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Bulgarian Institute for Standardization

INTRODUCTION

През изминалата година Българският институт
за стандартизация (БИС) продължи да се развива като независима, самостоятелна институция,
обединявайки интересите на всички заинтересувани от дейността по стандартизация.

Over the past year the Bulgarian Institute for Standardization (BDS) continued its development as an
independent institution uniting the interests of all
standardization stakeholders and interested parties.

Представянето на нашата дейност в детайли е
традиция и задължение, което гарантира прозрачността на управление, в т.ч. удовлетворяване на изискванията на органите на държавната
администрация в съответствие с нейните задължения и законови разпоредби за осигуряването
на безопасността на продуктите, безопасните
условия на труд, опазване на околната среда,
отчитайки становищата на производителите,
потребителите и научните среди, за да гарантираме повишаване на качеството на живот на
обществото ни.

Our annual report is a tradition and an obligation
which guarantees management transparency, as
well as meets the requirements of the state administration bodies in compliance with its obligations and
regulations on provision of safety of products, safe
labor conditions, environment protection; it takes
into consideration the views of producers, consumers and the scientific interest, so as to guarantee
the improvement of the quality of life of our society.

С представянето на резултатите от нашата дейност ние целим не само да покажем постигнатите резултати по отношение на развитието на
стандартизацията във всички сектори на икономиката, но и целесъобразното изразходване на
средствата от субсидията от държавния бюджет,
както и средствата от членския внос на членовете на БИС и средствата от договори и програми.

Reporting the outcomes of our activities aims not
only to present the results achieved in the standardization development in all sectors of the economy, but also to prove the expedient usage of the
funds from the state subsidy, the membership fees,
as well as the funds from contracts and programs.

През изтеклата 2009 г. положихме усилия да
увеличим приходите от т.нар. стопанска дейност
чрез разширяване на предлаганите от БИС услуги, увеличаване на броя на курсовете за обучение, семинарите и срещите за дискутиране
на проблеми по прилагането на стандартите и
представяне на новите изисквания в тях. Това
са част от мерките за преодоляване на икономическата криза, която доведе до спад на приходите от продажбата на стандарти. През 2009
г. в изпълнение на споразумението с Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) подготвихме и извършихме актуализация на сборниците с Еврокодовете, предназначени за проектантите, членове на КИИП, започнахме с подкрепата на МРРБ подготовката за
издаване на тематични сборници за студенти и

Over the past year we invested efforts in increasing our revenues from the so called profit-generating activities through expanding the scope of BDS
services, increasing the number of trainings, seminars and meetings for discussion of the issues on
standards’ application and for introducing the new
requirements stemming from them. Those are a
part of the measures for overcoming the economic
crisis, which led to a decrease of the revenues from
sales of standards. In 2009 to the implementation
of the agreement with the Chamber of Engineers in
the Investment Design we updated the Eurocodes
manuals for the designers – members of the Chamber and we started, with the support of the Ministry
of Regional Development and Public Works, the
preparation for publishing thematic handbooks for
students and professors of the University of Archi-
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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
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преподаватели от УАСГ. С издаването на такива
тематични сборници на цена, достъпна за голям
брой потребители, целим да предотвратим нерегламентираното разпространение на стандарти.

tecture, Civil Engineering and Geodesy. With publishing these editions and their sale at a reasonable
price, affordable to a larger number of users, we aim
to prevent the illegal dissemination of standards.

От друга страна, осъзнаваме, че все още сред
обществеността няма достатъчно разбиране за
ползата от стандартизацията, ролята на стандартите за развитието на икономиката и конкурентоспособността на икономическите партньори. Наш приоритет продължава да бъде
насърчаването на малките и средни предприятия и органите на държавната администрация,
потребителите, научните среди и учебните заведения да осъзнаят своята роля и важността от
участието си в работата по стандартизация.

On the other hand, we are aware that the society
does not well understand the benefits from standards, their role for the economy development and
the competitiveness of the economic partners. It is
still among our priorities to encourage SMEs and
state administration bodies, consumers, the scientific society and the universities to realize their role
and the importance of participating in the standardization activities.

В заключение изразяваме благодарност на всички членове на Българския институт за стандартизация, на експертите и специалистите, които са
следили развитието на стандартите в областта,
в която работят, и са осъзнали необходимостта
да участват в работата по стандартизация, както и на всички служители на БИС за положените
през годината усилия.

Finally, we would like to express our gratitude to
all BDS members, experts and specialists, who
have followed the development of standards in the
sphere they work, and have realized the necessity
to participate in the standardization work, as well
as to all BDS staff members for the efforts made
throughout the past year.

Ивелин Буров
Председател на УС

Ivelin Burov
Chairman of the
Managing Board
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Мая Станева
Изпълнителен
директор

Maya Staneva
Managing Director
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2009 HIGHLIGHTS

БИС – домакин на международни прояви

BDS – host of international events

Провеждането на срещи на европейски и международни технически комитети в България е
една от целите на БИС. Това е важна стъпка за
приобщаването ни към международната общност и за привличане на повече заинтересувани
в работата по стандартизация, поради което за
в бъдеще се предвижда по-голямо активизиране
в тази насока.

It is a BDS objective to hold meetings of European
and international technical committees in Bulgaria.
This is an important step towards our incorporation
in the international standardization society, and a
tool to attract more interested parties in the standardization work. This related, it is our intention to be
more active in this sphere.

Среща на технически комитет на
CENELEC (25-26 ноември 2009)

Meeting of a CENELEC Technical
Committee (25-26 November 2009)

Българският институт за стандартизация (БИС)
домакинства за първи път среща на технически комитет на Европейската организация за
стандартизация в електротехническата област
(CENELEC). Експертите от европейския технически комитет CLC/TC 61 „Безопасност на битови и
подобни електрически уреди” в продължение на
два дни обсъждаха проекти на европейски стандарти и на техни изменения в областта на безопасността на битовите електроуреди. Заедно с
експертите от цяла Европа на работната среща
присъстваха български представители от фирмите „Теси”, „Eлдоминвест”, „Начала – Тенчеви”,
„ЦИЕС” – Стара Загора, „Елпром Илеп”. Българ-

BDS hosted for the first time a meeting of a technical committee of the European Committee for
Electrotechnical Standardization (CENELEC). The
experts of the European Technical Committee CLC/
TC 61 “Safety of household and similar electrical
appliances” discussed for two days projects of European standards and their technical amendments
in the sphere of safety of household electric appliances. Along with the European experts, the meeting was attended also by representatives of Bulgarian companies – “Tessy”, “Eldominvest”, “Nachala
– Tenchevi”, “Center for Testing and European Certification” – Stara Zagora, “Elprom ILEP”. Bulgarian producers and experts had the opportunity to

Среща на CLC / TC 61

Акцентите през 2009 г. / 2009 High
hlights

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 2009 Г.

Meeting of CLC / TC 61
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ските производители и експерти имаха възможност да са запознаят с работата на европейските си колеги и да видят как се вземат решения
за изменения на стандарти и как представители
на европейски производители отстояват своите
позиции по отношение на съществуващите правила за безопасност.

be acquainted with the work of their European colleagues and the way they take decisions for amending standards, as well as how the representatives of
European producers defend their positions on the
existing safety rules.

Заседание на работна група ISO/TC 228/
WG 2 „Здравни туристически услуги” и
семинар „СПА и уелнес в България и по
света. Добри практики” (10-12 септ. 2009)

Meeting of the work group ISO/TC 228/WG
2 “Health tourism services” and seminar
“SPA and wellness in Bulgaria and abroad.
Best practices.” (10-12 September 2009)

В дневния ред на срещата беше обсъждането на проекта на международния стандарт
ISO/CD 28621 „Medical SPA. Service provision
requirements” („Лечебни водни процедури. Изисквания при предоставянето на услугите”), в
чието разработване участват експерти от много
страни, включително и от България. Провеждането на международната среща се осъществи с
подкрепата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Приветствено слово
при откриването поднесе зам.-министърът Иво
Маринов.
След приключване на работната среща се проведе и съпътстващ семинар с международно
участие на тема „СПА и уелнес в България и по

On the agenda of the meeting was the international
standard ISO/CD 28621 „Medical SPA. Service provision requirements”, in the development of which
participate experts from a large number of countries, incl. Bulgaria. The international meeting was
held with the support of the Ministry of Economy,
Energy and Tourism. Opening address was delivered by Mr. Ivo Marinov, Deputy Minister.

Момент от
заседанието

Официалните
участници

The meeting

After the meeting was closed, an international seminar was held on “SPA and wellness in Bulgaria and
worldwide. Best practices”, in which speakers were

The Officials

Bulgarian Institute for Standardization

Световният ден на
стандартизацията –
14 октомври

Акцентите през 2009 г. / 2009 High
hlights

света. Добри практики”, в който като лектори се experts from Spain and Thailand, leading Bulgarian
изявиха експерти от Испания и Тайланд и воде- specialists in this sphere, as well as experts from
щи български специалисти в областта, както и BDS/TC 89 “Tourist services”. The seminar was
експерти от БИС/ТК 89 „Туристически дейнос- attended by representatives of tourist companies,
ти”. Участие в семинара взеха представители managers of SPA hotels and SPA centers, branch
на туристически фирми, управители на СПА-хо- associations, representatives of the state adminisтели и СПА-центрове, браншови организации, tration. The main topics were related to presenting
представители на държавната администрация. the standardization process in that field at internaОсновните теми бяха свързани с представяне tional, European and national level, as well as to
на стандартизационния процес в тази област the benefit of standards application. Best practices
на международно, евof Thailand, as a leading
ропейско и национално
country in this filed, were
ниво и с ползите от приpresented and opporTackling climate change through standards
лагането на стандартиtunities were discussed
те. Представени бяха
for their introduction in
добри практики от ТайBulgaria.
ланд - водеща страна в
тази област, и се обсъдиха възможностите за
прилагането им в България.

