC

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN/
CENELEC бр.
Participation in the
development of European
and international
standards in CEN/
CENELEС, number
CEN/CENELEC

In this sector 5 TCs work actively. Two newly formed
expert working groups – EWG 17 and EWG 18
joined it in the past year.

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за издаване
на български език, бр.
European and
international standards
implemented as BDS in
Bulgarian language,
number

Въведени европейски
стандарти като БДС на
един от официалните
езици, бр.
European and international
standards implemented as
BDS in one of the official
languages, number

CEN

CEN

ENQ*

FV**

ТК 15 Опазване на
околната среда
TC 15 Environment
protection

20

55

9

58

ТК 50 Лични
предпазни средства
TC 50 Personal
protective equipment

14

11

9

14

ТК 59 Ергономия
TC 59 Ergonomics

2

6

4

-

ТК 82 Акустика. Шум и
вибрации
TC 82 Acoustics. Noise
and vibrations

4

2

-

6

ТК 87 Медицински
изделия
TC 87 Medical devices

42

87

3

64

Общо:
Total:

82

161

25

142

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote

В този сектор техническите комитети участват
активно в процеса на разработване на европейските стандарти на отделните етапи, за разлика
от ISO, където нямат активно членство. Вследствие на обединяването на дейността ТК 69 и
ТК 87 в БИС/ТК 87„Медицински изделия” към
него се създаде постоянна работна група (ПРГ)

The technical committees in this sector actively
participate in the European standards development
process, unlike in ISO where there is no active
membership. A Permanent working group (PWG)
“Medical electrical equipment” was created as a
result of merging the activity of TC 69 and TC 87
in BDS/TC 87 “Medical devices”. The preparation
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„Електромедицински апарати”. Сред приоритетите в сектора през 2013 г. е подготвянето от
БИС/ТК 15 за въвеждане с превод на български
език на 9 стандарта, свързани с прилагането на
законодателството по околна среда, и финансирани със съдействието на ПУДООС.

from BDS/TC 15 of 9 standards for implementation
by translation in Bulgarian related to the
implementation of the environmental legislation
and funded with the support of the Enterprise for
Management of Environment Protection Activities
was among the priorities in 2013.

Сектор 3: Строителство и строителни
конструкции

Sector 3: Building and constructions

(CEN Sector B - Building and construction)
Този сектор и през изминалата година продължава да е сред най-активните сектори по
стандартизация, като в него функционират 10
БИС/ТК.
Дейността в процеса на разработване на европейски и международни стандарти е дадена подолу:

БИС/ТК
BDS/TC

Участие в
разработването
на стандарти
на национално
ниво, бр.
Participation in
standards
development
at national level,
number

10 BDS/TCs function in this sector, which
continues to be one of the most active sectors for
standardization in the past year.
The activity of the European and international
standards’ development is given below:

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN
и ISO, бр.
Participation in
European and i
nternational
standards
development in
CEN and ISO,
number

БДС/ BDS

CEN

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български
език, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian language,
number
CEN

ISO

Приети от
ТК стандарти на национално
ниво, бр.
Standards
adopted by
TC at
national
level,
number

Въведени
европейски
стандарти
като БДС на
един от официалните
езици, бр.
European
standards
implemented
as BDS in one
of the official
languages,
number
CEN

Обществено
допитване
Public Enquiry

ENQ*

FV**

FV

ТК 1 Пожаро- и
взривозащита
TC 1 Protection
against fire and
explosion

-

7

10

-

11

-

-

10

ТК 4 Цимент,
вар и гипс
TC 4 Cement,
lime and
gypsum

6

-

7

-

12

-

6

6

ТК 5 Бетон и
разтвори
TC 5 Concrete
and mortars

1

2

12

3

15

-

1

22

18
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БИС/ТК
BDS/TC

Участие в
разработването
на стандарти
на национално
ниво, бр.
Participation in
standards
development
at national level,
number

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN
и ISO, бр.
Participation in
European and i
nternational
standards
development in
CEN and ISO,
number

БДС/ BDS

CEN

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български
език, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian language,
number
CEN

ISO

Приети от
ТК стандарти на национално
ниво, бр.
Standards
adopted by
TC at
national
level,
number

Въведени
европейски
стандарти
като БДС на
един от официалните
езици, бр.
European
standards
implemented
as BDS in one
of the official
languages,
number
CEN

Обществено
допитване
Public Enquiry

ENQ*

FV**

FV

ТК 33 Горско
стопанство,
дърводобивна,
дървообработваща
и мебелна
промишленост
TC 33 Forestry,
wood, furniture
technology and
industry

-

17

20

-

6

-

-

22

ТК 56
Проектиране
на строителни
конструкции
TC 56 Design of
building
construction

-

-

4

-

7

-

9

2

ТК 61
Изолации
на сгради и
строителни
съоръжения
TC 61
Insulation of
buildings and
building
equipment

12

9

17

-

11

-

12

68

ТК 68 Пътно
дело
TC 68 Road
engineering

-

15

18

-

12

-

-

10

19
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БИС/ТК
BDS/TC

Участие в
разработването
на стандарти
на национално
ниво, бр.
Participation in
standards
development
at national level,
number

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN
и ISO, бр.
Participation in
European and i
nternational
standards
development in
CEN and ISO,
number

БДС/ BDS

CEN

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български
език, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian language,
number
CEN

ISO

Приети от
ТК стандарти на национално
ниво, бр.
Standards
adopted by
TC at
national
level,
number

Въведени
европейски
стандарти
като БДС на
един от официалните
езици, бр.
European
standards
implemented
as BDS in one
of the official
languages,
number
CEN

Обществено
допитване
Public Enquiry

ENQ*

FV**

FV

ТК 83
Водоснабдяване и
канализация
TC 83 Water
supply,
drainage
and sewage
systems

-

14

7

-

3

-

1

15

ТК 96 Врати,
прозорци,
капаци,
строителен
обков и
окачени
фасади
TC 96 Doors,
windows,
shutters,
building
hardware and
curtain walling

3

7

4

-

9

1

3

8

ТК 101
Устойчиво
строителство
TC 101
Sustainability
of construction
works

-

1

2

-

-

-

-

-

22

72

101

3

86

1

32

163

Общо:
Total:

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Тук се наблюдава най-голяма активност при
въвеждането с превод на български език на
европейски стандарти, което се дължи на
интереса и търсенето на стандартите от обхвата
на този сектор. Безспорно обаче акцентът през
2013 в този сектор е създаването на нов ТК 101
„Устойчиво строителство” с област на действие
разработване на стандартизирани методи за
оценка на устойчивите аспекти на новите и съществуващите конструкции. Също така БИС/ТК
33 „Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост” разшири
обхвата си на дейност с областта на CEN/TC 335
и ISO/TC 238 – „Твърди биогорива”.
В допълнение към конкретната си дейност експерти от сектора участваха с презентации в семинар, организиран от Съюза на строителните
лабораторни специалисти в България, както и
в семинар на тема „Енергийна ефективност и
стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради”.

This sector registers the greatest activity in
the implementation of European standards
by translation in Bulgarian due to the interest
and the demand of standards from its scope.
Unquestionably, the emphases in 2013 in this
sector was the establishment of a new TC 101
“Sustainability of construction works” with scope to
develop standardized methods for assessing the
sustainable aspects of new and existing structures.
BDS/TC 33 “Forestry, wood, furniture technology
and industry” expanded its scope of activity in
the field of CEN/TC 335 and ISO/TC 238 – “Solid
biofuels”.

Сектор 4: Машиностроене, транспорт,
подемни съоръжения и опаковки

Sector 4: Machinery, transport, lifting
equipment and packaging

Experts from the sector participated with
presentations in a seminar organised by the Union
of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria
as well as in a seminar on “Energy efficiency and
standardization in constructions and exploitation of
buildings” in addition to their particular activity.

CEN Sector I - Mechanical engineering,
Sector T - Transport, mechanical handling and packaging
През изминалата година в сектора работят
активно 15 ТК и 3 ЕРГ, чиято дейност на отделните етапи от разработването на стандарти е
представена по-долу:

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

In this sector 15 TCs and 3 EWGs worked actively in
the past year and their activity at the different stages
of standards development is presented below:

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN/
CENELEC, бр.
Participation in
European and
international
standards
development in
CEN/CENELEC,
number
CEN/CENELEC

ТК 2 Хидравлика и пневматика
TC 2 Hydraulics and pneumatics

ENQ*

FV**

3

5

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език, бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in Bulgarian
language, number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in one of the official
languages, number

CEN

ISO

CEN

3

-

1

ISO
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БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN/
CENELEC, бр.
Participation in
European and
international
standards
development in
CEN/CENELEC,
number
CEN/CENELEC

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език, бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in Bulgarian
language, number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in one of the official
languages, number

CEN

ISO

CEN

ENQ*

FV**

ТК 3 Морско стопанство
TC 3 Shipbuilding and marine
structures

2

14

-

-

17

ТК 8 Газови уреди, газови бутилки
и арматура за газови уреди. Битови
уреди на твърдо и течно гориво
TC 8 Gas equipment, gas cylinders,
fittings for gas equipment, household
equipment for solid and liquid fuel

23

24

-

-

24

ТК 14 Пътни превозни средства и
двигатели с вътрешно горене
TC 14 Road vehicles and internal
combustion engines

10

5

-

2

1

ТК 23 Трактори и техника за
земеделието и горите
TC 23 Tractors and machinery for
agriculture and forestry

8

13

1

-

14

ТК 30 Заваряване на материалите
TC 30 Welding and allied processes

19

25

-

-

23

ТК 31 Кранове и телфери
TC 31 Cranes and lifting equipment

5

4

1

-

4

ТК 41 Отоплителна, вентилационна,
климатична и пречиствателна
техника
TC 41 Heating, ventilating, airconditioning and cleaning equipment

21

43

3

-

13

ТК 43 Хладилна и криогенна техника
TC 43 Refrigerating and cryogenic
equipment

3

9

2

-

11

ТК 52 Безопасност на машини и
съоръжения
TC 52 Safety of machinery

2

14

2

-

18

ТК 60 Газоснабдяване и
газопотребление
TC 60 Gas supply systems and gas
consumption systems

16

14

1

-

14

22

ISO
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БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN/
CENELEC, бр.
Participation in
European and
international
standards
development in
CEN/CENELEC,
number
CEN/CENELEC

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език, бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in Bulgarian
language, number

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as BDS
in one of the official
languages, number

CEN

ISO

CEN

ENQ*

FV**

ТК 66 Асансьори и специална
подемно-транспортна техника
TC 66 Lifts

16

5

-

-

5

ТК 70 Железопътен транспорт
TC 70 Railway transport

35

66

-

-

54

ТК 73 Опаковки, палети, контейнери,
целулоза, хартия и картон
TC 73 Packaging, pallets,
containers, pulps, paper and board

14

18

8

1

25

ТК 100 Техника и съоръжения
за строителство и поддържане
(включително зимно) на пътища
TC 100 Construction machinery
and road service area maintenance
equipment (including winter
maintenance)

6

6

4

-

9

ЕРГ 3 Машини и оборудване
за хранително-вкусовата
промишленост и търговски обекти
EWG 3 Machines and equipment for
food industry

2

2

4

ЕРГ 5 Механични трансмисии и
техните елементи
EWG 5 Mechanical transmission and
their elements

5

2

3

ЕРГ 14 Кари
EWG 14 Industrial trucks

-

10

5

183

259

Общо:
Total:

25

3

245

ISO

1

1

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Сред другите дейности през 2013 г. е и участието на експерти от този сектор в работна група
„Машиностроене” за конкурса „Златен медал и
диплом” на Международния технически панаир,
гр. Пловдив, а също и провеждане на обучение
на студенти от Нов български университет в областта на стандартизацията. Експерт от сектора
е участвал с доклад на международната конференция „Дни на безразрушителния контрол 2013”
и на конференцията „Акустика 2013”.