The World Standards
Day – October 14th

To the occasion of the
World Standards Day in
Снимка 14 октомври
2009 BDS untraditionally
По повод световния ден
celebrated the festive day
на
стандартизацията
by holding a press conБИС даде пресконфеference under the motto
ренция и по този нетра“Tackling climate change
диционен начин през
through standards”. BDS
2009 г. отбеляза Световexperts explained what
ния ден на стандарти14 October 2009
World
Standards
Day
standards are, how they
зацията, преминал под
are being developed and
мотото „Овладяване на
why they should be apклиматичните промени
plied.
The
press
conference
was covered by all
чрез стандартите”. Експерти от Българския институт за стандартизация (БИС) разказаха какво big news agencies – the Bulgarian News Agency,
представляват стандартите, как се разработват Focus, BGNES, the Bulgarian National Radio, the
и защо трябва да се прилагат. Пресконферен- newspapers “Telegraph”, “Classa”, “19 minutes”,
цията бе отразена във всичките големи инфор- “Stroitelstvo”, the televisions ReTv and VTV, as well
мационни агенции – БТА, ФОКУС, БГНЕС, БНР, as dozens of news web-sites.
вестниците „Телеграф”, „Класа”, „19 минути”,
„Строителство Градът”, телевизиите ReTv и VTV,
както и десетки информационни сайтове.
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Конференция на тема „ЕЛЕКТРА –
осъществяване на бизнес с енергийна
ефективност” (7 април 2009)

Conference “ELECTRA- doing business
with energy efficiency”
(April 7th, 2009)

Конференцията се проведе като съпътстващо
мероприятие към 5-тия международен конгрес
за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници за Югоизточна Европа.
Организатори бяха Асоциацията на европейските инженерни индустрии (ОRGALIME), Европейският комитет за стандартизация в електротехниката CENELEC, Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)
и Българският институт за стандартизация.
Европейската инициатива ЕЛЕКТРА предлага
ключ към постигане на по-висока конкурентоспособност на европейския бизнес, като пред
европейските страни се поставят дългосрочни
цели, сред които 20% намаление на емисиите
на въглеродния двуокис в атмосферата, повече
от 20% възвръщаемост, 20% по-висока енергийна ефективност. Темата беше разгледана от
различни гледни точки от лектори от Германия,
Франция и Италия, Унгария и България, както и
от представители на водещи европейски фирми
в областта, които запознаха аудиторията с усилията и постиженията в посока на производство
на енергоспестяващи уреди.

The conference was held as an accompanying
seminar of the 5th International Congress on Energy Efficiency and Renewable Energy Sources
for Southeastern Europe. It was organized by the
European Engineering Industries Association (ORGALIME), the European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC, the Bulgarian Association of Electrical Engineering and Electronics
(BASSEL) and the Bulgarian Institute for Standardization. The European initiative ELECTRA offers a key to achieving higher competitiveness of
European businesses, by setting long-term goals,
among which are: 20% decrease of carbon dioxide
emissions in the atmosphere, more than 20% improvement in energy efficiency and 20% increase in
renewables by 2020. Different points of views were
presented by speakers from Germany, France,
Italy, Hungary and Bulgaria, as well as from representatives of leading European companies in this
field, who shared with the participants their efforts
and achievements in the production of the energy
saving appliances.

Дискусия по време на конференцията

6

Discussion during the conference
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Seminar for raising the awareness of small
and medium-sized enterprises (SMEs)
about standardization
(12-13 May 2009)

Организираният от Българския институт за стандартизация семинар на тема “Как да се възползваме от европейските стандарти” бе част от
проекта SMEST (Small and Medium Enterprises

The seminar organized by BDS on “How to benefit from European standards” was a part of the
SMEST project (Small and Medium Enterprises
Standardization Toolkit) aiming to encourage the

Приветствие от К. Зографов - член на УС на БИС

K. Zografov - member of BDS Managing Board, delivers
an address

Standardization Toolkit) за насърчаване участието на малките и средните предприятия в европейската стандартизация и за повишаване на
информираността относно ползите от прилагането на стандартите. Целта на проекта, иницииран и финансиран от Европейската комисия
и Европейската асоциация за свободна търговия, бе МСП в новите 12 държави-членки на
ЕС (България, Кипър, Чехия, Естония, Унгария,
Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения) да научат повече за европей-

SMEs to participate in the European standardization and to raise the awareness on the benefit of
applying standards. The project was initiated and
funded by the European Commission and the European Free Trade Association and its objective was
to provide opportunity for SMEs in the new 12 EU
member states (Bulgaria, Cyprus, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia) to learn more about the European
standardization process and the benefit from using
standards. The seminar was attended by represent-

Акцентите през 2009 г. / 2009 High
hlights

Семинар за повишаване на информираността на малките и средните предприятия (МСП) относно стандартизацията
(12-13 май 2009)
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ския стандартизационен процес и за ползите от
прилагането на стандартите. В семинара взеха
участие представители на над 60 фирми и организации, които имаха възможност да се запознаят със същността и целите на стандартизацията.
Лекторите – признати европейски експерти, фокусираха вниманието върху стандартите в европейски контекст и представиха европейската
стандартизационна система, нейното географско измерение и ролята на членовете на CEN и
CENELEC. Добри практики при прилагането на
стандарти в своята дейност споделиха и български представители на МСП – фирма „Електростомана 2004” АД, Карлово, фирма „Аква-90 инженеринг” ООД, София.
Проведеният в София семинар бе част от поредицата семинари, предвидени във всяка отделна държава през периода май – октомври 2009 г.

atives of 60 companies and organizations who were
introduced to the essence and the objectives of the
standards. The speakers – acknowledged European experts, drew the attention to the standards in
the European context and explained the European
standardization system, its geographic dimension
and the role of CEN/CENELEC members. Good
practices in using standards were shared by Bulgarian representatives of SMEs – “Elektrostomana
2004” AD (Karlovo), “Aqua-90 Engineering”Ltd (Sofia).

БИС продължи работата по създаване
на система за управление на качеството

BDS continued its work on introducing a
quality management system

В съответствие със сключения през 2008 г. договор с AFNOR (Френската асоциация за стандартизация) през изминалата година се проведе
обучение за подготовка на процедурите за изграждане на система за управление на качеството в БИС, както и се обучиха служители от
БИС за провеждане на вътрешни одити.

To the implementation of the contract with AFNOR
(The French Association for Standardization), in
2009 a training was held on the preparation of the
procedures for elaborating BDS quality management system. BDS staff members were also trained
for internal auditors.

Първи брой на списание „БДС Компас”

First edition of the BDS Compass magazine

The seminar in Sofia was a part of a series of seminars held in each country in the period May-October
2009.

През изминалата година се осъществи дълго In 2009 BDS issued the first edition of a specialized
планираната идея на БИС за издаване на спе- magazine which is ambitiously targeted to raise
циализирано списание. Чрез него
the awareness on BDS activities, to
ȻȾɋɄɨɦɩɚɫ
БИС си поставя амбициозната заinform the public about current deдача да популяризира своята дейvelopments in standardization, to
Ɉɰɟɧɹɜɚɧɟɧɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɬɨ
provoke discussions on hot topics,
ност, да информира за новостите
при разработването на стандарto present how leading companies
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MEMBERSHIP

Членството в Българския институт за стандартизация е доброволно, но за да развива БИС успешно своята дейност и да бъде конкурентоспособен в бързо променящите се икономически
условия, се налага да се търсят нови механизми
за увеличаване на членовете и привличането им
в дейността по стандартизация.

The BDS membership is on voluntary basis. The
good performance and competitiveness of BDS
in the constantly changing economic environment
however requires new mechanisms to be developed for increasing the number of members and
their involvement in the standardization activities.

В графиката по-долу е илюстрирана информацията за организациите, членове на БИС, по групи. Общият брой на членовете за 2009 г. е 395.

The graphics below display information on BDS
members by groups. The total number of members
for 2009 is 395.

През изминалата година се наблюдава известен отлив на членовете на БИС – факт, напълно
обясним предвид последствията от икономическата криза. Някои фирми и организации преустановиха своето членство в БИС в резултат
на финансови ограничения, преструктуриране
и намаляване обема на тяхната дейност. Отчитайки това, БИС продължи да полага усилия за
мотивиране на заинтересованите за участие в
процеса на стандартизация чрез всички възмож-

In 2009 a decrease in the number of BDS members was registered, which could be considered a
consequence of the economic crisis. Some companies and organizations suspended their membership in BDS as a result of financial restrictions,
restructuring, or shrinkage of their activities. Having
considered that, BDS continued investing efforts
in motivating the interested parties to participate
in the standardization process through all possible
means and mechanisms, such as organizing the-

Членство / Membership

ЧЛЕНСТВО
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ни средства и механизми, като провеждане на
тематични семинари, иницииране на сформиране на нови технически комитети, предлагане на
нови издания и брошури и др.
В таблицата и графиката по-долу е показано състоянието на членовете на БИС по групи за три
поредни години. Намаляването на броя на членовете през 2009 г. спрямо 2008 г. е само 5 %, което се дължи на привличането на нови членове.

matic seminars, initiating the establishment of new
technical committees, offering new editions and
brochures, etc.
The table and graphics below display the BDS
membership trend by groups for the last three
years. The decrease of the number of members in
2009 compared to 2008 is 5% only, which is due to
the successful attracting of new members.

Група
Group

Тип организации
Type of organization
Група 1 Сдружения на работодатели, браншови камари,
Group 1 производители, търговци, банки / Employers’ associations, branch chambers, producers, traders, banks
Група 2 Администрация на изпълнителната власт
Group 2 Executive government administration

2007
брой
%
number

2008
брой
%
number

2009
брой
%
number

255

63

262

63

245

62

41

10

40

10

40

10

Група 3 Научни организации, институти, университети
Group 3 Scientific organizations, institutes, universities

45

11

44

10

42

11

Група 4 Органи за оценяване на съответствието
Group 4 Conformity assessment bodies

32

8

32

8

40

10

Група 5 Сдружения, организации, съюзи
Group 5 Associations, organizations, unions

33

8

36

9

28

7

Общо:
Total:

406

414

395
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STANDARDIZATION ACTIVITIES

Работата по стандартизация на национално ниво
се извършва от технически комитети по стандартизация (БИС/ТК), в които участват всички заинтересувани от разработването и приемането на
стандарти в дадена област. Националните технически комитети най-често покриват обхвата на
дейност на определени европейски и международни технически комитети и участват активно
в работата им. За области на стандартизация,
за които няма учредени технически комитети, се
създават работни групи към съответните технически съвети и дейността им се координира от
отговорни специалисти от БИС.
През 2009 г. активно работят 78 БИС/ТК в различни сектори на индустрията.
През изминалата година продължи работата по
проучване на необходимостта от създаване на
нови работни органи, в резултат на което се учредиха два нови технически комитета.