Among the other activities in 2013, experts from this
sector participated in the working group “Machinery”
for the competition “Gold medal and a diploma”
at the International Technical Fair, Plovdiv, and
training was carried out for students from the New
Bulgarian University in the field of standardization.
An expert from the sector took part with a report
at the international conference “Days of nondestructive testing 2013” and at the conference
“Acoustics 2013”.

Сектор 5: Метални и неметални
материали

Sector 5: Metallic and non-metallic
materials

CEN Sector М - Metallic materials, Sector N - Nonmetallic materials
Дейността на функциониращите в този сектор
технически комитети и експертни работни групи
е представена в следващата таблица:

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

The activity of the Technical committees and
expert working groups functioning in this sector is
presented in the following table:

Участие в разработването на европейски и международни стандарти в
CEN и ISO, бр.
Participation in European
and international standards
development in CEN and
ISO, number

CEN

ISO

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in one of the
official languages,
number

CEN

ISO

CEN

ISO

-

12

-

23

-

11

-

6

-

9

-

2

-

-

3

-

5

-

-

8

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

1

10

-

-

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 17 Черна металургия
TC 17 Ferrous metallurgy

15

26

-

ТК 20 Тежки цветни метали и
сплави
TC 20 Heavy non-ferrous metals
and their alloys

14

6

ТК 37 Леки метали и техните
сплави
TC 37 Light metals and their alloys

2

ТК 42 Корозия и защита от
корозия
TC 42 Corrosion and corrosion
protection
ТК 51 Твърди минерални горива
TC 51 Solid mineral fuels

24

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number
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Участие в разработването на европейски и международни стандарти в
CEN и ISO, бр.
Participation in European
and international standards
development in CEN and
ISO, number

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

CEN

ISO

Приети от ТК
европейски и
международни
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language,
number
CEN

ISO

CEN

ISO

1

13

3

1

-

-

-

2

1

7

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 55 Руди и скални материали
TC 55 Ores and rock materials

8

20

-

ЕРГ 1 Прахова металургия
EWG 1 Powder metallurgy

1

6

-

ЕРГ 9 Изпитване на метали
EWG 9 Testing of metals

12

2

Общо:
Total:

52

70

1
11

Въведени
европейски и
международни
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in one of the
official languages,
number

1

36

2
15

46

7

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote

И през изминалата година техническите органи
в този сектор са сред най-активните при издаването с превод на български език на европейски и
международни стандарти, което улеснява ползващите в прилагането на стандартите в разглежданата област.

The technical bodies in this sector are among the
most active in implementing the European and
international standards by translation into Bulgarian,
which facilitates the users in applying standards in
this area.

Сектор 6: Химия, храни и продукти за
домакинството и свободното време

Sector 6: Chemistry, food and products for
household and leisure use

CEN Sector C - Chemicals, chemical engineering and food products,
Sector H - Products for household and leisure use
В сектор 6 на ниво БИС функционират и работят
13 ТК и 1 ЕРГ. Този сектор също е сред активните при въвеждането с превод на български език
на европейски и международни стандарти. Сред
по-важните дейности през изминалата година са
разработените и в този сектор национални приложения към стандарти за строителни продукти
по договор с Министерството на инвестиционното проектиране, както и проекта на изменение

13 TCs and 1 EWGs function in sector 6 at BDS
level. This sector is also active in implementing
European and international standards by translation
into Bulgarian. National annexes to standards for
construction products were among the important
activities in the past year and they were developed
under a contract with the Ministry of Investment
Planning. Another significant issue was the project
for amendment of BDS 15:2010 “Bulgarian white
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на БДС 15:2010 „Българско бяло саламурено сирене“, разработен от широка група от експерти,
представители на различни организации.

cheese” developed by a broad group of experts,
representatives of various organizations.

По-подробно дейността на отделните работни
органи е илюстрирана в следната таблица:

The activity of the different working bodies is
illustrated in more details in the following table:

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в
разработването на
стандарти
на национално ниво,
бр.
Participation
in standards
development
at national
level, number

Участие в
разработването на
европейски и
международни стандарти
в CEN, бр.
Participation in
European and
international
standards
development in
CEN, number

БДС/ BDS

CEN

Обществено
допитване
Public enquiry

ENQ*

FV**

ТК 7 Стъкло и керамика
TC 7 Ceramic and glass

4

24

ТК 11 Кожи, кожени и
обувни изделия
TC 11 Leather, leather
products and footwear

-

ТК 19 Козметични и
ароматични продукти.
Повърхностно активни
вещества
TC 19 Cosmetic and
aromatic products. Surface
active agents

Приети от ТК
европейски и
международни стандарти
за издаване
на български
език, бр.
European and
international
standards
implemented
as BDS in
Bulgarian
language,
number

Приети
от ТК
стандарти на национално
ниво, бр.
Standards
adopted
by TC at
national
level,
number

Въведени
европейски
стандарти
като БДС
на един от
официалните езици,
бр.
European
standards implemented as
BDS in one
of the official
languages,
number

CEN

ISO

20

11

-

4

14

22

15

6

-

-

14

-

3

6

4

-

-

1

ТК 32 Селскостопански
хранителни продукти
TC 32 Agricultural and food
products

1

23

29

4

-

-

26

ТК 39 Лаково-бояджийски
материали и покрития
TC 39 Paints and varnishes
and adhesives

-

18

35

7

-

-

28

ТК 44 Текстил и облекло
TC 44 Textile and clothes

-

20

35

8

-

-

20

ТК 63 Минерални торове и
подобрители на почвата
TC 63 Fertilizers and soil
improvers

-

-

9

6

-

-

9

26

CEN

ANNUAL REPORT 2013
Bulgarian Institute for Standardization

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в
разработването на
стандарти
на национално ниво,
бр.
Participation
in standards
development
at national
level, number

Участие в
разработването на
европейски и
международни стандарти
в CEN, бр.
Participation in
European and
international
standards
development in
CEN, number

БДС/ BDS

CEN

Обществено
допитване
Public enquiry

ENQ*

FV**

ТК 67 Нефтопродукти и
смазочни материали
TC 67 Petroleum products
and lubricants

-

1

ТК 76 Каучук
TC 76 Rubber

-

Приети от ТК
европейски и
международни стандарти
за издаване
на български
език, бр.
European and
international
standards
implemented
as BDS in
Bulgarian
language,
number

Приети
от ТК
стандарти на национално
ниво, бр.
Standards
adopted
by TC at
national
level,
number

Въведени
европейски
стандарти
като БДС
на един от
официалните езици,
бр.
European
standards implemented as
BDS in one
of the official
languages,
number

CEN

ISO

37

-

8

-

20

7

16

4

-

-

25

11

19

19

8

-

11

54

ТК 86 Взривни материали
за граждански цели и
пиротехнически изделия
TC 86 Explosives for civil
uses and pyrotechnic
articles

-

-

-

-

1

-

19

ТК 88 Спорт, съоръжения
за спорт и свободно
време
TC 88 Sport and equipment
for sport

-

24

34

4

-

-

-

ТК 98 Безопасност на
детски играчки и други
детски артикули
TC 98 Safety of toys and
other child articles

-

5

5

4

-

-

10

260

66

9

15

240

ТК 81 Пластмаси
TC 81 Plastics

ЕРГ 6 Запалки
EWG 6 Lighters
Общо:
Total:

CEN

2
16

168

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Сектор 7 - Общи стандарти в
електротехниката, стандарти
в електрониката, стандарти
в електротехника, стандарти
в енергетиката, стандарти в
далекосъобщенията и стандарти в
информационните технологии

Sector 7 – General electrotechnical
standards, Electronics, Electrotechnical
engineering, energy standards, standards
in telecommunications and Information
technology

CENELEC/Sector U - General electrotechnical standards, Sector V - Electronic
engineering, Sector W - Electrotechnical engineering, ETSI, CEN/Sector Z - Information
technology
В електротехническия сектор в БИС работят
активно 15 ТК и 1 ЕРГ, чиято дейност е представена по-долу:

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

15 TCs and 1 EWG work actively in BDS
electrotechnical sector and their activity is shown
below:

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN/
CENELEC и IEC, бр.
Participation in European
and international
standards development in
CEN/CENELEC and IEC,
number
CEN/
CENELEC

IEC

Приети от ТК
европейски
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language, number

Въведени
европейски
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European standards implemented
as BDS in one of
the official
languages,
number

CLC

CLC

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 6 Битови електрически уреди
TC 6 Household electrical
appliances

9

66

8

-

-

22

ТК 38 Въртящи се електрически
машини
TC 38 Rotating machinery

6

63

-

-

5

25

ТК 47 Радиосъобщителни системи
и радиосъоръжения
TC 47 Radio communication
systems and radio equipments

-

52

-

-

1

87

ТК 49 Електрически уредби в
сгради
TC 49 Low-voltage electrical
installations

2

18

-

-

10

10

ТК 53 Алармени системи
TC 53 Alarm systems

2

27

-

-

2

9

ТК 54 Осветителна техника и
електроинсталационни изделия
TC 54 Lighting equipment

-

71

-

-

5

23

28

ANNUAL REPORT 2013
Bulgarian Institute for Standardization

БИС/ТК
БИС/ЕРГ
BDS/TC
BDS/EWG

Участие в
разработването
на европейски и
международни
стандарти в CEN/
CENELEC и IEC, бр.
Participation in European
and international
standards development in
CEN/CENELEC and IEC,
number
CEN/
CENELEC

IEC

Приети от ТК
европейски
стандарти за
издаване на
български език,
бр.
European and
international
standards
implemented as
BDS in Bulgarian
language, number

Въведени
европейски
стандарти като
БДС на един от
официалните
езици, бр.
European standards implemented
as BDS in one of
the official
languages,
number

CLC

CLC

ENQ*

FV**

ENQ

FV

ТК 57 Информационни и
комуникационни технологии
TC 57 Information and
communication technology

33

109

25

10

2

73

ТК 58 Кабелни изделия
TC 58 Cables

4

60

-

-

-

23

ТК 64 Електрохимични източници
на ток
TC 64 Electrochemical supply
devices

-

9

-

-

4

10

ТК 71 Ядрена енергия
TC 71 Nuclear energy

-

7

-

-

-

3

ТК 72 Електрически апарати за
ниско напрежение
TC 72 Electrical low voltage supply
devices

-

28

-

-

4

27

ТК 75 Електромагнитна
съвместимост
TC 75 Electromagnetic compatibility

-

18

21

83

3

5

ТК 79 Електроенергетика
TC 79 Energy

3

84

-

-

6

53

ТК 102 Сигурност на обществото и
гражданите
TC 102 Societal and Citizen Security

-

-

-

-

-

-

ТК 103 Стандартизация на
околната среда относно излязло
от употреба електрическо и
електронно оборудване
TC 103 Standardization of the
environment regarding waste
electrical and electronic equipment

-

1

-

-

-

-

ЕРГ 4 Надеждност
EWG 4 Dependability
Общо:/ Total:

6
59

619

3
54

93

42

373

*ENQ – Обществено допитване/ Public enquiry
**FV – Официално гласуване/ Formal vote
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Този сектор има задължението да въвежда на
национално ниво и стандартите, разработени
от Европейския институт за стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI), като през изминалата година са въведени 56 стандарта на един от
официалните езици.

This sector has the obligation to implement at
national level also the standards developed by the
European Telecommunications Standards Institute
(ETSI), so 56 standards were implemented in one
of the official languages.

Сред важните моменти в този сектор през 2013
е и създаването БИС/ТК 103, чиято област на
приложение е много актуална и съответства
на CLC/TC 111X. В този европейски технически
комитет в последните години се разработват
много стандарти, хармонизирани по Директива
2012/19/ЕС за отпадъци от електрически и електронни съоръжения и Директива 2011/65/ЕС за
ограничаване на използването на определени
опасни вещества в електрически и електронни
съоръжения. Чрез въвеждането на стандартите
на национално ниво БИС/ТК 103 ще подпомага прилагането на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване и Наредбата за отпадъци от електрически и електронни
съоръжения.