The standardization work at national level is organized within technical committees on standardization
(BDS/TC), with the participation of all parties interested in the development and adoption of standards in a particular sphere. The national technical
committees in most cases correspond to the scope
of activities of European and international technical committees and actively participate in them. To
cover standardization spheres, for which no technical committees exist, working groups are set up at
the respective technical boards and their activities
are coordinated by BDS experts.

БИС/ТК 97 „Интелигентни транспортни
системи и логистика”

BDS/TC 97 “Intelligent transport systems
and logistics”

Създаването на техническия комитет е инициирано и подкрепено от Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция “Автомобилна
администрация”; Министерство на вътрешните
работи, Главна дирекция “Охранителна полиция”, Дирекция “Охранителна и пътна полиция”;
Министерство на отбраната, Дирекция “Политика по въоръженията”.
Новият технически комитет ще покрива областта на действие на следните европейски и международни технически комитети:
• CEN/TC 278
Road transport and traffic
telematics

The establishment of the Technical Committee was
initiated and supported by the Ministry of Transport,
the Automobile Administration Executive Agency,
the Ministry of Interior, National Police Service
- Chief Directorate Protection of Public Order, Directorate “Protection and Road Police” Directorate,
Ministry of Defense, Directorate “Armament Policy”.
The new Technical Committee will cover the scope
of activities of the following European and international technical committees:

In 2009, 78 BDS/TCs actively operate in various
sectors of industry.
Over the past year, the work has continued on investigating new areas, where needs exist to set up
new working bodies. As a result, two new technical
committees were established.

• CEN/TC 278
telematics

Road transport and traffic

• CEN/TC 320
services

Transport - Logistics and

• CEN/TC 320
vices

Transport - Logistics and ser-

• ISO/TC 204

Intelligent transport systems

• ISO/TC 204

Intelligent transport systems

• ISO/TC 241
Project Committee: RoadTraffic Safety Management System.

Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

ДЕЙНОСТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

• ISO/TC 241
Project Committee: RoadTraffic Safety Management System.
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БИС/ТК 98 “Безопасност на детски играчки и други детски артикули”

BDS/TC 98 “Safety of toys and other child
articles”

По инициатива на Българския институт за стандартизация през изминалата година се сформира нов национален технически комитет в областта на безопасността на детските играчки. Сред
учредителите са представители на браншови организации, асоциации на вносители, производители, лаборатории за изпитване, органи за оценяване на съответствието, органи на държавната
администрация. Основна цел на техническия комитет е участие в дейността по стандартизация в
съответната област, свързана с разработването
на европейски и международни стандарти и тяхното въвеждане като български стандарти. Експертите, представени в техническия комитет, ще
работят в областта на стандартизация, свързана
с изискванията за безопасност на детските играчки и други артикули по отношение на техните механични, физични, химични и др. характеристики.
Новосъздаденият БИК/ТК ще покрива областта
на действие на следните европейски и международни технически комитети:
• CEN/TC 52
Safety of toys;

In 2009 BDS initiated the establishment of a new
national Technical Committee in the field of safety
of toys. Among the founders are representatives
of branch organizations, associations of importers,
producers, testing laboratories, conformity assessment bodies, and state administration bodies. The
main task of the TC is to participate in the standardization activities in the respective sphere, related
to the development of European and international
standards and their implementation as Bulgarian
standards. The experts at the TC will work in the
field of standardization related to safety of toys and
other child articles in respect of their mechanical,
physical, chemical and other characteristics.

• CEN/TC 252

Child use and care articles;

• ISO/TC 181
Safety of toys.
Периодично се извършва преглед на състоянието
на техническите комитети с цел предприемане на
мерки за оптимизиране и подобряване на дейността по стандартизация. През изминалата година се
извърши и преструктуриране на някои съществуващи технически комитети поради намаляване на
броя на заинтересуваните от тяхната дейност членове на БИС. Така например ТК 90 „Хотелиерство
и ресторантьорство”, ТК 91 „Дейности, свързани
с предоставянето на допълнителни туристически
услуги”, и ТК 92 „Балнеотуризъм” се обединиха с
ТК 89 „Туристически дейности”. Беше извършено
и обединяване на дейността на два технически
комитета – ТК 7 „Стъкло и керамика” и ТК 85 „Огнеупори”. Целта на извършените промени е изпълнение на изискванията на Правилата за работа
по национална стандартизация по отношение на
броя на заинтересуваните членове на БИС, участващи в техническите комитети, и повишаване на
ефективността на работата им.
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The newly established BDS/TC will cover the field
of activities of the following European and international technical committees:
• CEN/TC 52
Safety of toys;
• CEN/TC 252

Child use and care articles;

• ISO/TC 181
Safety of toys.
Review of the technical committees’ state has been
done on regular basis which aims at undertaking
measures for optimization and enhancement of the
standardization activities. In 2009 some of the existing technical committees were restructured due
to decreasing of the number of BDS members interested in their activities. TC 90 “Hotels and restaurants activities”, TC 91 “Activities related to the
provision of additional tourist services”, and TC 92
“Balneo tourism” were united with TC 89 “Tourist
activities”. The activities of two other technical committees were also united – TC 7 “Glass and ceramics” and TC 85 “Refractories”. The changes were
made to the implementation of the requirements of
the National Standardization Rules in respect to the
number of interested BDS members, participating
in the technical committees and to increasing the
efficiency of their work.

Bulgarian Institute for Standardization

The national Technical Committees work in certain sectors of the industry and cover the scope of
activities of European and international Technical
Committees. According to the classification of the
European Standards Organizations the national
Technical Committees are distributed in the following sectors of industry:

Сектор 1: Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти (CEN
Sector A - Services, Sector F - Fundamental
standards)

Sector 1: Standards in the field of services
and fundamental standards (CEN Sector
A - Services, Sector F - Fundamental standards)

БИС/ТК
BDS/TC
ТК 12
TC 12
ТК 16
TC 16
ТК 22
TC 22
ТК 24
TC 24
ТК 28
TC 28
ТК 34
TC 34
ТК 80
TC 80
ТК 84
TC 84
ТК 89
TC 89
ТК 90
TC 90
ТК 91
TC 91
ТК 92
TC 92
ТК 93
TC 93
ТК 94
TC 94
ТК 95
TC 95

Наименование
Title
Приложение на статистическите методи
Application of statistical methods
Архивна, библиотечна и информационна дейност
Archive, librarian and information activity
Техническа документация
Technical documentation
Безразрушителен контрол
Non destructive testing
Метрология
General metrology
Управление на качеството и оценяване на съответствието
Quality management and conformity assessment
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
Банково дело, ценни книжа и финансови услуги
Banking, securities and other financial services
Туроператорска и туристическа агентска дейност и транспортни услуги, свързани с
туристическото обслужване / Tourism activities
Хотелиерство и ресторантьорство
Hotels and restaurants activities
Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги
Activities related to the provision of additional tourist services
Балнеотуризъм
Balneo tourism
Услуги за красота
Beauty services
Опазване на културното наследство
Conservation of cultural property
Услуги, свързани с недвижими имоти
Real estate services

Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

Националните технически комитети работят в
определени сектори на индустрията и покриват
областите на дейност на европейските и международни технически комитети. Според класификацията на европейските организации за стандартизация националните технически комитети
са разпределени в следните сектори на индустрията:
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Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

През изминалата година в този сектор са разработени и преминали етап обществено допитване 58 проекта на европейски стандарти, а 32 са
преминали етап официално гласуване. По отношение на проектите на международни стандарти
в сектора са обсъдени и гласувани 26 стандарта на етап обществено допитване и 18 на етап
официално гласуване. За издаване с превод на
български са подготвени 7 европейски и 10 международни стандарта.

Over the past year in this sector 58 projects of European standards were developed and submitted
to Public Enquiry, and 32 projects were subject to
Formal Vote. In respect of international standards
26 projects were discussed and submitted to Public Enquiry, and 18 projects to Formal Vote. Seven
European and 10 international standards were prepared for publishing into Bulgarian language.

През 2009 г. своевременно бяха въведени като
български стандарти с превод на български език
новите издания на международния стандарт ISO
9001:2008 и на стандартизационния документ
IWA 4 “Указания за прилагане на ISO 9001:2000
в органите за местно управление“ - документи,
към които има широк обществен интерес и са от
фундаментално значение.

In 2009, in due time, the new editions of the international standard ISO 9001:2008 and the standardization document IWA 4 “Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in local government” were
published as national standards into Bulgarian language. Those are documents of wide public interest
and of fundamental significance.

Сектор 2: Здравеопазване, опазване на
околната среда и медицински изделия
(CEN Sector S - Health, environment and
medical equipment)

Sector 2: Health, environment and medical
equipment (CEN Sector S - Health, environment and medical equipment)

БИС/ТК
BDS/TC
ТК 15
TC 15
ТК 50
TC 50
ТК 59
TC 59
ТК 69
TC 69
ТК 82
TC 82
ТК 87
TC 87

Наименование
Title
Опазване на околната среда
Environment protection
Лични предпазни средства
Personal protective equipment
Ергономия
Ergonomics
Електромедицински апарати
Medical еlectrical еquipment
Акустика. Шум и вибрации
Acoustics. Noise and vibrations
Механични и оптични изделия в медицината
Mechanical and optical devices in medicine practice

Разработваните в този сектор документи се отнасят до области, свързани с опазването и подобряването на околната среда, към които обществото е особено чувствително. Специално
внимание се отделя на стандартите, свързани с
чистотата на въздуха и водата.
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In this sector documents are developed in areas of
standardization, which are of special concern for the
society, and are related to protection and improvement of the environment. Specific attention is paid
to standards related to water and air cleanness.

Bulgarian Institute for Standardization

In 2009 in this sector 111 projects of European
standards are developed and submitted to Public
Enquiry, and 282 projects passed Formal Vote. 13
projects of international standards passed the Public Enquiry stage. 31 European standards were prepared to be published into Bulgarian language.

Сектор 3: Строителство и строителни
конструкции (CEN Sector B - Building and
construction)

Sector 3: Building and construction (CEN
Sector B - Building and construction)

БИС/ТК
BDS/TC
ТК 1 / TC 1
ТК 4 / TC 4
ТК 5 / TC 5
ТК 33 / TC 33
ТК 56 / TC 56
ТК 61 / TC 61
ТК 68 / TC 68
ТК 83 / TC 83
ТК 96 / TC 96

Наименование
Title
Пожаро- и взривозащита / Protection against fire and explosion
Цимент, вар и гипс / Cement, lime and gypsum
Бетон и разтвори / Concrete and mortars
Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
Forestry, wood, furniture technology and industry
Проектиране на строителни конструкции / Design of building construction
Изолации на сгради и строителни съоръжения / Isolation of buildings and building
equipment
Пътно дело / Road engineering
Водоснабдяване и канализация / Water supply, drainage and sewage systems
Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади / Doors, windows,
shutters, building hardware and curtain walling

През 2009 г. дейността в този сектор все още е
активна, независимо от негативното влияние на
икономическата криза. Продължи изпълнението
на сключения през 2008 г. тригодишен договор
с Министерството на регионалното развитие и
благоустройството в частта “Еврокодове и национални приложения към тях”. С договори за
финансиране на въвеждането на европейски
стандарти с превод на български език се включиха и водещи фирми в областта на строителните материали, като Аустротерм и Кнауф–България. Продължава и сътрудничеството с КИИП,
като се осъществява актуализация на електронния сборник с Еврокодове. В края на 2009 г. се
подписа договор с Университета по архитектура,
строителство и геодезия за издаване на поредица от сборници с Еврокодове, предназначени за
студенти и преподаватели по строителни конструкции.

Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

През изминалата година в този сектор са разработени и преминали етап обществено допитване 111 проекта на европейски стандарти, а 282
са преминали етап официално гласуване. 13
проекта на международни стандарти са преминали етап обществено допитване. За издаване
на български език са подготвени 31 европейски
стандарта.

In 2009, regardless of the negative impact of the
economic crisis, the work in this sector was still
active. The implementation of the 2008 three-year
contract with the Ministry of Regional Development
and Public Works continued on “Euro codes and
their national annexes”. Leading companies in the
area of construction materials, such as Austrotherm
and Knauf – Bulgaria, were involved in the financing
of the introduction of European standards through
translation into Bulgarian language. The cooperation with the Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID) continued through update of
the electronic collections of Eurocodes. By the end
of 2009, a contract was signed with the University
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy for
issuing a series of Euro codes, to be used by students and professors in building constructions.
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През изминалата година в сектора са преминали етап обществено допитване 218 проекта на
европейски стандарти, а 241 проекта са преминали етап официално гласуване. Подготвени за
издаване са 463 български стандарта, от които
178 на български език. На национално ниво са
разработени 13 национални приложения към
части от Еврокодовете, към стандарта за характеристики на врати и прозорци и към два стандарта за асфалтобетонни смеси.
Експертите от техническите комитети в сектора
участваха активно в семинари и обучения както
в България, така и в страни, кандидатстващи за
членство в Европейските организации по стандартизация, като Македония и Молдова.

During the past year 218 projects of European
standards in this sector were subject to Public Enquiry, and 241 projects passed Formal Vote. 463
Bulgarian standards were prepared for publishing,
of which 178 in Bulgarian language. At national
level, 13 national annexes were developed to parts
of Eurocodes, to the standard on characteristics of
doors and windows and to two standards on asphalt-concrete mixtures.

Сектор 4: Машиностроене, транспорт,
подемни съоръжения и опаковки (CEN
Sector I - Mechanical engineering и Sector
T - Transport, mechanical handling and
packaging)

Sector 4: Mechanical engineering, transport, lifting equipment and packaging (CEN
Sector I - Mechanical engineering and
Sector T - Transport, mechanical handling
and packaging )

БИС/ТК
BDS/TC
ТК 2 / TC 2
ТК 3 / TC 3
ТК 8 / TC 8
ТК 14 / TC 14
ТК 23 / TC 23
ТК 27 / TC 27
ТК 30 / TC 30
ТК 31 / TC 31
ТК 41 / TC 41
ТК 43 / TC 43
ТК 52 / TC 52
ТК 60 / TC 60
ТК 66 / TC 66
ТК 70 / TC 70
ТК 73 / TC 73
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Experts of the technical committees in the sector
participated actively in seminars and trainings held
in Bulgaria, as well as in other countries – candidates
for membership of the European Standardization
Organizations, such as Macedonia and Moldova.

Наименование
Title
Хидравлика и пневматика / Hydraulics and pneumatics
Морско стопанство / Shipbuilding and marine structures
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо
и течно гориво / Gas equipment, gas cylinders, fittings for gas equipment, household
equipment for solid and liquid fuel
Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене / Road vehicles and internal combustion engines
Трактори и техника за земеделието и горите / Tractors and machinery for agriculture
and forestry
Кари / Industrial trucks
Заваряване на материалите / Welding and allied processes
Кранове и телфери / Cranes and lifting equipment
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника / Heating,
ventilating, air-conditioning and cleaning equipment
Хладилна и криогенна техника / Refrigerating equipment
Безопасност на машини и съоръжения / Safety of machinery
Газоснабдяване и газопотребление / Gas supply systems and gas consumption systems
Асансьори и специална подемно-траспортна техника / Lifts
Железопътен транспорт / Railway transport
Опаковки, палети и контейнери / Packaging, pallets and containers

Bulgarian Institute for Standardization

The standards developed in this sector are related to safety and operation of machinery, pressure
vessels and lifts, the operational compatibility of
trans-European high velocity and conventional railway transport, the motor vehicles and wheeled and
tracked tractors.

Във връзка с въвеждането на нова Директива
2006/42/ЕС “Машини”, която влезе в сила от
28.12.2009 г., CEN започна актуализиране на
стандартите, хармонизирани към Директива
98/37/ЕС “Машини”. Експерти от сектора подготвиха анализ на готовността за въвеждане
на хармонизираните стандарти към Директива
2006/42/ЕС “Машини”, което ускори въвеждането на новите европейски стандарти, приведени в
съответствие с изискванията на новата директива, въведена у нас с Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на
машините.

In relation to the introduction of a new Directive
2006/42/ЕС “Machinery”, which entered into force
on 28 December 2009, CEN started the update
of standards harmonized to Directive 98/37/EC
“Machinery”. The experts of the sector prepared
analysis of the readiness for introduction of the harmonized standards on Directive 2006/42/ЕС “Machinery”, which accelerated the introduction of the
new European standards, adapted to the requirements of the new Directive, which was introduced
in Bulgaria through an Ordinance on the essential
requirements and conformity assessment of machinery.

През изминалата година в този сектор са разработени и преминали етап обществено допитване 125 проекта на европейски стандарти и 231
са преминали етап официално гласуване. Подготвени за издаване на един от официалните
езици са 368 стандарта и 50 стандарта с превод
на български език.

During the past year in the sector 125 projects of
European standards were developed and submitted to Public Enquiry and 231 projects were submitted to Formal Vote. 368 standards were prepared to
be published in one of the official languages and 50
standards – in Bulgarian language.

Сектор 5: Метални и неметални материали (CEN Sector М - Metallic materials и
Sector N - Nonmetallic materials)

Sector 5: Metallic and non metallic materials (CEN Sector М - Metallic materials и
Sector N – Non-metallic materials)

БИС/ТК
BDS/TC

Наименование
Title

ТК 10 / TC 10

Прахова металургия / Powder metallurgy

ТК 17 / TC 17

Черна металургия / Ferrous metallurgy

ТК 18 / TC 18

Целулоза, хартия и картон / Pulp, paper and board

ТК 20 / TC 20

Тежки цветни метали и сплави / Heavy non-ferrous metals and their alloys

ТК 37 / TC 37

Леки метали и техните сплави / Light metals and their alloys

ТК 42 / TC 42

Корозия и защита от корозия / Corrosion and corrosion protection

ТК 51 / TC 51

Твърди минерални горива / Solid mineral fuels

ТК 55 / TC 55

Руди и скални материали / Ores and natural rock materials

Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

Стандартите, разработвани в този сектор, са
свързани с изискванията за безопасност и експлоатация на машините, съоръженията под налягане, подемните съоръжения и асансьорите,
с оперативната съвместимост на трансевропейската високоскоростна и конвенционална железница, моторните превозни средства и колесните
и верижни трактори.
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В този сектор се работи основно по стандарти,
отнасящи се за черни и цветни метали и неметални материали, свързани с качеството и
безопасността на строителни конструкции, на
машини, съоръжения под налягане, електротехнически съоръжения, транспортни средства,
авиационна и космическа техника, съоръжения
за спорт и свободно време, опаковки, материали, предназначени за контакт с хранителни продукти и т.н.
През изминалата година в този сектор на европейско ниво са разработени и преминали етап
обществено допитване 101 проекта на стандарти и 66 проекта са преминали етап официално
гласуване. За издаване на български език са
подготвени 53 европейски и международни стандарти.

This sector deals mainly with standards for ferrous
and non-ferrous metals and non-metallic materials,
related to the quality and safety of building structures, machinery, pressure vessels, electro technical devices, transport devices, aviation and space
devices, sports and leisure equipment, packaging,
materials used to be in contact with foods, etc.

Сектор 6: Химия, храни и продукти за
домакинството и свободното време
(CEN Sector C - Chemicals, chemical
engineering and food products и Sector H Products for household and leisure use)

Sector 6: Chemistry, food and products
for household and leisure (CEN Sector C Chemicals, chemical engineering and food
products и Sector H - Products for household and leisure use)

During the past year in this sector, at European level 101 projects of standards were developed and
submitted to Public Enquiry and 66 projects passed
Formal Vote. 53 European and international standards were prepared to be published in Bulgarian
language.