Among the highlights in this sector in 2013 was also
the establishment of BDS/TC 103 which mirrors
to CLC/TC 111X and deals with topical issues.
Within this European technical committee many
standards harmonized under the Directive 2012/19/
EU on waste electrical and electronic equipment
and the Directive 2011/65/EU on restriction of the
use of certain hazardous substances have been
developed over the recent years. BDS/TC 103 will
support the application of the Waste Management
Act, Ordinance on discarded electrical and
electronic equipment and the Ordinance on waste
from electrical and electronic equipment through
standards implementation at national level.

В обобщение, информацията относно гласуванията в CEN и CENELEC (включително и в непокритите от национални технически комитети
области) за периода януари – декември 2013 г.
е както следва:
• Общ брой гласувани проекти в CEN - 1333,
от които 481 на етап обществено допитване и
852 бр. на етап официално гласуване (в т. ч.
по UAP процедура).

Summing up here, the information concerning
the voting in CEN and CENELEC (including also
the spheres uncovered by national technical
committees) for the period January – December
2013 was as follows:
• Total number of drafts voted in CEN – 1333,
of which 481 were submitted to public enquiry
and 852 – subject to formal vote (including under
UAP procedure).

• Общ брой гласувани проекти в CENELEC
- 803, от които 49 на етап обществено допитване и 754 бр. на етап официално гласуване
(в т. ч. по UAP процедура).

• Total number of drafts voted in CENELEC –
803, of which 49 were submitted to public enquiry
and 754 – subject to formal vote (including under
UAP procedure).

Съгласно Правилата за работа по национална
стандартизация, част 2, стандартизационните
сектори имат задължението на извършват периодичен преглед на БДС, разработени на национално ниво. В изпълнение на това през 2013
е проведен периодичен преглед общо на 210
БДС.

According to the Rules for National Standardization
Activities, Part 2 the standardization sectors
have the obligation to conduct systematic review
of standards developed at national level. In
pursuance of this, systematic review of 210 BDS
was performed in 2013.

Що се отнася до дейността на БИС, свързана
с членството в международните организации
за стандартизация (ISO и IEC), по-долу е да-

Information about the active membership in the
technical working bodies of the International
Organization for Standardization (ISO) and the
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дена информация за активното членство през
2013 г. в техническите работни органи на Международната организация за стандартизация (ISO)
и Международна електротехническа комисия
(IEC).

International Electrotechnical Commission (IEC) in
2013 is given below.

Общият брой на проектите на стандарти на ISO
и IEC, по които БИС е гласувал през изминалата
година, е 147.

The total number of ISO and IEC draft standards,
which BDS voted over the past year, was 147.

През 2013 БИС участва като активен
член в работата на следните технически
комитети и подкомитети на ISO и IEC

BDS participated as an active member
in the following ISO and IEC Technical
Committees and Subcommittees in 2013

ISO/TC 23

Трактори и техника за земеделието и горите

ISO/TC 46

Информация и документация

Tractors and machinery for agriculture
and forestry
Information and documentation

ISO/TC 68

Финансови услуги

Financial services

ISO/TC 69

ISO/TC 85

Приложение на статистически методи
Бетон, стоманобетон и предварително напрегнат стоманобетон
Ядрена енергия

Applications of statistical methods
Concrete, reinforced concrete
pre-stressed concrete
Nuclear energy

ISO/TC 98

Основи на проектиране на строителни конструкции

Bases for design of structures

ISO/TC 119

Прахова металургия

Powder metallurgy

ISO/TC 71

and

ISO/TC 135 Изпитване без разрушаване
Процеси, елементи от данни и документи в търговияISO/TC 154
та, индустрията и администрацията
ISO/TC 171 Управление на документацията

Non-destructive testing
Processes, data elements and documents
in commerce, industry and administration
Document management applications

ISO/TC 174 Ювелирно дело (бижутерия)

ISO/TC 207 Управление на околна среда

Jewellery
Quality
management
and
assurance
Environmental management

ISO/TC 222 Лично финансово планиране

Personal financial planning

Дейности, свързани с услугите в областта на водоснабдителни и канализационни системи. Критерии за
ISO/TC 224
качеството на услугите и показатели за изпълнението
им
ISO/TC 225 Пазарно и социално проучване

Service activities relating to drinking
water supply systems and wastewater
systems - Quality criteria of the service
and performance indicators
Market, opinion and social research

ISO/TC 228 Туризъм и свързаните с него услуги

Tourism and related services

ISO/TC 229 Нанотехнологии

Nanotechnologies
Learning
services
for
non-formal
education and training
Project, programme and portfolio
management
Risk management

ISO/TC 176 Управление и осигуряване на качеството

ISO/TC 232 Преподавателски услуги за обучение
ISO/TC 258 Управление на проекти, програми и портфолио
ISO/TC 262 Управление на риска
ISO/
CASCO

Комитет за оценка на съответствието

quality

Committee on conformity assessment
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Аутсорсинг (възлагане на процеси на външен изпълOutsourcing
нител)
ISO/PC 273 Центрове за обслужване на клиенти
Customer contact centres
Educational organisations management
Системи за управление на образователни организаISO/TC 288
systems - Requirements with guidance
ции - Изисквания с указания за използване
for use
ISO/IEC
Document description and processing
JTC 1/SC
Описание на документи и обработващи езици
languages
34
Система на IEC за Схема за оценяване на съответ- IEC System of Conformity Assessment
IECEE
ствието за електротехнически устройства и компо- Schemes for Electrotechnical Equipment
ненти
and Components
IEC/TC 77
Електромагнитна съвместимост
Electromagnetic compatibility
ISO/PC 259

IEC/TC 77/
SC 77A

Нискочестотни явления

EMC - Low frequency phenomena

IEC/TC 77/
SC 77B

Високочестотни явления

High frequency phenomena

IEC/TC 113

Nanotechnology
standardization
for
Нанотехнологии и стандартизация за електрически и
electrical and electronic products and
електронни продукти и системи
systems

Сътрудничество с органите на
изпълнителната власт

Cooperation with the executive authorities

Експерти от БИС извършиха преглед и терминологично съгласуване на български езикови
версии на проекти на европейски директиви и
регламенти с оглед точното отразяване на терминологията предвид бъдещото им въвеждане
на национално ниво:

BDS experts carried out a review and terminological
alignment of the Bulgarian language versions on
European Directives and Regulations with a view
to accurately reflect the terminology given and their
future implementation at national level:

През 2013 г. са изпратени становища до следните органи на изпълнителната власт:
• Министерството на икономиката и енергетиката относно:

In 2013 opinions were submitted to the following
executive authorities:
• The Ministry of Economy and Energy in
relation to:

* Регламенти за прилагане на Директива
2009/125/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на:

* Regulations of implementing Directive
2009/125/ЕU of the European Parliament
and of the Council with regard to ecodesign
requirements for:

»» водонагреватели, топлоакумулиращи
резервоари за гореща вода и комплекти от
водонагревател и слънчево съоръжение;

»» water heaters, hot water storage tanks and
packages of water heater and solar device;

»» отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на
температурата и слънчево съоръжение и
комплекти от комбиниран топлоизточник,
регулатор на температурата и слънчево
съоръжение;

»» space heaters, combination heaters,
packages of space heater, temperature control
and solar device and packages of combination
heater, temperature control and solar device;
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»»на прахосмукачки;

»»vacuum cleaners;

»» на електрическото и електронно битово
и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия.

»» electrical and electronic household and
office equipment in its consumption of
electricity.

* Делегиран регламент за допълване на
Директива 2010/30/ЕС по отношение на
енергийното етикетиране на битови фурни
и абсорбатори;

* Delegated Regulation of supplementing
Directive 2010/30/EU with regard to the energy
labeling of domestic ovens and range hoods;

* Директива 2013/53/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изискванията за плавателни съдове за отдих и
плавателни съдове за лично ползване и за
отмяна на Директива 94/25/ЕО;

* Directive 2013/53/EU of the European
Parliament and of the Council as regards of
the requirements on recreational craft and
personal watercraft and repealing Directive
94/25/EC.

* проект за Директива на Европейския парламент и Съвета относно радио-смущенията, предизвикани от моторните превозни
средства;

* draft Directive of the European Parliament
and of the Council on radio interference caused
by motor vehicles;

• Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) – за разработване и допълване на критерии за „зелени” обществени
поръчки в седем продуктови групи съгласно
Работна програма на Европейската комисия
за 2013 в отговор на желанието на МОСВ да
осигури широко участие на всички заинтересовани страни за постигане на баланс между
социално-икономическото развитие и опазването на околната среда съгласно принципите
за устойчиво развитие и „зелен” икономически растеж.

• The Ministry of Environment and Water
(MEW) – to develop and supplement the criteria
for “green” procurement in seven product groups
under the European Commission 2013 work
programme, in response to the MEW desire to
ensure wider participation of all stakeholders
to achieve a balance between socio-economic
development and environmental protection
according to the sustainable development and
“green” economic growth.

• Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - относно темите, обект на дейност на
Европейската многостранна платформа за
стандартизация в областта на ИКТ, създадена в рамките на Европейската комисия с
цел съдействие по всички въпроси, свързани
с политиката, приоритетите и програмата по
стандартизация в областта на ИКТ в изпълнение на изискванията на Анекс II от Регламент
№ 1025/2012 относно европейската стандартизация.

• The Ministry of Transport, Information
Technology and Communications on the topics,
object of the European standardization multiplatform in ICT activity, established within the
European Commission for assistance in all
matters related to the policy, priorities and
standardization programme in the field of ICT in
the implementation of the requirements of Annex
II of Regulation № 1025/2012 on European
standardization.

• Българска агенция по безопасност на храните по представен проект за изменение на
Регламент 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете.

• Bulgarian Food Safety Agency on presented
draft amending Regulation 2003/2003 of the
European Parliament and of the Council related
to the fertilizers.
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Освен със становища експерти от БИС участваха и в междуведомствени работни групи за разработване на нормативни актове, както следва:

BDS experts also participated with comments in
interagency working groups for developing the
normative acts as follows:

• в Работна група РГ 1 „Свободно движение
на стоки” към Министерството на икономиката
и енергетиката за консултации и изготвяне на
национално становище по проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно изискванията за одобрение на типа
по отношение на разгръщането на бордовата
система eCall (и за изменение на свързаната
с регламента Директива 2007/46/СЕ) с който
автомобилите да станат пригодни за системата eCall, за която се предвижда да бъде задължителна в автомобилите от 2015 г.;

• in Working group WG 1 “Free movements of
goods” at the Ministry of Economy and Energy for
consultations and drafting of national statement
on a draft Regulation of the European parliament
and of the Council concerning the requirements
for type-approval in respect of the deployment of
the onboard eCall system (and for amending the
Directive 2007/46/CE related to the regulation)
by which cars shall become suitable for eCall
system and expected to be mandatory in the
cars by 2015;

* за разработване на Наредба за единните
стандарти за работа на туристическите информационни центрове и за организацията
на дейността на националната мрежа от туристически информационни центрове

* for development of Ordinance on uniform
standards for operations of the tourist
information centres and for the organization
the activities of the national tourism information
centrеs’ network

• към Министерството на земеделието и храните за разработване на проекти за изменение на наредбите за одобрение на типа:

• at the Ministry of Agriculture and Food for
developing draft amendments for type approval:

* проект за изменение на Наредба № 22 от
3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни
устройства във връзка с въвеждането на
изискванията на Директива 2012/24/ЕС за
изменение на Директива 86/297/ЕИО;

* draft amendment to Ordinance No 22 of
3 June 2003 on approval of type of new
tractors in terms of shaft power take and their
safeguards in relation to the implementation
of the Directive 2012/24/EU requirements
amending Directive 86/297/EEC;

* проект за изменение на Наредба № 10 от
24 февруари 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение
на емисиите на замърсители във връзка с
въвеждането на изискванията на Директива 2012/46/ЕС за изменение на Директива
97/68/ЕИО;

* draft amendment to Ordinance No 10 of
24 February 2004 for terms and conditions for
approval of type for non-road equipment with
regard to pollutant emissions in relation to the
implementation of the Directive 2012/46/EU
requirements amending Directive 97/68/EEC;

• в Работна група 31 „Европа 2020” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) по
Национална програма цифрова България
2015.