БИС/ТК
BDS/TC

Наименование
Title

ТК 7 / TC 7

Стъкло и керамика / Ceramic and glass

ТК 11 / TC 11

Кожи, кожени и обувни изделия / Leather, leather products and footwear

ТК 19 / TC 19

Козметични и ароматични продукти / Cosmetic and aromatic products

ТК 32 / TC 32

Селскостопански хранителни продукти / Food technology

ТК 35 / TC 35

Повърхностно активни вещества и препарати на тяхна база / Surface active agents

ТК 39 / TC 39

Лаково-бояджийски материали и покрития / Paints and varnishes

ТК 44 / TC 44

Текстил и облекло / Textile and clothes

ТК 63 / TC 63

Минерални торове и подобрители на почвата / Fertilizers and soil improvers

ТК 67 / TC 67

Нефтопродукти и смазочни материали / Petroleum products and lubricants

ТК 76 / TC 76

Каучук / Rubber

ТК 81 / TC 81

Пластмаси / Plastics

ТК 86 / TC 86

Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия / Explosives for
civil uses and pyrotechnic articles

ТК 88 / TC 88

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време / Sport and equipment for sport

ТК 98 / TC 98

Безопасност на детски играчки и други детски артикули / Safety of toys and other
child articles

Bulgarian Institute for Standardization

In 2009 an important issue of the activities of this
sector was the amendment of the national standards for Bulgarian yogurt, white brined cheese and
yellow cheese, which was initiated by the Ministry of
Agriculture and Food and the National Veterinarian
Medicine Service with the support of milk processing operators in Bulgaria. The objective is to change
the existing Bulgarian standards, so that they shall
reflect the requirements of the EU Directives and
Regulations.

Проектите се разработиха от работни групи, в
които се включиха експерти както от производителите, така и от научните среди и контролните
органи. След постигане на консенсус в работните групи по техническото съдържание на разработените проекти за стандарти за българско
кисело мляко и бяло саламурено сирене документите бяха изпратени за становища до всички заинтересувани страни, което е важен етап в
стандартизационната дейност – т. нар „обществено допитване”.

The projects were developed within working groups,
in which experts were involved from the producing
companies, as well as from the scientific society and
controlling bodies. After consensus was reached on
the technical content of the projects on Bulgarian
white cheese and white brined cheese, the documents were sent for statements to all interested
parties, which is an important stage of the standardization activity – the so called “Public Enquiry”.

След приключването на този етап в Министерството на земеделието и храните се проведе
разширено заседание за обсъждане на получените забележки по проектите, на което не се
стигна до единно становище по двата проекта.
Поради тази причина не стартира процедурата
за широко обществено обсъждане на проектостандарта за български кашкавал.

After the completion of this stage, a meeting was
held at the Ministry of Agriculture and Food for discussing the statements and proposals submitted,
but consensus was not reached on any of the projects. Due to this the procedure of wide public enquiry of the project on Bulgarian yellow cheese did
not start.

През изминалата година в този сектор са разработени и преминали етап обществено допитване 146 проекта на европейски стандарти и 187
са преминали етап официално гласуване. Подготвени за издаване с превод на български език
са 92 европейски и международни стандарти.

During the past year in this sector 146 European
projects were developed and submitted to Public
Enquiry and 187 projects passed Formal Vote. 92
European and international standards were prepared to be published in Bulgarian language.

Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

През изминалата година важен етап от дейността на този сектор е преработването на националните стандарти за българско кисело мляко, бяло
саламурено сирене и кашкавал, организирано
по инициатива на Министерство на земеделието
и храните, Националната ветеринарномедицинска служба с подкрепата на млекопреработвателите в България. Целта е преработване на
действащите БДС, за да се отразят изискванията на Директивите и Регламентите на Европейския съюз.
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Сектор 7 - Общи електротехнически
стандарти, електроника, електротехника,
стандарти в енергетиката, в далекосъобщенията и стандарти, свързани с информационни 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 и
CEN/Sector Z - Information technology)

CENELEC/Sector U - General electrotechnical
standards, Sector V - Electronic engineering, Sector W - Electrotechnical engineering, ETSI и CEN/
Sector Z - Information technology)

БИС/ТК
BDS/TC

Наименование
Title

ТК 6 / TC 6

Битови електрически уреди / Household electrical appliances

ТК 38 / TC 38

Въртящи се електрически машини / Rotating machinery

ТК 47 / TC 47

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения / Radio communication systems
and radio equipments

ТК 49 / TC 49

Електрически уредби в сгради / Electrical installations of buildings

ТК 53 / TC 53

Алармени системи / Alarm systems

ТК 54 / TC 54

Осветителна техника и електроинсталационни изделия / Lighting equipment

ТК 57 / TC 57

Информационни и комуникационни технологии / Information and communication
technology

ТК 58 / TC 58

Кабелни изделия / Cables

ТК 64 / TC 64

Електрохимични източници на ток / Electrochemical supply devices

ТК 71 / TC 71

Ядрена енергия / Nuclear energy

ТК 72 / TC 72

Електрически апарати за ниско напрежение / Electrical low voltage supply devices

ТК 75 / TC 75

Електромагнитна съвместимост / Electromagnetic compatibility

ТК 79 / TC 79

Електроенергетика / Energy

ТК 97 / TC 97

Интелигентни транспортни системи и логистика / Intelligent transport systems and
logistics

Техническите комитети от този сектор участват
в дейността на CENELEC и на IEC, като два от
тях са отговорни и за въвеждането на стандартите на Европейския институт за стандартизация
в далекосъобщенията (ETSI) като национални
стандарти.
През изминалата година в този сектор етап обществено допитване се преминали 169 проекта,
а етап официално гласуване са преминали 531.
Подготвени са 411 европейски стандарта за въвеждане чрез потвърждаване и 73 за въвеждане
с превод на български език.
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The technical committees in this field participate in
the CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) and IEC (International
Electrotechnical Commission) standardization activity and two of them are responsible for the adoption of ETSI (European Telecommunication Standards Institute) standards as national standards.
During the past year in this sector 169 projects were
submitted to Public Enquiry and 531 ones – to Formal Vote.
411 European standards were prepared for endorsement and 73 for publishing in Bulgarian language.

Bulgarian Institute for Standardization

To the implementation of a contract with the Communications Regulation Commission in 2009, 22
ETSI standards were published in Bulgarian language, and they referred to normative acts in the
field of communications.

Като обобщение за дейността и в изпълнение
на програмата по стандартизация на БИС през
2009 г. на етап обществено допитване са преминали 792 проекта на европейски стандарти
и стандартизационни документи, като за част
от тях, към които е проявен интерес от българската индустрия, са изпратени коментари. През
изминалата година БИС е гласувал по 2014 проекта на европейски стандарти на етап официално гласуване. Общият брой на проектите, по
които БИС е гласувал, е 3806, което включва и
гласуване по проекти от области, за които няма
действащи технически комитети.

In general, in 2009 in accordance with BDS standardization program, 792 projects of European
standards and standardization documents passed
Public Enquiry, and comments were sent on a number of projects, which were of interest to the Bulgarian industry. During the past year BDS voted 2014
projects of European standards at the Formal Vote
stage. The total number of projects voted by BDS
is 3806, which included also voting of projects in
spheres, where no technical committee exists.

Българският институт за стандартизация участва като активен член в 25 технически комитета
на Международната организация за стандартизация (ISO), съвместния технически комитет на
ISO/IEC – JTC 1 и в 5 технически комитета на
Международната електротехническа комисия
(IEC), където също има задължение да гласува
и да изпраща национални становища по разработваните проекти. Общият брой на гласуваните
от БИС проекти в ISO и IEC за изминалата година е 161.

BDS participates as an active member - P-member
- in 25 ISO/TCs and 1 IEC/TC – JTC, as well as in
5 IEC/TCs, where also has the obligation to vote
and to sent national statements on the projects developed. The total number of voted ISO and IEC
projects in 2009 is 161.

Дейн
ност по стандартизация / Sta
andardization activities

По договор с Комисията по регулиране на съобщенията през 2009 г. са въведени с превод на
български език 22 стандартa на ETSI, свързани
с нормативни актове в областта на далекосъобщенията.
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Межд
дународна дейност / Internattional activity
22

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

INTERNATIONAL ACTIVITY

Международната дейност, извършвана от националния орган по стандартизация, е в съответствие с ангажиментите и задълженията му
като член на международните и европейски организации по стандартизация.

The international activity of the national standardization body is in conformity with its obligations as a
member of the international and European standardization organizations.

Участие в срещи на ISO, IEC, CEN,
CENELEC

BDS participation in events of ISO, IEC,
CEN, CENELEC

32-а Генерална асамблея
на ISO (16-18 септември
2009, Кейп Таун)

32nd General Assembly of
ISO (16-18 September 2009,
Cape Town)

Български делегати заедно с 363 делегати от
108 държави-членове на ISO и представители на
партньорски организации на ISO взеха участие
в годишната среща на Международната организация за стандартизация. Темата на откритата
сесия беше „Енергия - защо международните
стандарти са жизненоважни”. Дискусиите бяха
основно в две направления – енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Bulgarian delegates along with 363 delegates from
108 countries – members of ISO and representatives of partner organizations attended the annual
meeting of ISO. The topic of the open session was
“Energy – why international standards are vital”.
Discussions were held mainly in two aspects: energy efficiency and renewable energy sources.

Акцент се постави върху приноса на съществуващите и бъдещи стандарти в сферата на управлението на енергията. Подчерта се, че рационалното използване на енергията пряко въздейства
върху икономическия растеж, тъй като индустрията е най-големият консуматор на енергия както
в развитите и развиващите се страни, а така и
в новите, бързо развиващи се икономики. Положителното въздействие на стандартизацията по
отношение на възобновяемите енергийни източници беше представено с конкретни примери,
като използването на геотермалната енергия,
вятърната и слънчева енергия, както и възможностите на електромобилите и предизвикателствата пред тяхното последващо развитие.

Accent was given to the contribution of the existing
and future standards in the sphere of energy management. It was highlighted that the rational use of
energy has a direct impact on the economic growth,
as industry is the biggest energy consumer both in
the developed and developing countries, as well as
in the new fast growing economies. The positive influence of standardization on the renewable energy
sources was presented through cases, such as the
usage of geo thermal energy, wind and solar energy, as well as the possibilities of electromobiles and
the challenges before their further development.

Bulgarian Institute for Standardization

73rd General Assembly of
IEC (18-22 October 2009, Tel
Aviv)

Представители от Българския институт за стандартизация взеха участие в поредната годишна
среща на Международната електротехническа
комисия, проведена под домакинството на института за стандартизация на Израел. Акцентът
се постави върху определянето на стратегическите насоки за развитие на организацията. В
рамките на асамблеята се състояха заседанията на 44 технически комитети и подкомитети.

BDS representatives participated in the annual
meeting of the International Electrotechnical Commission (IEC), hosted by the Institute for Standardization of Israel. The focus of the event was to define the strategic directions for development of the
organization. Within the assembly meetings of 44
Technical Committees and Sub-committees were
held.

Пета годишна среща на CEN и CENELEC 35-та Генерална асамблея на CEN и 49-та
Генерална асамблея на CENELEC
(30 юни – 2 юли 2009, Мадрид)

Fifth Annual Meeting of CEN and CENELEC
– 35th General Assembly of CEN and 49th
General Assembly of CENELEC
(30 June – 2 July 2009, Madrid)

Участваха над 300 представители на всички
национални членове на CEN и CENELEC, сред
които и българската делегация. Присъстваха
делегати и на Европейската комисия, Международната организация за стандартизация, партньорски организации от Европа и света, водещи
експерти. Темата на срещата бе „Устойчиво използване на енергията” и вниманието се фокусира върху официално публикувания в деня на
откриването ключов стандарт EN 16001 Energy
management systems (Системи за управление
на енергията), който е в съответствие с изискванията на европейската Директива 2006/32/EC
относно ефективността при крайно потребление на енергия и осъществяване на енергийни
услуги. Важен момент бе избирането на председателя на УС на БИС Ивелин Буров за член на
Административния съвет на CENELEC с мандат
от две години, считано от 1 януари 2010 г. Обсъдиха се също приоритетите и тенденциите в европейската стандартизация за 2009 г. Сред основните приети на форума документи е и новата
Стратегия на CENELEC за периода 2010-2013 г.

Over 300 representatives of all national members of
CEN and CENLEC participated, including the Bulgarian delegation. The meeting was attended also
by delegates of the European Commission, the International Standardization Organization, partner
organizations from Europe and the world as well
as leading experts. The topic of the meeting was
“Sustainable energy use” and the focus was laid on
the official publishing of a key standard EN 16001
Energy management systems, which is in conformity with the requirements of Directive 2006/32/EC
on energy end-use efficiency and the provision of
energy services. Mr. Ivelin Burov, Chairman of the
BDS Managing Board, was elected member of the
CENELEC Administrative Board for a two-year term
starting on January 1st, 2010. Priorities and trends
in European standardization for 2009 were also discussed. The CENELEC Strategy 2010-2013 was
among the main documents adopted at the forum.

Межд
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73-а Генерална асамблея
на IEC (18-22 октомври 2009
Тел Авив)
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Bulgarian delegation represented by Mr. Ivelin Burov
- Chairman of BDS Managing Board and Mrs. Maya
Staneva – BDS Managing Director

Технически съвети на CEN и CENELEC

CEN and CENELEC Technical Boards

Технически съвет на CEN

CEN Technical Board

През 2009 г. в Брюксел се проведоха 2 заседания на техническия съвет на CEN (65-то и 66то), на които се обсъдиха проблеми и организационни въпроси, работни процедури, разгледа
се и организацията на работа, координирането и
планирането на дейността по стандартизация в
CEN. Дискутираха се и се предприеха действия,
свързани със съвместната работа с другите организации по стандартизация - CENELEC, ETSI,
IEC и ISO. Разгледаха се и въпроси, свързани с
актуализирането на стандарти, хармонизирани
към Директиви 93/42/ЕЕС, 90/385/ЕЕС, 98/37/EC
и 2006/42/EC, приеха се нови и се актуализираха стари мандати на ЕС и EFTA.

In 2009 in Brussels, two meetings of the CEN Technical Board were held (65th and 66th), where problems and organizational issues were discusses, as
well as work procedures, the organization of the
work, coordination and planning of the standardization activities of CEN were also scrutinized. Actions
were discussed and undertaken for the joint work
with other standardization organizations - CENELEC, ETSI, IEC and ISO. Issues were also discussed
related to the update of standards, harmonized to
Directives 93/42/ЕЕС, 90/385/ЕЕС, 98/37/EC and
2006/42/EC, new mandates of EC and EFTA were
adopted and old ones were updated.

Bulgarian Institute for Standardization

CENELEC Technical Board

През изминалата година се проведоха 2 заседания на техническия съвет на CENELEC: (134-та
среща през април във Вилнюс и 135-та през октомври в Брюксел). На заседанията се направи
преглед на ратификациите за изминалия период
и се обсъдиха и приеха документи, гласувани по
кореспондентски път, по които има коментари от
националните комитети и препоръки от техническите органи. Разгледани бяха и въпроси, засягащи пряката дейност на техническите комитети
и подкомитети, приеха се годишните им доклади, работните програми, одобриха нови теми и
списъците на хармонизираните стандарти към
директивите от обхвата на дейност на Европейския комитет по стандартизация в електротехническата област (CENELEC).

During the past year 2 meetings of CENELEC Technical Board were held (134th meeting in April in Vilnius and 13th in October in Brussels). Review of the
ratifications of the past period was made and new
documents, which were distantly voted and commented by the national committees and technical
bodies, were adopted. Issues related to the activities of the technical committees and sub-committees were also discussed, their annual reports and
work programs as well as new topics and lists of
harmonized standards to the EU directives within
the scope of activities of CENELEC were approved.

Годишни срещи на европейски и
международни технически комитети и
работни групи (CEN/TC и ISO/TC)

Annual meetings of European and international technical committees and working
groups (CEN/TC and ISO/TC)

Активизирането на българското участие в работата на съответните работни органи (технически комитети, работни групи и т.н.) на европейско и международно ниво е една от целите на
българския орган по стандартизация. Участието
в подобни форуми е начин за представяне на
националното становище по въпроси, свързани с разработването на стандартите. През 2009
г. български експерти взеха участие в годишни
срещи на следните европейски и международни
технически комитети:

Activating the Bulgarian participation in the work of
the respective working bodies (technical committees, working groups, etc.) at European and international level is one of the objectives of the Bulgarian standardization body. The participation in such
kind of forums is a way to present the national statement on issues related to standards development.
In 2009 Bulgarian experts participated in annual
meetings of the following European and international Technical Committees:

CEN/TC 155 “Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”

CEN/TC 155 “Plastics piping systems and
ducting systems”

Участие в 46-ата годишна среща, проведена
през ноември в 2009 г. в Чехия, взеха представители от БИС/ТК 81 „Пластмаси”. Присъстваха и делегации от повечето държави-членки на
CEN, както и на представител на TEPPFA (Европейската асоциация за пластмасови тръби и
свързващи части). На срещата се обобщиха резултатите от получените отговори и коментари
относно периодичния преглед на стандартите и
стандартизационните документи за 2009 г. Взето бе решение и за преработване в кратък срок

Representative of BDS/TC 81 “Plastics” participated in the 46th annual meeting, held in November
2009 in the Czech Republic. Delegations from most
CEN member states, as well as a TEPPFA (European Plastic Pipes and Fittings Association) representative attended the event. At the meeting a summary of the results from the replies and comments
received on the periodical review of standards and
standardization documents for 2009 was made.
A decision was taken the standards on plastic ducting systems of building sewage, underground and
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на стандартите за пластмасови тръбопроводни
системи, касаещи системите за канализация в
сгради, подземни и надземни напорни системи.

over-ground pressure systems to be changed within a short term period.

CEN/TC 136 „Спорт, съоръжения за спорт
и свободно време”

CEN/TC 136 „Sports, playground and other
recreational facilities and equipment”

На поредната годишна среща на европейския
комитет в областта на спорта, проведена през
май в Париж, участва председателят на БИС/ТК
88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”. Обсъдени бяха организационни въпроси,
както и конкретни стандарти и други проблеми,
свързани с интеграцията с организации, защитаващи правата на потребителите.

The Chair of BDS/TC 88 “Sport and leisure facilities” attended the annual meeting of the European
Committee in the sphere of sports, which was held
in May in Paris. Organizational issues, as well as
particular standards and other problems were discussed, related to the integration with organizations
defending consumers’ rights.

CEN/TC 331 “Пощенски услуги“

CEN/TC 331 “Postal services”

На проведената през юни 2009 г. в Рим, Италия,
26-та пленарна годишна среща участие взе експерт от БИС/ТК 80 „Електронен обмен на данни
в администрацията, търговията и услугите”. Обсъдени бяха теми относно бъдещата дейност на
техническия комитет в областта на пощенските
услуги, представиха се и доклади за дейността
на отделните работни групи към комитета. Отправена бе и покана домакин на следващата
пленарна среща да бъде България.

An expert of BDS/TC 80 “Electronic data exchange
for administration, commerce and transport” participated in the 26th plenary annual meeting held
in June 2009 in Rome, Italy. Issues were discussed
on the future activity of the CEN TC in the sphere
of postal services; reports were delivered on the
results achieved within the working groups at the
Committee. Bulgaria was proposed to host the next
plenary meeting.

CEN/TC 346 “Опазване на културното
наследство”

CEN/TC 346 “Conservation of cultural
property”

На проведените през изминалата година заседания на три работни групи на европейския технически комитет CEN/TC 346 България участва с експерти от огледалния БИС/ТК 94, които
проявяват интерес към разработваните на европейско ниво документи. На обсъжданията те
представиха и аргументираха българската позиция по разглежданите проекти. Направените
от българска страна коментари бяха отразени
в последната редакция на проектостандарта
prEN15886 “Опазване на културното наследство. Измерване цвета на повърхности”. Предложенията от българска страна по отношение на
проектостандарта EN 15898 “Основни термини
и определения” също бяха приети без възражения. Участието на българските експерти в работните заседания се осъществи с подкрепата на
Министерството на културата.