• in Working group 31 “Europe 2020” at the
Ministry of Transport, Information Technology
and Communications (MTITC) under the
National programme on digital Bulgaria 2015.

• към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разработване на проект на Наредба за условията и
реда за устройството, безопасността и
техническите изисквания към съоръженията,
34 поставяни в увеселителни обекти.

• at the Ministry of Regional Development and
Public Works (MRDPW) for developing draft
Ordinance on the terms and conditions for the
device, safety and technical requirement for
facilities placed in entertainment places.
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• към Министерството на труда и социалната политика за разработване на проекти на
Наредби за минималните изисквания за микроклимата и за осветлението на работните
места в изпълнение на Мярка 3 „Определяне
на минимални изисквания за микроклимата
на работните места” и Мярка 4 „Определяне
на минимални изисквания за осветление на
работните места” от Националната програма
за безопасност и здраве при работа за 2013.

• at the Ministry of Labour and Social Policy for
developing draft Ordinances on the minimum
requirements for the microclimate and lighting
at the workplaces in the implementation of
the Measure 3 “Determining the minimum
requirements for microclimate at the workplaces”
and Measure 4 “Determining the minimum
requirements for lighting at the workplaces” of
the National programme for safety and health at
work for 2013.

• в Работна група 20 „Околна среда” към
Министерството на околната среда и водите
за организация и координация по въпросите
на Европейския съюз, свързани с околната
среда.

• in Working group 20 “Environment” at
the Ministry of Environment and Water for
organization and coordination on the issues of
European Union relating to the environment.

В изпълнение на целите на БИС за подпомагане
на националното законодателство и за сътрудничество с органите на изпълнителната власт
през 2013 бяха разработени 35 национални приложения към български стандарти, въвеждащи
хармонизирани европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите
във връзка с прилагането на изискванията на
Регламента за строителни продукти. Разработването се извърши от работни групи от експерти
в съответните области въз основа на анализ на
нормативната уредба за енергийна ефективност
на сградите и на свързаните с нея стандарти за
строителни продукти, за които беше установена
необходимост от разработване или допълване
на национални приложения.

In fulfilment of BDS objectives to support national
legislation and for cooperation with the executive
authorities, 35 national annexes to Bulgarian
standards introducing harmonized European
standards were developed in the field of energy
efficiency in buildings in the implementation of the
Construction Products Regulation requirements in
2013. The development was carried out by working
groups of experts in the relevant fields based on an
analysis of the legal framework for energy efficiency
in buildings and related standards for construction
products for which a necessity was identified to
develop or supplement the national annexes.

Други мероприятия с участието на БИС

Other events organized by BDS

Десета юбилейна международна
конференция на тема:
„Стандартизацията и свързаните с нея
дейности – фактори за международно и
балканско сътрудничество”

Tenth Anniversary International Conference
“Standardization and related activities
- factors for international and Balkan
cooperation”

През изминалата година традиционната балканска конференция по стандартизация се
проведе през септември в Созопол, като съорганизатори бяха Българският институт за
стандартизация, Техническият университет,
София, Българският съюз на стандартизаторите
и
Балканският
координационен комитет. От страна на БИС участие взе

The
traditional
Balkan
conference
on
standardization was held last year in September
in Sozopol. Co-organizers of the conference were
the Bulgarian Institute for Standardization (BDS),
Technical University of Sofia, the Bulgarian Union of
Standardizers and the Balkan Steering Committee.
The Managing Director Iren Dabizheva attended
the conference on behalf of BDS and presented the
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изпълнителният директор Ирен Дабижева, която
представи правилата и процедурите за работа
по стандартизация.

rules and procedures for standardization work.

Участниците имаха възможност да се запознаят
с ролята на стандартите за повишаване ефективността и конкурентоспособността на предприятията и подчертаха огромното значение на
осъществяваното сътрудничество за развитието
на дейността по стандартизация.

The participants had the opportunity to learn about
the benefits of standards for the improvement of the
efficiency and competitiveness of the enterprises and
emphasized the great importance of cooperation for
the development of the standardization activities.

БИС бе съорганизатор
на традиционната,
юбилейна през 2013 г.,
балканска конференция по
стандартизация
BDS was co-organizer of the
traditional anniversary Balkan
Conference on
standardization in 2013

Трета национална конференция
с международно участие на тема:
„Университетското обучение по
стандартизация”

Third National Conference with
international participation “University
Education on Standardization”

Проведената през ноември 2013 г. конференция се организира съвместно с Федерацията на
научно-техническите съюзи, Българския съюз
на стандартизаторите и Университета по библиотекознание и информационни технологии. В
своята презентация изпълнителният директор
Ирен Дабижева запозна участниците с работата на БИС по усъвършенстване на системата
за стандартизация в България чрез ОП „Конкурентоспособност” и акцентира на важността от
включването на стандартизацията и стандартите в учебните студентски програми.

The held in November 2013 conference was
organized in cooperation with the Federation of
the Scientific-Engineering Unions in Bulgaria, the
Bulgarian Union of Standardizers and the University
of Library Studies and Information Technologies.
The Managing Director Iren Dabizheva presented
BDS activities for improvement the standardization
system in Bulgaria under OP “Competitiveness”
and emphasized the importance of the inclusion
of standardization and standards in educational
student programmes.
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ХХІV Национална научно-практическа
конференция с международно участие
„Качеството – за по-добър живот 2013”

XXIV National scientific-practical
conference with international participation
on “Quality – for a better life 2013”

През ноември 2013 г. Българският институт за
стандартизация бе домакин и съорганизатор на
поредната конференция, посветена на качеството. Участваха също представители на министерства, агенции и на националната инфраструктура по качество и други известни експерти
и учени, доказали се в своята професионална
област. Основен фокус в презентациите бе постигането на качеството чрез управление на верига от процеси, които трябва да се контролират
и усъвършенстват.
От своя страна председателят на УС на БИС
И. Буров представи новата Стратегията за развитие на стандартизационната система в България и на БИС за периода 2014-2017.

BDS was a host and co-organiser of another
conference devoted to quality. The conference
was attended by executive authorities, of National
Quality Infrastructure representatives and other
well-known and recognized experts and scientists.
The main focus of the presentations was achieving
quality through the management of the chain of
processes that need to be controlled and improved.

Mr. Ivelin Burov, Chairman of BDS Managing Board
presented the new Strategy for the development
of the standardization system in Bulgaria and the
development of BDS for the period 2014 – 2017.

Участниците в
ХХІV-та Национална
конференция по качество
обсъдиха постигането
на качеството чрез
управление на процесите
The participants in the 24th
National conference on
quality discussed how to
achieve quality through
process management

Конференция за обсъждане на
системите за проектиране на строителни
конструкции

Conference to discuss the systems for
design of building constructions

Също през ноември 2013 г. по инициатива на
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) се проведе мащабна
конференция за обсъждане на двете системи за проектиране на строителни конструкции
– европейската по Еврокодове и националната по българските норми за проектиране. Повод за организирането й е публикуваната през

At the initiative of the Chamber of Engineers in
the Investment Design (CEID), a large conference
was held also in November 2013 to discuss the
two systems for the design of construction works the European according to the Eurocodes and the
Bulgarian national design codes. The occasion of
the event was Ordinance № RD-02-20-29 of 2012
for design of construction works by applying of the
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2012 г. Наредба № РД-02-20-29 за проектиране
на строителните конструкции на строежите чрез
прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции. Съгласно чл.
3 на преходните и заключителни разпоредби се
определи двегодишен преходен период, през
който конструкциите на строежите може да се
проектират както по Еврокодовете, така и по
действащите национални нормативни актове за
проектиране на строителни конструкции, без да
се смесват националната система и системата
на Еврокодовете. В конференцията участваха
представители на институциите, отговорни за
процеса – Министерството на инвестиционното
проектиране, КИИП и БИС, както и представител на Joint Research Center (JRC), натоварен
от Европейската комисия да проследява въвеждането на Еврокодовете в държавите-членки и
да поддържа обща база данни за националните
приложения, разработени в страните-членки.
Отговори на поставените от конструктивната колегия въпроси от страна на БИС даде изпълнителният директор Ирен Дабижева.
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European system for design of construction works.
According to Art. 3 of the transitional and final
provisions a two-year transition period had been
defined during which construction works could
be designed according to the Eurocodes and
also according to the national regulations for the
design of construction works, without mixing the
national system and the Eurocodes system. The
conference was attended by representatives of the
institutions responsible for the process - Ministry of
Investment Planning, CEID and BDS, as well as a
representative of the Joint Research Center (JRC),
tasked by the European Commission to monitor the
implementation of Eurocodes in the Member States
and to maintain a common database of national
annexes developed in the Member States.

BDS Managing Director Mrs. Iren Dabizheva
answered on behalf of BDS the questions of the
participants.
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БИС НА ЕВРОПЕЙСКО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО

BDS AT EUROPEAN AND
INTERNATIONAL LEVEL

Като член на европейските и международните
организации за стандартизация БИС участва
със свои делегати и представители в годишните асамблеи на тези организации, в заседанията
на техническите съвети на европейските организации, в годишни срещи на европейски работни
органи по стандартизация и други мероприятия,
представляващи интерес.

As a member of the European and international
standardization organizations BDS participates
with delegations and representatives in the
annual assemblies of these organizations, in the
meetings of the Technical Boards of the European
organizations, in the annual meetings of the
European standardization working bodies and in
other events of interest.

През 2013 година представители на БИС взеха
участие в следните събития от съществена важност:

BDS representatives participated in the following
events of significant importance in 2013:

39-та Генерална асамблея на CEN и 53-та
Генерална асамблея на CENELEC (юни,
2013, Копенхаген, Дания)

39th CEN General Assembly and 53rd
CENELEC General Assembly (June 2013,
Copenhagen, Denmark)

В рамките на генералните асамблеи на Европейските организации по стандартизация се състоя
и втората Среща на високо ниво на европейската стандартизация под наслова „Стандартизация за услугите”. За първи път такава среща се
проведе през 2012 г. в Албена, под домакинството на Българския институт за стандартизация.
Присъстващите над 200 делегати – представители на национални, европейски и международни организации по стандартизация, бизнеса и
индустрията, Европейската комисия, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ),
както и представители на обществени заинтересовани страни, включително потребителски
и екологични организации, се обединиха около
схващането, че секторът на услугите има съществено икономическо и социално значение.
Делът на услуги е около 70% от икономическата активност и заетостта в държавите-членки
на Европейския съюз. Отчетено бе, че европейската стандартизация играе важна роля, като
улеснява навлизането на услуги на единния
пазар. Новият Регламент на ЕС за Европейска
стандартизация ясно посочва, че европейските
стандарти са еднакво необходими както за про-

The second European standardization summit titled
“Standards for services” was held within the General
Assemblies of the European standardization
organizations. The first summit was held in 2012
in Albena, hosted by the Bulgarian Institute for
Standardization.
The attending over 200 delegates - representatives
of national, European and international standards
organizations, business and industry, the European
Commission, the European Free Trade Association
(EFTA) as well as representatives of societal
stakeholders, including consumer and environmental
organizations united around the concept that the
service sector had significant social and economic
importance. Services account for about 70 % of the
economic activity and employment in the Member
States of the European Union. It was underlined
that the European standardization played an
important role in facilitating the entry of services
in the single market. The new EU Regulation on
European Standardization clearly states that the
European standards are equally necessary for
manufactured goods as well as for services. The
need of establishment of an open single market for
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извежданите стоки, така и за предлаганите услуги. Необходимостта от създаването на отворен
единен пазар за услуги се подчертава и в стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж.
От името на БИС в срещите участваха председателят на УС на БИС Ивелин Буров и Ирен Дабижева, изпълнителен директор.

services is also highlighted in the strategy “Europe
2020” for smart, sustainable and inclusive growth.

36-та Генерална асамблея на ISO
(септември 2013, Санкт Петербург, Русия)

36th ISO General Assembly (September
2013, St. Petersburg, Russia)

В работата на годишната среща на Международната организация за стандартизация (ISO),
на която присъстваха представители от над 120 държави,
участие взе и българска официална делегация. Дискусионна група от лидерите
на ISO представи дейностите по политическите,
техническите и финансовите аспекти на ISO.
Генералният секретар на ISO, Роб Стийл, очерта
отговорите, които ISO дава на дълбоките промени, засягащи света днес: демографски, висока
концентрация в градските райони, много бързо
развитие на цифровото потребление и намаляването на наличните ресурси. Уникалността на
тази генерална асамблея бе във възможността
за участниците да посетят някои от най-важните
организации в Русия, за да се види на практика
прилагането на стандарти: от пивоварна – световен лидер, през университет, до водоснабдително дружество.

The work of the annual meeting of
the International Organization for
Standardization (ISO), which was
attended by representatives from
over 120 countries, was attended
by Bulgarian official delegation.
A discussion group formed by the ISO leaders
presented activities on political, technical and
financial aspects of ISO.
ISO Secretary-General Rob Steele outlined
the answers that ISO is giving to the profound
changes affecting the world today: demographic,
high concentration of urban areas, a very rapid
development of digital consumption and the
reduction of available resources. In 2013 the GA
Open Session was unique in that participants had the
opportunity to visit some of Russia’s most important
organizations to see how they use standards. From
a world leading brewery to a university, and to a
water utility.

77-а Генерална асамблея на IEC
(октомври, 2013, Ню Делхи, Индия)

77th General Assembly of the IEC (October
2013, New Delhi, India)

В работата на Общата годишна среща на Международната
електротехническа
комисия
(IEC), под домакинството на
Индийския национален комитет
на IEC, взеха участие около 980
делегати от 89 държави, включително представители на БИС.
В рамките на асамблеята се проведоха заседания на управляващите органи на IEC, форуми на
председателите и на секретарите на националните електротехнически комитети, заседание на
съвета на IEC и открито заседание. Представители на БИС взеха участие в заседанията на Съвета по управление на стандартизацията (SMB),

The work of the General annual
meeting of the International
Electrotechnical
Commission
(IEC), hosted by the Indian
National Committee of IEC, was
attended by about 980 delegates
from 89 countries, including BDS representatives.
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On behalf of BDS the meetings were attended by
Ivelin Burov, Chairman of BDS Managing Board
and Iren Dabizheva, BDS Managing Director.

Meetings of IEC governing bodies, forums of
the chairmen and secretaries of the national
electrotechnical committees, IEC Council meeting
and an open session were held within the Assembly.
BDS representatives participated in the meetings
of the Standardization Management Board (SMB),
the Conformity Assessment Board (CAB), the
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Съвета по оценяване на съответствието (CAB),
Съвета на IEC, открито заседание на IEC и на
председателите и на секретарите на националните комитети.
Откритото заседание на IEC беше посветено на
„Предизвикателствата за качеството на енергията”. Бяха представени доклади на видни индийски учени, световни експерти и представители
на водещи световни фирми.

IEC Council, IEC open session and the forums
of the chairmen and secretaries of the national
committees.

Втора Балканска конференция по
стандартизация (юни, 2013, Сараево,
Босна и Херцеговина)

Second Balkan Conference on
Standardization (June 2013, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina)

На проведената през миналата година Втора
балканска конференция по стандартизация на
тема „Връзка между стандартите и икономиката – как да правим стандартизация, достъпна за
МСП”, участие взеха представители от Албания,
Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и
Турция, както и генералният директор на ССМС
Елена Сантяго. От българска страна участваха
председателят на УС на БИС Ивелин Буров и
изпълнителният директор Ирен Дабижева, като
г-н Буров представи презентация за достъпа на
МСП до дейностите по стандартизация в БИС.
В дните на конференцията се състояха оживени
дискусии по отношение на добрите практики в
отделните страни, като се има предвид, че повечето балкански страни все още не са пълноправни членове на CEN/CENELEC, но се стремят към пълноправно членство.

The Second Balkan Conference on Standardization
was devoted to “Relationship between the
standards and the economy - how to make
standardization accessible to SMEs” and was
attended by representatives from Albania, Croatia,
Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey, and
CCMC General Director Elena Santiago. Bulgaria
was presented by the Chairman of BDS Managing
Board Ivelin Burov and BDS Managing Director Iren
Dabizheva. Mr Burov made a presentation for SME
access to standardization activities at BDS. Lively
discussions regarding best practices in various
countries were held at the conference, given that
most Balkan countries are not yet CEN/CENELEC
full members, but apply full membership.

Участие в европейска конференция
„МСП и стандартизацията”

Participation in European conference “SME
and Standardization”

Представител на БИС взе участие в европейската конференция, посветена на малките и средните предприятия (МСП) и стандартизацията,
провела се през май 2013 г. в Брюксел. С нея
приключи проектът SMEST 2, в изпълнението на който БИС също се включи успешно. На
заключителната конференцията, организирана от CEN, CENELEC и ETSI с подкрепата на
Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия и в партньорство в
ORGALIME (Европейската асоциация на инженерните индустрии), присъстваха над 200 участници – представители на националните органи
за стандартизация, обществени органи, бизнес
и браншови организации, малки и средни предприятия.

BDS representative participated in the European
Conference on Small and Medium Enterprises
(SMEs) and standardization that was held in May
2013 in Brussels. The conference was the final
event of SMEST 2 project and BDS also was a
successful partner in its implementation. The closing
conference organized by CEN, CENELEC and
ETSI with the support of the European Commission
and the European Free Trade Association and
in partnership with ORGALIME (The European
Association of Engineering Industries), was
attended by over 200 participants - representatives
of the national standardization bodies, public
authorities, business and branch organizations,
small and medium enterprises.

The IEC open session was devoted to “Challenges
of power quality”. Reports were presented by
prominent Indian scientists, world experts and
representatives of leading global companies.
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Българският институт за стандартизация подкрепя и ще продължава да насърчава участието
на МСП в дейността по стандартизация, както и
да улеснява достъпа им до стандарти. На интернет страницата на БИС се поддържа портал за
МСП, който улеснява малките и средните предприятия в търсене на пълна информация за иначе необятния свят на стандартизацията.

Bulgarian Institute for Standardization supports and
will continue to encourage the participation of SMEs
in standardization activities and to facilitate their
access to standards. SME portal that is a search
engine for SMEs in the standardization world is
maintained also by BDS.

Участие в Техническите съвети на CEN и
CENELEC

Participation in the Technical Boards of
CEN and CENELEC

Делегирани представители на БИС участват редовно в заседанията на Техническите съвети на
европейските организации по стандартизация,
на които се обсъжда, организира и координира
тяхната дейност.

BDS delegated representatives participate regularly
in the meetings of the Technical Boards of the
European standardization organizations where their
activities are discussed organized and coordinated.

Технически съвети на CEN

CEN Technical Board

През 2013 се проведоха две (73-то и 74-то) заседания на техническия съвет на CEN (CEN/BT).

Two (73rd and 74th) meetings of the CEN Technical
Board (CEN/BT) took place in 2013.

На проведеното през април заседание на CEN/
BT се дискутираха въпроси относно основните стратегически цели на европейската стандартизационна система до 2020 г. и бъдещето
на стандартизацията (предизвикателства пред
стандартизацията; управление и координация
за развитие; предприемане на действия и прилагане на адекватни политики за изпълнението
на заложените цели). Присъстваха упълномощените представители от националните органи
по стандартизация, представители от Европейската комисия (DG Enterprise and Industry; DG
Climate Action), представители от организациите
ЕFTA, ANEC, FIEC, ETSI.
В дискусиите се включи и въпросът за докладите, които ще се изготвят от националните органи
по стандартизация в изпълнение на изискванията на Регламент 1025/2012. Представено бе и новото ръководство на CEN – Guide 23 Consortium
bridge. Adoption of third-party specifications as
European Standardization Publications.

At the April’s meeting of the CEN/BT topics were
discussed on the main strategic objectives of the
European Standardization System by 2020 and
the future of the standardization (standardization
challenges, management and coordination for
development, actions to be taken and implementation
of adequate policies for the realization of the
objectives set). The authorized representatives of
the national standardization bodies, representatives
of the European Commission (DG Enterprise and
Industry; DG Climate Action), representatives of
EFTA, ANEC, FIEC, ETSI attended the meetings.

На есенната сесия на заседанието на CEN/BT
бяха представени дейностите, свързани с изпълнението на плана на действие за периода
2010-2013 г. Основните въпроси бяха свързани с намаляване на времето за разработване
на стандарти; оптимизиране на използването
на електронни средства; осъществяване на ин-

The activities related to the implementation of
the action plan for 2010-2013 were presented
at the autumn session of the CEN/BT meeting.
The main issues were related to the reduction of
time for development of standards; optimizing
the use of electronic means; realization of an
integrated approach to the quality of the standards;
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The discussions included the issue of the reports that
should be prepared by the national standardization
bodies implementing the requirements of Regulation
1025/2012. The new CEN Guide 23 “Consortium
bridge. Adoption of third-party specifications as
European Standardization Publications” was also
presented.

ANNUAL REPORT 2013
Bulgarian Institute for Standardization

тегриран подход за качеството на стандартите;
оптимизиране на услугите в стандартизацията;
идентифициране на нови области по стандартизация; осъществяване на контакти с институции като Европейската асоциация за свободна
търговия (ЕАСТ) и Европейската комисия с цел
насърчаване и засилване на ролята на европейската стандартизационна система.

optimization of the services in the standardization;
identification of new areas for standardization;
establishing contacts with institutions such as the
European Free Trade Association (EFTA) and the
European Commission to promote and strengthen
the role of the European standardization system.

Технически съвет на CENЕLEC

CENELEC Technical Board

През 2013 година се проведоха три (143-то, 144то, 145-то) заседания на техническия съвет на
CENELEC (CENЕLEC/ВТ). На тях освен делегати от националните органи по стандартизация членове на CENELEC, присъстваха и представителите на EC, IEC, ETSI, EFTA, ANEC, CECAPI,
CECED, COCIR, ORGALIME, EURELECTRIC.
Основен акцент и на трите заседания се постави на обсъждането на плана за действие на
CENELEC/BT, като бе отбелязван напредъкът на
всеки етап. Освен това бяха разгледани въпроси, свързани с работата на техническите комитети, представиха се приоритетите в областта на
стандартизация в електротехническата област.

Three (143rd, 144th, 145th) meetings of the
CENELEC Technical Board (CENELEC/BT) were
held in 2013. They were attended by representatives
of EC, IEC, ETSI, EFTA, ANEC, CECAPI, CECED,
COCIR, ORGALIME, EURELECTRIC in addition
to the delegates from the national standardization
bodies - CENELEC members.
The main focus of the three meetings was the
discussions of the CENELEC/BT Action Plan, as
the progress made at each stage was registered.
Furthermore, issues related to the work of the
technical committees were considered and the
priorities for standardization in the electrotechnical
field were presented.