Bulgaria participated in the meetings of three working groups of the European Technical Committee
CEN/TC 346 by experts from the mirror BDS/TC
94, who are interested in the documents developed
at European level. During the discussions they presented and defended the Bulgarian position on the
projects. The comments made by Bulgaria were
taken into consideration in the final version of the
project prEN15886 “Conservation of cultural property - Color measurement of services”. The proposals of the Bulgarian experts on the project EN
15898 “Main general terms and definitions” were
also considered without objections. The participation of Bulgarian experts in the working meetings
was supported by the Ministry of Culture.

Bulgarian Institute for Standardization

Forum “Eurocode 6: Design of masonry
structures. Grounds and applications”

През април 2009 г. представителна българска
делегация взе участие в проведената в Брюксел среща, организирана от ГД „Предприемачество и индустрия” на Европейската комисия
и от европейския технически комитет CEN/TC
250 „Eurocodes”. На форума присъстваха над 90
експерти от държавите-членки на CEN и афилираните страни. Акцентирано бе, че Еврокодовете са документи за проектиране на строителни
конструкции, осигуряващи единен език за инженерите – проектанти, отговорни институции
и клиенти, както и обща база за изследвания и
развитие. През 2010 г. предстои пълното въвеждане на Еврокодовете и за да бъде максимална ползата от възможностите, които те дават, е
необходимо националните правителствени институции, националните стандартизационни организации, техническите и научни организации,
както и индустрията за строителни продукти, да
бъдат готови за тях.

In April 2009 a representative Bulgarian delegation
participated in the meeting held in Brussels, which
was organized by DG “Entrepreneurship and Industry” of the European Commission and the European
Technical Committee CEN/TC 250 „Eurocodes”.
The forum was attended by more than 90 experts
from CEN member states and the affiliated countries. It was highlighted that Eurocodes are documents for design of building constructions, which
provide unified language for engineers – designers, responsible institutions and clients, as well as
a unified basis for research and development. In
2010 Eurocodes should be completely introduced
and to maximize the benefit of their potentials, it is
necessary for the national government institutions,
the national standardization organizations and the
scientific organizations, as well as the construction
products industry to be ready for their application.

CLC/TC 59X „Работни характеристики на
битови и подобни електрически уреди”

CLC/TC 59X “Performance of household
and similar electrical appliances”

На проведената през юни в Брюксел среща с
участието на 22 представители от европейски
държави българската страна бе представена
от експерт от БИС/ТК 6 „Битови електрически
уреди. Обсъдиха се стандарти, отнасящи се за
работните характеристики и консумацията на
енергия от битовите електрически уреди. Взе се
решение за разработване и на стандарти, свързани с работните характеристики на уредите с
търговско предназначение.

The meeting held in June in Brussels was attended
by 22 representatives of European countries and
Bulgaria was represented by an expert of BDS/TC
“Household electrical appliances”. Standards were
discussed on the performance characteristics and
energy consuming of household electrical appliances. A decision was made to develop standards
on the performance of appliances for commercial
usage.

CLC/TC 61 „Безопасност на битови и подобни електрически уреди”

CLC/TC 61 „Safety of household and similar electrical appliances”

Участници в срещата, състояла се през юни в
Брюксел, бяха представители на отделните държави, членове на CENELEC, сред които и експерти от БИС/ТК 6 „Битови електрически уреди, както и представител на АNEC (Европейска
асоциация на потребителите за сътрудничество
в областта на стандартизацията) и на CECED
(Европейска асоциация на производителите на
битови електрически уреди). Акцентът се постави върху използване на битовите уреди от хора

Participants in the meeting held in Brussels in June,
were representatives of the CENELEC member
states, among which were experts of BDS/TC 6
“Household electrical appliances”, as well as a representative of АNEC (European consumer voice in
standardization) and CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers). The
highlight of the meeting was the use of household
appliances by handicapped people and children,
the actions to be undertaken for assuring conform-
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с увреждания и деца, необходими действия за
привеждане на поредицата стандарти ЕN 60335
в съответствие с новата Машинна директива.
Обсъдени бяха изменения на стандартите за:
перални машини, центрофуги за пране, печки за
готвене, кухненски машини, акумулиращи водонагреватели, хладилни уреди и други.

ity of the series of standards ЕN 60335 with the new
Machinery Directive. Changes of standards were
discussed on washing machines, washing centrifuges, electric cookers, kitchen machines, storage
water heaters, refrigerators, etc.

ISO/TC 228 „Туризъм и свързаните с него
дейности”

ISO/TC 228 “Tourism and related services”

Експерти от БИС/ТК 89 „Туристически дейности”
взеха участие в годишната среща на международния технически комитет по стандартизация
ISO/TC 228 „Tourism and related services”, провела се през април 2009 г. под домакинството на
националния орган по стандартизация в Турция.
Разгледани бяха различни организационни въпроси и се направи преглед на дейността на различните работни групи към техническия комитет.
Обсъдиха се също предложения за създаване
на нов подкомитет „Adventure Tourism” и на нови
работни групи. Представени бяха и резултатите от систематичния преглед на стандарта ISO
18513:2003 „Tourism services. Hotels and other
types of tourism accommodation. Terminology”
(Туристически услуги. Хотели и други места за
туристическо настаняване. Терминология).

BDS/TC 89 “Tourism activities” experts participated
in the annual meeting of the International Standardization Technical Committee ISO/TC 228 „Tourism
and related services”, which was held in April 2009
and hosted by the national standardization body
of Turkey. Organizational issues were discussed
and a review was made of the activities of the various working groups at the Technical Committee. A
proposal was discussed on the setting up of a new
subcommittee „Adventure Tourism” and of new
working groups. The results were presented from the
systematic review of the standard ISO 18513:2003
„Tourism services. Hotels and other types of tourism accommodation. Terminology”.

38-о съвещание на Комитета “Стандарти
и технически регламенти” към
Директива 98/34/ЕС

38th meeting of the Committee “Standards
and technical regulations” at Directive
98/34/ЕС

Представители на БИС взеха участие в 38-то
съвещание на Комитета “Стандарти и технически регламенти” към Директива 98/34/ЕС с
участието на националните органи по стандартизация, което се проведе през декември 2009
г. в Брюксел. Важен документ, подложен на детайлно обсъждане, беше докладът ЕXPRESS на
експертната група, сформирана от ЕК през 2009
г. за пълен преглед на европейската стандартизационна система – функциониране, съвместимост, финансиране и законова рамка, както
и формулиране на препоръки за усъвършенстване и перспективи за европейската стандартизация до 2020 г. Обсъдени бяха ключовите предизвикателства и се идентифицираха основните
области на развитие. Акцент се постави върху
предоставяне на широка подкрепа за МСП в Европа и отразяване на европейските хоризонтални политики.

BDS representatives participated in the 38th meeting of the Committee “Standards and technical
regulations” at Directive 98/34/ЕС. The event was
held in December 2009 in Brussels and was attended by the national standardization bodies. An
important document, which was discussed, was the
EXPRESS report of the expert group set up at the
European Commission in 2009 for implementing a
complete review of the European standardization
system – functioning, compatibility, financing and
legal framework, and for generating recommendations for improvement and outlining perspectives for
the European standardization up to 2020. Key challenges were discussed and basic development areas were identified. Focus was laid on the provision
of a wide support to SMEs in Europe and reflecting
the European horizontal policies.

Bulgarian Institute for Standardization

PARTICIPATION IN EUROPEAN
PROJECTS

Проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Project under the Operational Programme
“Development of the Competitiveness of
the Bulgarian Economy 2007-2013”

През изминалата година БИС подписа договор
за предоставяне на безвъзмездна помощ за
изпълнение на проект за усъвършенстване на
системата на стандартизация в България. Проектът се финансира от Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 4 ”Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика”, и е с продължителност
36 месеца. Целта е да се подобри конкурентоспособността на българските предприятия в
рамките на Общия европейски пазар и да се насърчи българският бизнес за широко прилагане
на европейските и международни стандарти за
подобряване на качеството и конкурентното му
позициониране на външните пазари. Предвижда се популяризиране на значението и ролята
на стандартите не само сред българския бизнес, но и сред цялото общество, укрепване на
административния и технически капацитет на
БИС, ефективността на работата на експертите в европейските и международни организации
по стандартизация в подкрепа на интересите на
българския бизнес.

In November 2009 BDS signed a contract for a
grant provision for the implementation of a project
for improvement of the standardisation system in
Bulgaria. The project is funded by the Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013”, Priority
Axes 4 “Strengthening the international market positions of Bulgarian economy” with a duration of 36
months. The aim is the competitiveness of Bulgarian enterprises to be improved within the European
Single Market and the Bulgarian business to be
encouraged for comprehensive application of European and international standards towards better
quality and competitive positioning on external markets. Promotion of the importance and role of standards not only among Bulgarian businesses, but the
entire society is foreseen, as well as strengthening
the administrative and technical capacity of BDS,
improvement of the effectiveness of the experts’ activities within the European and international standards organizations supporting interests of Bulgarian
businesses.

Проект по програмата “Леонардо да
Винчи”

Project under the EU “Leonardo da Vinci”
Programme

Българския институт за стандартизация своевременно и успешно изпълни своите ангажименти в
рамките на проект Fashion School II по програма
Леонардо да Винчи, финансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е повишаване
на качеството на професионалното обучение в
сектора текстил и облекло чрез разработване на
многоезиково мултимедийно ръководство в тази
област и създаване на многоезичен терминоло-

Bulgarian Institute for Standardisation implemented
on time and successfully its engagements as a partner within the project Fashion School II funded under the “Leonardo da Vinci” Programme of the European Commission. The objective of the project is
to increase the quality of professional training in the
textile and clothing sector through development of a
multilingual multimedia based training guide in that
sphere and creation of a multilingual terminological

Участтие в европейски проекти / Participation in european projec
cts

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ
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гичен речник, съдържащ 2000 термина и техните
определения на 16 езика, включително и на български. През 2009 г. това е факт - потребителите и производителите в областта на текстила и
облеклото, както и студенти, експерти от висшите учебни заведения, ученици и преподаватели
в професионални гимназии и всички заинтересовани от тази тематика вече могат да ползват
безплатно българската онлайн версия на мултимедийния многоезичен терминологичен речник
и 5-те електронни модула за обучение на адрес
www.texsite.info.
В периода на изпълнение на проекта (от ноември 2008 г.) БИС придоби опит и обмени добри
практики с европейските партньори и различни
организации от ЕС.

dictionary with 2000 terms and their definitions in 16
languages, including Bulgarian. It is a fact that since
2009 the users and the producers in the textile and
clothing area, as well as students, experts from the
universities, professional high school students and
teachers and all interested parties in these topics
could use free of charge the Bulgarian on-line version of the multilingual multimedia based terminological dictionary and the 5 e-training modules from
the following website www.texsite.info.