Участие в годишни срещи на европейско
ниво

Participation in annual meetings at
European level

Пленарна среща на CENELEC/ТС 59

CENELEC/ТС 59 plenary meeting

Секретарят на БИС/ТК 6 „Битови електроуреди”
взе участие в пленарната среща на CENELEC/
TC 59, провела се през юни 2013 в Брюксел,
Белгия. На срещата се представи доклад за
работата на техническия комитет като цяло, а
също и на работните групи към техническия комитет. Председателят на CENELEC/TC 59 представи работата на координационната група по
екопроектиране на CEN-CENELEC. Обсъди се и
въпросът със създаването на нова работна група с наименование „Electrical refrigerating and
freezing appliances for commercial use”, като
нейната работа ще се базира на новия стандарт
EN 62552:2013 „Битови хладилни уреди. Характеристики и методи за изпитване”. На срещата
се взе решение за уеднаквяване на областите
на приложение на TC 59 в IEC и CENELEC, като
за основа се вземе новата област на приложение на ІЕС/ТС 59.

BDS/TC 6 “Household appliances” secretary
participated in the CENELEC/TC 59 plenary
meeting, held in June 2013 in Brussels, Belgium.
A report on the entire work of the Technical
Committee was presented at the meeting as well as
of the working groups to the technical committee.
CENELEC/TC 59 Chairman presented the work
of the CEN-CENELEC Coordination Group for
ecodesign. The topic for the establishment of a new
working group entitled “Electrical refrigerating
and freezing appliances for commercial use”
was discussed. Its work will be based on the new
standard EN 62552:2013 “Household refrigerating
appliances. Characteristics and test methods”. It
was decided to unify the scope of TC 59 in IEC
and CENELEC on the base of the new scope of
IEC/TC 59.
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Туининг проект „Подкрепа за Института
за стандартизация на Босна и
Херцеговина”

Twinning Project „Support to the Institute
for Standardization of Bosnia and
Herzegovina”

Туининг проектът ВА-2009-IB-FI-01 „Подкрепа за
Института за стандартизация на Босна и Херцеговина”, започнал през 2011 г., и изпълняван
от консорциум между Испанската асоциация
за стандартизация и сертификация (AENOR),
Германския институт за стандартизация (DIN)
и Българския институт за стандартизация, приключи през 2013 г. Той е финансиран от Европейската комисия и основната му цел е да се подпомогне интегрирането на Босна и Херцеговина
в общоевропейския пазар чрез развитие на инфраструктурата по качество и създаване на подходяща среда за индустрията и производителите от Босна и Херцеговина. На заключителната
конференция, провела се през март в Сараево,
участие взеха над 30 души – представители на
всички заинтересовани страни и институции от
Босна и Херцеговина, както и представители на
делегацията на ЕК. Представиха се изпълнените дейности, постигнатите резултати и цели на
проекта, като се обърна внимание на задачите,
които Институтът за стандартизация на Босна и
Херцеговина трябва да изпълни в бъдеще с оглед членството в CEN/CENELEC.

The twinning project BA-2009-IB-FI-01 “Support
to the Institute for Standardization of Bosnia
and Herzegovina”, which started in 2011 and
was implemented by a consortium of the
Spanish Association for Standardization and
Certification (AENOR), the German Institute for
Standardization (DIN) and the Bulgarian Institute
for Standardization, was completed in 2013. It was
funded by the European Commission and its main
goal was to support the integration of Bosnia and
Herzegovina in the common European market
through development of quality infrastructure and
creating an appropriate environment for the industry
and manufacturers of Bosnia and Herzegovina.
The closing conference, held in March in Sarajevo,
was attended by over 30 people - representatives
of all stakeholders and institutions of Bosnia and
Herzegovina, as well as representatives of the EC
Delegation. The implemented activities, results and
project goals were presented with a focus on the
tasks the Institute for Standardization of Bosnia and
Herzegovina would have to accomplish in the future
with a view of CEN/CENELEC membership.

Рамково споразумение за
сътрудничество за превод на
европейски стандарти на езиците на
Общността

Framework Partnership Agreement for
translation of European standards in the
Community languages

През 2013 г. БИС подписа трето двегодишно
Рамково споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейски стандарти
на български език по програма, финансирана
от ГД „Предприемачество и индустрия” на Европейската комисия (ЕК). Това е част от мерките
на ЕК за улесняване на бизнеса, и особено на
малките и средните предприятия при прилагането на стандартите, както и за повишаване на
информираността и конкурентоспособността на
българския бизнес. В изпълнение на споразумението през 2013 с превод на български език се
въведоха 19 европейски стандарта в различни
области, в процес на превод са още 42 стандарта.

BDS signed third two-year Framework Partnership
Agreement for translation of European standards
in Bulgarian language under a programme funded
by the Directorate General „Entrepreneurship and
Industry“ of the European Commission (EC) in
2013. This is a part of the EC measures to facilitate
business, especially small and medium enterprises
in applying the standards and raising awareness
and competitiveness of the Bulgarian business.
19 European standards in various areas were
implemented with Bulgarian translation and 42
standards were in a process of translation in 2013
in implementation of the agreement.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

PUBLISHING ACTIVITY

През 2013 г Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език общо
329 европейски и международни стандарти и
стандартизационни документи, от които 34 са
международни. На един от официалните езици
на CEN/CENELEC или на ISO са въведени общо
1617 стандарта, а броят на отменените през миналата година стандарти е 1339.

In 2013 the Bulgarian Institute for Standardization
published, by translation into Bulgarian, 329
European and international standards and
standardization deliverables, 34 of which
international. A total of 1617 standards were
implemented in one of the official languages of CEN/
CENELEC or ISO and the number of withdrawn
standards was 1339.

Сред издадените с превод на български език са
и стандарти, реализирани с външно финансиране по договор с Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС), и свързани с прилагането на законодателството по околна среда.
Освен това в срок са издадени и 10 национални приложения към Еврокодове, както и 39 национални приложения към хармонизирани европейски стандарти във връзка с Регламента
за строителни продукти (по договор с МРРБ от
2012 г.).

Among the standards published by translation
into Bulgarian are also the translations realized
with external financing under a contract with the
Enterprise for Management of the Environment
Protection Activities (EMEPA) and related to the
implementation of environmental legislation.
In addition, 10 national annexes on Eurocodes
were published, as well as 39 national annexes to
harmonized European standards with respect to the
Construction Products Regulation (under a contract
with MRDPW from 2012).

През изминалата година се подготви и издаде специализирано
издание в електронен формат, озаглавено „ISO 22000 - Системи за
управление на безопасността на
хранителните продукти”. В диска се
включиха 5 от най-търсените стандарти и стандартизационни документи, свързани с управлението
на безопасността на хранителните
продукти, в превод на български
език, предложени на атрактивна за
потребителите цена.
От особена важност за издателската дейност на
БИС през 2013 г. е оборудваният със съвременна дигитална печатна техника Печатен център,
с което започна изпълнението на дейностите по
предпечат и отпечатване на изданията на БИС
– нещо, което до април 2013 г. се възлагаше на
подизпълнители. С новите компетентности и
възможности се реализира издаването на Стратегия на БИС за 2014 - 2017 г., допечатване на
70 бр. на изчерпаното издание на OHSAS 18001,
издаването на Официалния бюлетин на БИС за
периода април – декември 2013.

A specialized edition in electronic
format, titled „ISO 22000 - Food
Safety Management Systems“ was
prepared and published last year. The
collection contains five of the most
frequently demanded standards and
standardization deliverables related
to the food safety management, in
Bulgarian language, offered at a price
attractive for the clients.

The equipped with contemporary digital printing
machines Printing Centre was of particular
importance for BDS publishing activities in 2013,
which enabled the beginning of the implementation
of the activities related to preprint and printing
of BDS publications - activities that had been
subcontracted until April 2013. The publishing of
BDS strategy for 2014 - 2017, the printing of 70
more copies of OHSAS 18001, the publishing of the
BDS Official Bulletin for the period April-December
2013 were realized with the new competences and
abilities.
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В Печатния център,
оборудван със съвременна
техника, БИС започна да
извършва дейностите по
предпечат и отпечатване
на своите издания
BDS began to implement the
activities related to preprint
and printing of its publications
in a fully equipped up-to-date
Printing Centre

Своевременно бяха подготвени и публикувани
на интернет страницата 6 броя на електронното
списание „БДС Компас”, като темите през 2013
бяха: ергономия, опазване на културното наследство, статистика, ученически пособия, обувки и банково дело. Най-голям интерес предизвика броят, посветен на ергономията, следван от
броя за културното наследство.

БДС Компас
Издание на Българския институт за стандартизация

Брой 6
ноември – декември 2013

6
issues
of
the
e-magazine
“BDS
Compass” were prepared and published
in due time on the website. The topics in 2013
were: ergonomics, protection of cultural heritage,
statistics, school supplies, shoes and banking.
The greatest interest provoked the issue with a
main topic the ergonomics, followed by the issue on
the cultural heritage.
Български институт
за стандартизация
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Статистика

Statistics

Броят на въведените през 2013 г. стандарти по
видове е показан в следващата таблица и графика:

The table bellow illustrates the number of the
implemented standards in 2013 by types:
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Видове национални стандарти
Type of national standards

Брой
Number

БДС/ BDS

48

ISO/ ISO

27

ISO/IEC/ ISO/IEC

3

EN/ EN

1019

EN ISO/ EN ISO

385

HD/ HD

6

ETSI/ ETSI

55

Стандартизационни документи на CEN, CLC, ISO, ETSI/ CEN, CLC, ISO, ETSI
standardization deliverables

139

Общо/ Total

1682

Въведенипрез
стандарти
2013 г. по видове
Въведени стандарти
2013 г.през
по видове
Adopted standards
in 2013
by types
Implemented
standards
in 2013 by types

станд. док-ти на/ standardization
deliverables of CEN, CLC, ISO, ETSI
ETSI
HD
EN ISO
EN
ISO/IEC
ISO
БДС/ BDS
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Както и в предходни години най-голям продължава да бъде броят на европейските стандарти
и стандартизационни документи.

As in previous years, the biggest continues to be the
number of European standards and standardization
deliverables.

Състоянието на националния фонд от стандарти към края на 2013 г. е дадено по-долу:

The status of the national fund of standards by the
end of 2013 is given below:

Национален
фонд
български стандарти
към края
2013 г.на 2013 г.
Национален
фонд
ототбългарски
стандарти
къмнакрая
National Fund of Bulgarian standards by the end of 2013

82

БДС EN/ BDS EN (CEN,
CENELEC)

1138

396
27

БДС/ BDS

1184
2524

БДС EN/ BDS EN (ETSI)

БДС ISO/ BDS ISO

БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC

СТ на СИВ/ COMECON
Standards

7983
20786

БДС IEC/ BDS IEC

други стандарт. документи
(TR, TS и др.)/ BDS - other
standardization deliverables
(TS, TR, etc.)
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В следващата таблица е онагледено как се променя националният фонд от стандарти през последните три години.

The table bellow illustrates the changes in the
National Standards Fund during the last three years.

Сравнение на фонда от български стандарти през 2011 - 2013 г.
Comparison data for the fund of Bulgarian standards in the period 2011 - 2013
Видове национални стандарти
Type of national standards

2011

2012

2013

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)

19774

20344

20786

БДС/ BDS

7971

7972

7983

БДС EN/ BDS EN (ETSI)

2399

2463

2524

БДС ISO/ BDS ISO

1145

1173

1184

БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC

24

26

27

СТ на СИВ/ COMECON Standards

439

399

396

БДС IEC/ BDS IEC

94

89

82

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

1019

1071

1138

Общо/ Total

32865

33537

34120
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
И ПРОДАЖБИ. НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

INFORMATION SERVICES AND
SALES. NATIONAL INFORMATION
CENTRE

В Информационния център на БИС се предоставя информация относно български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и
стандартизационни документи. Информационните услуги, които БИС предоставя, включват:
• библиографски справки за български, международни, европейски и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи

Information on Bulgarian, European, international
and foreign standards and standardization
deliverables is provided by BDS Information
Centre. The information services provided by BDS
comprise:
• bibliographical references on Bulgarian,
international, European and foreign standards
and standardization documents

• тематични справки в конкретна област

• field-specific
references

• справки за актуалност на стандарти и стандартизационни документи

• elaboration of references on the actuality of
standards and standardization documents

• отговори на запитвания от клиенти.

• answers to customers’ inquiries.

and

thematically-focused

През 2013 г. са подготвени 1823 тематични и
библиографски справки, предоставена е информация относно 2600 документа, изготвени са 7
справки за актуалност на български стандарти
и 72 справки за актуалност на международни
стандарти по абонамент. В Информационния
център са изготвени 85 отговора на запитвания
в областта на стандартизацията.

1823 thematic and bibliographical references were
prepared, information on 2600 documents was
provided, 7 references on the actuality of Bulgarian
standards and 72 references on the actuality
of international standards upon subscription
were prepared in 2013. 85 replies to inquiries in
the standardization area were delivered by the
Information Centre.

В библиотеката към информационния център
клиентите имат възможност на място да намерят необходимата им информация и да се запознаят с текстовете на стандартите и стандартизационните документи, включително всички
европейски и международни стандарти, както и
чуждестранни стандарти. През изминалата 2013
от услугите на библиотеката са се възползвали
1950 клиенти и служители на БИС, като са предоставени 5643 бр. документи.

The customers have the option to find the information
they need and to become familiar with the texts of
standards and standardization documents, including
all European and international standards as well as
foreign standards at the library to the Information
Centre on the spot. 1950 customers and BDS
employees have benefited from the library services
and 5643 documents were provided in 2013.

Продажби на стандарти

Sales of standards

Общият брой на продадените през изминалата година български стандарти е 8331, който е
съизмерим с броя на продадените през 2012
г. Наблюдава се ръст с 15% при националните
стандарти, докато при БДС EN, БДС EN ISO и
БДС ISO има лек спад. На графиката по-долу е
дадена илюстрация на продажбите на български стандарти по видове:

The total number of Bulgarian standards sold out over
the past year was 8331, which is commensurable
to those sold in 2012. A 15% increase in national
standards is observed, while there is a slight
decrease in BDS EN, BDS EN ISO and BDS ISO.
The sales by types in 2013 are illustrated in the
graph bellow:
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Продадени български стандарти през 2013 г. по
видове
192

647

56

Bulgarian standards sold out in 2013 by types
БДС/ BDS

1294

БДС EN/ BDS EN
БДС EN ISO/ BDS EN ISO

2061

БДС ISO/ BDS ISO
стандартизационни документи (СД)/
Standardization deliverables
4081

други (БДС HD, БДС IEC, СТ на СИВ,
проекти на БДС)/ others (BDS HD, BDS IEC,
COMECON Standards, projects)

Освен това са продадени общо 437 броя документи на международни и чуждестранни организации по стандартизация, с които БИС е
сключил договори за тяхното разпространение,
в това число: международни (ISO, IEC), немски
(DIN), британски (BSI), американски (ASTM),
руски (ГОСТ), както и други (ÖNORM, AASHTO).

Furthermore 437 documents were sold of
international and foreign standards organizations
with which BDS has signed distribution agreements
including international (ISO, IEC), German (DIN),
British (BSI), American (ASTM), Russian (GOST)
and other (ÖNORM, AASHTO).

През 2013 г. се отчита ръст 33% в продажбите
на стандартите на ISO, докато продажбите на
DIN и ASTM стандартите бележат спад от около
10 %. Като цяло продажбите на международни
и чуждестранни стандарти се запазват приблизително на същото ниво както през предходните
години.

There is a growth of 33% in the sales of ISO
standards in 2013 while there is a drop of 10% in
the sales of DIN and ASTM standards. As a whole
the sales of international and foreign standards
remained the same as in previous years.

Съотношението на тези продажби е дадено на
следната графика:

The proportion of these sales is given in the following
graph:

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2013 г.

International and foreign standards sold out in 2013

1%

1%

4%

ISO

4%

IEC
BS

21%
54%

DIN
ASTM
ГОСТ/ GOST

13%

IEEE
ASME
1% 1%

други (ONORM, API)/ others
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През 2013 г. сред най-продаваните български
стандарти продължават да бъдат тези, свързани
със системите за управление (включително управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2008,
околната среда - БДС EN ISO 14001:2005, сигурността на информацията - БДС ISO/IEC
27001:2006, риска - БДС ISO 31000:2011, енергията - БДС EN ISO 50001:2011), стандарти,
свързани с оценяване на съответствието – серията БДС EN ISO/IEC 17000, услугите и строителството.

Among the best selling standards in 2013
continued to be those related to management
systems (including quality management - BDS
EN ISO 9001:2008, environment - BDS EN ISO
14001:2005, information security - BDS ISO/IEC
27001:2006, risk - BDS ISO 31000:2011, energy
- BDS EN ISO 50001:2011), standards related to
conformity assessment – the series BDS EN ISO/
IEC 17000, services and construction.

Графично изражение на най-продаваните български стандарти през 2013 г. е дадено по-долу:

The graph below shows the best-selling Bulgarian
standards in 2013:

БДС ISO 4309:2012
БДС EN ISO 3452-1:2013
БДС EN 1097-6:2013
БДС EN ISO 17636-1:2013
БДС EN ISO 10675-1:2013
БДС ISO 31000:2011
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
БДС EN ISO/IEC 17000:2006
БДС EN ISO 50001:2011
БДС EN 15733:2010
БДС EN 61140:2004
БДС EN ISO 5667-3:2012
БДС ISO/IEC 20000-1:2012
СД CEN/TS 54-14:2006
БДС EN 12464-1:2011
БДС ISO/IEC 27001:2006
БДС EN ISO/IEC 17065:2012
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
БДС EN ISO 14001:2005
БДС EN ISO 19011:2011
БДС EN 15038:2006
БДС EN ISO/IEC 17020:2012
БДС EN ISO 9001:2008
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Съществуващата и непрекъснато усъвършенстваща се автоматизирана система за управление на дейностите по стандартизация и на
продажбите улеснява максимално достъпа на
клиентите до необходимата им информация, поради което през изминалата година се очертават
следните тенденции:
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system for the standardization process and sales
activities management facilitates the customers’
access to the necessary information, therefore
the following trends were identified in 2013:
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• намалява броят на запитванията на клиентите относно актуалност на стандартите,
цена и др.

• decreased
number
of
customers’
enquiries on standards actuality, price, etc.

• намалява продажбата на каталог на БДС

• reduced sales of BDS Catalogue

• увеличава се относителният дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет
- те заемат 46,3 % от общия брой

• increased number of orders for purchasing
standards online – 46,3 % from the total number

• по отношение вида на носителя нараства
относителният дял на продажбите на български стандарти онлайн – от 40,4 на 43,8 %,
а на диск и хартия намалява съответно от
32,6 % на 31,8 % и от 27 % на 24,4 %.

• regarding the type of medium the share of sales
of Bulgarian standards online has increased from 40,4 to 43,8%, and on CD and paper copy
decreased from 32,6% to 31,8% and from 27%
to 24,4%.

Българският институт за стандартизация ще
продължава да работи за непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги,
да предлага нови продукти – издаване на пакети стандарти в приоритетни области, да въвежда нови услуги – онлайн четене на стандарти,
провеждане на директен маркетинг и др., като
стремежът е да се реагира гъвкаво и адекватно
на очакванията на нашите клиенти съобразно
изискванията на пазара.

The Bulgarian Institute for Standardization will
continue to work for continuous improvement of
the quality of the services, offering new products
- publishing of bundles of standards in priority
areas, establishing new services - online reading of
standards, implementing direct marketing, etc. The
ambition is to respond flexibly and appropriately to
the expectations of our customers according to the
market requirements.

Дейности на БИС, свързани с членството BDS activities related to the EU
на България в Европейския съюз
membership of Bulgaria
Като член на Европейския съюз (ЕС) България
спазва своя ангажимент при изпълнение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на европейския парламент и на съвета за обмен на информация,
както и задълженията, произтичащи от Споразумението за премахване на техническите пречки в
търговията към Световната търговска организация (WTO/TBT). Функциониращият национален
информационен център изпълнява задължението си да осигурява информация в областта на
стандартизацията в съответствие с цитираните
документи.

Being a member of the European Union (EU)
Bulgaria observes its engagement in implementing
Regulation (EU) 1025/2012 of the European
Parliament and of the Council for information
exchange as well as the obligations under the
Agreement with the World Trade Organization
(WTO/TBT) to remove the technical barriers to
trade. The functioning National Information Centre
performs its obligation to provide information in the
field of standardization in accordance with those
documents.

През 2013 г. е нотифициран един проект на стандарт, разработван на национално ниво в БИС/
ТК 33 „Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост”, и един
проект на изменение на български стандарт,
разработван в технически комитет БИС/ТК 32
„Селскостопански и хранителни продукти”.

One draft standard, developed at national level
within BDS/TC 33 “Forestry, wood, furniture
technology and industry” and one draft amendment
of a Bulgarian standard, developed within BDS/TC
32 “Agricultural and food products” were notified in
2013.

Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява ин-

Information on the notifications of draft national
standards received from other Member States of
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формация относно нотификации на проекти на
национални стандарти, получени от други национални органи за стандартизация, членове на
CEN/CENELEC, както и на членове на Световната търговска организация.

CEN/CENELEC, as well as from members of the
World Trade Organisation is published every month
in the Official Bulletin and on BDS website.

През 2013 г. в европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC чрез националния
информационен център са нотифицирани 1741
броя национални стандарти, въвеждащи европейски.

In 2013, 1741 national standards implementing
European standards were notified through the
National Information Centre to the European
Standards Organisations CEN and CENELEC.

Същевременно продължи редовно да се изпраща информация относно заглавията на български език на европейски стандарти на етап проект
и ратифициран документ и на хармонизирани
стандарти за цитиране в Официалния вестник
на ЕС. През изминалата година редовно е осигурявана информация относно нотификации на
проекти на национални стандарти по процедура
Vilamoura в CENELEC, изпратени от националните комитети.

At the same time continued the regular sending
of information on Bulgarian titles of European
standards at draft stage and ratified document
and of harmonized standards for citation in EU
Official Journal. During the last year information
was regularly provided on notifications of draft
national standards under the Vilamoura procedure
at CENELEC sent by the national committees.

Предоставена е също така информация относно 51 запитвания от организации от страната и
чужбина. Своевременно са уведомявани и органите на държавната администрация, съобразно
областта на компетентност, за постъпили проекти на европейски стандарти на етап обществено
допитване.

Information was provided to 51 received inquiries
from organisations from the country and abroad.
Information was provided in due course to the
state administration bodies according to the area
of competence for submitted drafts of European
standards at public enquiry stage.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

FINANCING THE STANDARDIZATION
ACTIVITY

През 2013 година, въпреки трудните икономически условия, БИС успя да проведе финансова
политика, чрез която постигна балансирано изпълнение на бюджета и текущо осигуряване на
своевременно финансиране на дейността, което
гарантира финансовата стабилност на организацията.

Despite the difficult economic conditions BDS
managed to conduct a financial policy that achieved
a balanced budget implementation and ongoing
provision of timely financing of the activities which
ensured the financial stability of the organization in
2013.

Приходи за 2013 г.

Revenues in 2013

По-долу са дадени таблица и графика в
абсолютна стойност на източниците на финансиране.

A table and a graph in absolute figures of the funding
sources are given below.

Източник на финансиране / Source of funding
Субсидия от държавния бюджет / Government subsidy

лв.
BGN

%

1 105 000

27

Приходи от продажби / Revenues from sales

495 560

12

Членски внос / Membership fees

204 592

5

Договори, вкл. по европейски проекти / Contracts, including ones funded under
European projects

27 891

1

Други приходи – лихви и спонсорство / Other revenues – sponsorship and interests
accrued

26 725

1

Приходи по проект по Оперативна програма / Financing under the “Competitiveness”
Operational Programme project
2 160 362
Финансиране на дейността по стандартизация за 2013 г. (лева)
Всичко приходи / Total revenues
4 020 130
Наличност от предходни години към 01.01.2013 г. / Balance funds as of 01.01.2013
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345 737

Финансиране на дейността по стандартизация за 2013 г. (лева)
Financing of the standardization activities in 2013 (BGN)
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проекти/
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Programme
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Източник на финансиране/Source of funding
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През 2013 приходната част на бюджета на БИС
е преизпълнена с 9,5% спрямо планираното.
Най-голямото преизпълнение е в частта „Приходи от продажби” в размер на 55 560 лв., получените средства по проект „Усъвършенстване
на системата за стандартизация в България” –
196 728 лв. и приходите от членски внос –
14 592 лв.
В следващата таблица са дадени източниците
на финансиране за три последователни години,
а в графиката към нея е изобразена тяхната абсолютна стойност.

The revenue part of BDS budget is over performed
by 9.5% compared to the planned one. The largest
over-performance is in “Revenues from sales”
amounting to 55 560 BGN, the funds received under
“Improving the standardization system in Bulgaria”
project - 196 728 BGN and membership fees 14 592 BGN
The following table shows the sources of funding
for three consecutive years and the graph presents
their absolute value.
2011

2012

2013

лева / BGN

%

лева / BGN

%

лева / BGN

%

1 074 000

53

1 105 000

43

1 105 000

27

Приходи от продажби/ Revenues from sales

450 481

23

425 123

17

495 560

12

Вноски от членовете на БИС/ТК/ BDS/TC
Membership fees

198 508

10

188 235

7

204 592

5

Договори за финансиране на теми, в т.ч. от
европейски проекти/ Contracts, including
ones funded under European projects

83 155

4

196 979

8

27 891

1

Други приходи (лихви и спонсорство)/ Other
revenues – sponsorship and interests accrued

22 671

1

21 496

1

26 725

1

Финансиране по проект по Оперативна програма/ Financing under the “Competitiveness”
Operational Programme project

187 234

9

619 188

24

2 160 362
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Субсидия от държавния бюджет/
Government subsidy

Общо приходи/ Total revenues
Наличности на 01.01 за съответната година/
Balance funds as of 01.01 for the year

2 016 049

2 556 021

4 020 130

355 418

289 434

345 737

Финансиране на дейността по стандартизация 2011 - 2013 г. (лева)

Финансиране на дейността по стандартизация 2011 - 2013 г. (лева)

Financing of the standardization activities in the period 2011 - 2013 (BGN)
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2011
2012
2013
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Въпреки че видовете източници на финансиране остават същите, е налице промяна спрямо
2012 г. в относителните дялове на различните видове приходи в общия бюджет – намаляване на дела на държавната субсидия от 43%
на 27% (като в същото време нейният размер в
абсолютна стойност е запазен) и на приходите
от продажби – от 17% на 12%. Основната причина за това изменение се дължи на големия
брой междинни отчети и искания за плащане,
подготвени по проекта на БИС по ОП „Конкурентоспособност”, и значителният размер на възстановени средства. Тези средства надвишават
собствения бюджет на БИС за годината.

Although the types of funding sources remain the
same, there is a change from 2012 in the relative
shares of the different types of revenue in the total
budget - reducing the government subsidy of 43 %
to 27 % (while its size in absolute value is preserved)
and revenue from sales - from 17% to 12%. The
main reason for this change is due to the large
number of interim reports and payment requests
prepared under BDS OP „Competitiveness“ project
and the significant amount of reimbursements.
The reimbursed funds exceed BDS‘s own annual
budget.

В същото време през 2013 г. е отбелязан значителен ръст на приходите от продажби спрямо
отчета за 2012 г. – със 70 437 лв. или 17%. Това е
и най-големият размер на приходи от продажби
и услуги, отчетен през последните 4 години.

At the same time in 2013 there was a substantial
growth in revenues from sales compared to the
report in 2012 - with 70 437 BGN or 17%. This is
the biggest amount of revenues from sales and
services for the last 4 years.

Неизпълнение на приходите и значително намаление в размера им спрямо 2012 г. се отчита в
”Приходи от договори, вкл. по европейски проекти”, които се дължат на обективни причини,
независещи от БИС: забавяне на плащанията от
страна на Министерството на инвестиционното
проектиране в резултат на преструктуриране и
забавяне на средствата по Рамково споразумение за партньорство (FPA) между БИС, Европейския комитет по стандартизация (CEN) и
Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC), поради късно подписване на договора за финансиране с Европейската комисия.

Underperformance of the revenues and a significant
reduction in their size compared to 2012 is recorded
in “Income from contracts, including the ones
funded under European projects” due to objective
reasons beyond BDS control: late payments by
the Ministry of Investment Planning as a result of
reorganization, and delays in the transferring of
funds under the Framework Partnership Agreement
(FPA) between BDS, CEN and CENELEC, due to
the late signing of the Grant Agreement with the
European Commission.

Разходи за 2013 г.

Expenditures in 2013

По отношение на разходите и през 2013 г. продължи провеждането на рестриктивна политика
и спазването на строга финансова дисциплина
при разходването на средствата.

In terms of expenditures the application of a
restrictive policy and compliance with strict financial
discipline in spending continued also in 2013.

В следваща таблица са изобразени разходите
по години, а графиката илюстрира тяхната абсолютна стойност.

The following table shows the expenditures per
years and the graph presents their absolute value.
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2011

2012

2013

лева /
BGN

%

лева /
BGN

%

лева /
BGN

%

Заплати, в т.ч. ДМС/ Salaries, including incentives

764 638

29

783 986

28

842 076

22

Други възнаграждения/ Other remunerations

262 472

10

258 122

10

280 715

7

Социално-осигурителни вноски/ Social
insurance contributions

136 792

5

146 602

5

153 958

4

Издръжка/ Operational costs

358 577

13

325 867

12

321 775

8

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

370 170

14

365 095

13

359 978

10

2150

0

858

0

3170

0

764 839

29

886 286

32

1 866 732

49

Капиталови разходи/ Capital expenditures
Разходи по проекта по ОП/ Expenditures under
the OP project
Общо разходи/ Total costs
Наличности в края на годината/ Funds available
at the end of the year

2 659 638

2 766 816

3 828 404

539 083

409 109

249 189

Разходи за дейността 2011 - 2013 г. (лева)
Costs for 2011 - 2013 (BGN)
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Капиталови разходи/
Capital expenditures

Както се вижда от таблицата, размерът на разходите нараства значително спрямо 2012 г. (над
38%), което се дължи на големия обем разходи
по проекта по ОП „Конкурентоспособност”. Това
се отразява съответно и на структурата на разходната част, в която делът на разходите по проекта е 49% от общия бюджет.

As the table indicates, the amounts of expenditures
increased significantly compared to 2012 (over
38%), due to the large amount of project costs under
OP “Competitiveness”. This affected accordingly
the structure of expenditures where the share of the
project costs was 49% of the total budget.

Поради приключването на голяма част от дейностите по проекта през годината този дял
значително е нараснал спрямо предходните
2 години и се отразява в намаление на дела на
останалите разходи. За разходите извън проекта
се запазват тенденциите от предходните години
за балансираност между приходи и разходи.

Due to the realization of most of the project activities
during the year this share has increased significantly
compared to the previous two years and is reflected
in a decrease in the share of the other costs. The
trend of previous years for the other expenditures to
balance between revenues and expenditures was
maintained.
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През 2013 г. БИС е направил близо 1 млн. лв.
капиталови разходи по проекта за печатна техника, компютри, хардуер и софтуер. Подобна
инвестиция би била невъзможна с обичайните
средства, с които БИС разполага, и тя ще гарантира бъдещото устойчиво развитие на основни
дейности на БИС.

BDS has made nearly 1 million BGN capital project
costs for printing equipment, computers, hardware
and software in 2013. Such investment would have
been impossible to be made with own resources and
it will ensure the future sustainable development of
the BDS main activities.

Структурата на разходите по проекта за последните 3 години е представена на графиката подолу и тя отразява логиката и интензивността в
изпълнението на дейностите по години.

The structure of the project costs for the last three
years is presented in the graph below and it illustrates
the logic and intensity in the implementation of the
activities per year.

Разходите по проекта по години са, както
следва:

Project costs per year are as follows:
2011
лева /
BGN

Възнаграждения по извънтрудови правоотношения на персонала с включени социалноосигурителни вноски/ Salaries including social
security contributions

Общо разходи/ Total costs

91 648
496 048
177 143
764 839

Наличности в края на годината/ Funds available
at the end of the year

249 649

Издръжка/ Operational costs
Капиталови разходи/ Capital expenditures

2012
%

12
65
23

лева /
BGN

85 286
615 385
187 615
888 286

2013
лева /
BGN

%

10
69
21

44 947
833 635
988 150
1 866 732

63 372

%

2
45
53

5 356

Разходи за дейността по проекта по ОП за 2011 - 2013 г. (лева)

Разходи по
проект по ОП за периода 2011 - 2013 г. (лева)
Costs under the OP project in 2011 - 2013 (BGN)
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ПРИОРИТЕТИ НА БИС ЗА 2014
ГОДИНА

BDS PRIORITIES FOR 2014

2014 като първа година от изпълнението на новата Стратегия за развитие на стандартизационната система и на БИС е ключова за успешното
стартиране на нейното изпълнение. Основните
приоритети за 2014 г. са базирани на дефинираните в стратегията цели и са заложени в годишния план за действие на БИС.

2014 as the first year of implementation of the new
strategy for the development of the standardization
system and for development of BDS is a key one
for the successful start of its implementation. The
main priorities for 2014 are based on the defined in
the strategy aims and are set out in the BDS Annual
Action Plan.

• Усъвършенстване на вътрешните правила
за работа по национална стандартизация с
оглед отразяване на изискванията на Регламент 1025/2012 на ЕС за европейската стандартизация

• Improvement of the internal rules for
national standardization activities with regard
to the implementation of the requirements of
Regulation (EU) 1025/2012 for the European
standardization

• По-активна работа за членовете на БИС
чрез регулярно информиране за новостите и
интересни теми от света на стандартизацията

• More active cooperation with BDS members
through regular information on novelties and
interesting topics from the world of standardization

• Активизиране на работата с организации на
МСП, предоставяне на възможност на МСП
за включване в процеса на стандартизация
без задължения за членство

• Strengthening
the
work
with
SME
organizations, enabling SMEs participation in
the standardization process with no obligation
for membership

• Създаване на стратегически партньорства
с обществени организации и университети и
по-активна работа с държавните органи и общините

• Establishment of strategic partnerships with
societal organizations and universities and more
active cooperation with public authorities and
municipalities

• Провеждане на активна PR и маркетингова политика за привличане на нови членове
в БИС/ТК, за увеличаване търсенето на стандарти и увеличаване приходите от продажби

• Implementation of a proactive PR and
marketing policy to attract new members to BDS/
TC, for increasing the demand for standards and
raising sales revenues

• Разработване и въвеждане на нови продукти с оглед по-пълно удовлетворяване на потребностите на клиентите при ползването на
стандартите: издаване на нови колекции и пакети от стандарти на редуцирани цени с цел
подобряване достъпността на стандартите за
българските МСП във все още трудните икономически условия

• Development and implementation of new
products in order to more fully meet the
customers‘ needs in using the standards:
publishing new collections and bundles of
standards at reduced prices in order to improve
the accessibility to standards of the Bulgarian
SMEs in the still difficult economic conditions

• Въвеждане на нови услуги, сред които предоставяне на онлайн достъп за четене на
стандарти, онлайн абонамент за пакети от
стандарти, информиране на клиенти за нови
версии на закупени вече стандарти и други.

• Implementation of new services, including the
provision of online access for reading standards,
on-line subscription to bundles of standards,
informing customers about new versions of
already bought standards, etc.
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