Рамково споразумение за сътрудничество – превод на европейските стандарти
на езиците на Общността

Framework Partnership Agreement (FPA)
– translation of European standards into
Community languages

През юни 2009 г. започна изпълнението на дейностите по рамковото споразумение за партньорско сътрудничество за превод на европейските стандарти на български език. Програмата
се финансира от Европейската комисия, ГД „Предприемачество и индустрия” и е част от мерките
на ЕК за улесняване на бизнеса за прилагане на
стандартите и в частност микро- малки и средни
предприятия, повишаване на информираността
и конкурентоспособността на МСП. В рамките
на проекта през 2009 бяха преведени важни за
българските производители стандарти. Наличието на европейските стандарти на български
език по безспорен начин води до тяхното по-лесно разбиране и прилагане, а следователно и до
улесняване на достъпа на българските предприятия до Европейския пазар.
Работата продължава и през 2010 г.

In June 2009 started the implementation of the activities within FPA for translation of European standards into Bulgarian. The Programme is funded by
the European Commission DG “Enterprise and Industry” and is part of the EC measures for facilitating
businesses for application of standards and in particular micro-, small and medium sized enterprises,
increasing their awareness and competitiveness.
In 2009 important standards for Bulgarian producers were translated. The availability of European
standards in Bulgarian conclusively leads to their
easier understanding and application and thus to
facilitating the access of Bulgarian companies to
the EU Single Market. These activities continue
also in 2010.

Проект „Техническа помощ за изграждане
на инфраструктура за осигуряване на
безопасност в Босна и Херцеговина”

Project Technical Assistance “Safety infrastructure, Bosna&Herzegovina”

За първи път БИС е партньор в изпълнението
на проект за техническа помощ. Проектът се
финансира от Европейската комисия, програма
EuropeAid – предприсъединителeн инструмент
за предоставяне на безвъзмездна помощ. Обща-

For the first time BDS become a partner in the implementation of a TA project. The project is funded by
EC EuropeAid Programme – pre-accession instrument for grants provision. The general objective of
the project is improvement of the quality infrastruc-

In the period of project implementation (since November 2008) BDS gained experience and exchanged best practices with its partners and different EU organizations.

Bulgarian Institute for Standardization

ture in Bosna&Herzegovina in compliance with the
Stabilisation and Association Agreement, as well as
establishing of a favorable environment for the traders and producers in Bosna&Herzegovina towards
improvement of their commercial and industrial relations with EU and international markets, as well
as improvement of the quality of life. The specific
objectives of the project are related to strengthening the capacity for development and application of
the technical regulations in the branch ministries,
assistance for transposition of priority technical regulations in line with the ‚New Approach‘ Directives,
establishment of a system for conformity assessment, further capacity development of the market
surveillance system in Bosnia and Herzegovina.

Двустранно сътрудничество

Bilateral cooperation

През юни 2009 г. между Българския институт
за стандартизация и
Македонския институт
за стандартизация се
подписа споразумение
за сътрудничество в
областта на стандартизацията и оценяване
на съответствието. С
подписването на този
документ се положиха
основите за взаимно
сътрудничество и обмен на информация между националните органи за стандартизация на
двете страни, които са част от инфраструктурата по качество. Целта на спогодбата е да се съдейства за премахване на техническите пречки
в двустранната търговия, повишаване на нивото
на сигурност, защита на здравето на хората и
опазване на околната среда. Предвижда се взаимното сътрудничество да се състои в обмен на
информация и опит, както и съвместни дейности в областите стандартизация и оценяване на
съответствието, като се спазват принципите на
европейските и международни организации по
стандартизация.

In June 2009 an Agreement for cooperation
in the sphere of standardisation and conformity assessment between
Bulgarian Institute for
Standardisation
and
ISRM - Standardization
Institute of the Republic of Macedonia was
signed. By signing this
document the foundation of mutual cooperation and exchange of information between national
standardization bodies of the two countries were
laid down, which are part of the quality infrastructure in both countries.
Purpose of the Agreement is to contribute to removing technical barriers to bilateral trade, raising the
level of security, protection of human health and the
environment. It is envisaged within the mutual cooperation to exchange information and experiences,
as well as to undertake joint activities in the areas
of standardization and conformity assessment by
respecting principles of European and international
standardization organizations.

Участтие в европейски проекти / Participation in european projec
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та цел на проекта е подобряване на инфраструктурата по качество в Босна и Херцеговина в съответствие с разпоредбите на Споразумението
за стабилност и асоцииране, както и създаване
на благоприятна среда за търговците и производителите в Босна и Херцеговина за подобряване
на техните търговски и индустриални отношения
с ЕС и международните пазари, както и подобряване на качеството на живот. Специфичните цели на проекта са свързани с развитие на
капацитет за разработването и прилагането на
технически регламенти в отрасловите министерства, помощ при въвеждането на приоритетни
технически регламенти в съответствие с директивите от “Нов подход”, създаване на система за
оценяване на съответствието, доразвиване на
капацитета на системата за надзор на пазара в
Босна и Херцеговина.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

EDITING AND PUBLISHING
ACTIVITIES

Като национален орган по стандартизация БИС
е отговорен за подготвянето и издаването на
българските стандарти, стандартизационни документи и за всички други свои издания.

The Bulgarian Institute for Standardization is responsible for all publications of Bulgarian standards
and standardization documents.

През 2009 г. са въведени и подготвени за издаване 2 248 български стандарти, от които 2 157
са издадени на един от официалните езици на
CEN/CENELEC.

2 248 Bulgarian standards were adopted and prepared for publishing in 2009 and 2 157 of them were
published in one of the official CEN/CENELEC languages.

На български език са издадени 438 български
стандарти, 347 от които са били въведени и издадени преди това на един от официалните езици на CEN/CENELEC. От фонда на българските
стандарти са отменени 1 627 национални стандарти, в т.ч. предишни версии на въведените европейски стандарти.

438 Bulgarian standards were published in Bulgarian language, 347 of which had already been
adopted and published in one of the official CEN/
CENELEC languages. 1 627 national standards
were withdrawn from the Bulgarian fund of standards, including the old versions of the adopted European and national standards.

Bulgarian Institute for Standardization

In the table and picture bellow the adopted BDS
standards are presented by types.

Вид
Type

Брой/
Number

БДС/ BDS

1

ISO

36

ISO/IEC

2

IEC

1

EN

1 582

EN ISO

426

HD

5

ETSI

81

станд. док-ти на CEN/ CEN Standardization deliverables

61

станд. док-ти на CEN/ISO/ CEN/ISO Standardization deliverables

20

станд. док-ти на CLC/ CENELEC Standardization deliverables

21

станд. док-ти на ETSI/ ETSI Standardization deliverables

8

станд. док-ти на ISO/ ISO Standardization deliverables

4

Общо/ Total

2 248

Издаттелска дейност / Editing and
d publishing activities

В таблицата и фигурата по-долу са представени
въведените през 2009 г. стандарти по видове:
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Сравнение на състоянието на националния
фонд от български стандарти по видове за периода 2007-2009 може да се види на следната
таблица и графика:
Видове национални стандарти
Type of national standards

2007

2008

2009

16 462

17 366

18 253

БДС/ BDS

8 369

8 308

8 236

БДС EN/ BDS EN (ETSI)

2 021

2 055

2 129

БДС ISO/ BDS ISO

1 232

1 233

1 212

БДС ISO/IEC/ BDS ISO/IEC

532

535

534

СТ на СИВ/ COMECON Standards

478

478

476

БДС IEC/ BDS IEC

129

121

98

БДС ETS/ BDS ETS

131

131

145

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

634

744

801

30 552

30 971

31 884

БДС EN/ BDS EN (CEN, CENELEC)

Общо/ Total

Ясно се вижда, че се запазва тенденцията за
нарастване на броя на въведените европейски
стандарти за сметка на намаляване на броя на
стандартите, разработвани на национално ниво.
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The table bellow provides comparative information
on the national fund of Bulgarian standards by type
for the period 2007-2009:

The picture clearly shows that the trend of increasing the number of adopted European standards
continues in return of decreasing the number of
standards, elaborated at national level.

Bulgarian Institute for Standardization

The picture above illustrates the national fund of
standards by the end of 2009. The largest share
belongs to the Bulgarian standards implementing
European standards, followed by the standards developed at national level and the adopted international standards.

В изпълнение на стратегическите си цели, една
от които е популяризиране на ролята на стандартизацията и значението на стандартите, БИС
подготвя и публикува други издания, насочени
към представяне на своята дейност и привличане на нови участници в стандартизационния
процес.
През изминалата година бяха издадени още две
книжки със заглавия „Европейската стандартизация в глобален контекст” и „Директиви и свързаните с тях стандарти. По този начин цялата
поредица на Европейския комитет по стандартизация „Търговия с Европа и на нейните пазари”
се предлага вече на български език и се радва
на интереса на нашите клиенти.
Друг акцент е появата на специализираното издание „БДС Компас”, чийто сигнален брой излезе
през юни 2009 г. и бе посветен на храните и опаковките. До края на годината бяха реализирани
общо 4 броя на различна тематика. Отчитайки

In pursuance of its strategic goals, one of which is
promoting the standardization and the importance
of standards, Bulgarian Institute for Standardization
prepares and publishes also other editions for presenting and reporting its activity and for attracting
new stakeholders.

Издаттелска дейност / Editing and
d publishing activities

На графиката по-горе е показан националният
фонд от стандарти към края на 2009 г. Най-много
са българските стандарти, въвеждащи европейски стандарти, следвани от стандартите, разработени на национално ниво, и международните
стандарти, въведени като български.

Two more editions were published in 2009 – “European standardization in the global context” and
“Directives and related standards”. Now the entire
series of CEN issue “Trade with Europe and within
Europe” is available in Bulgarian language and enjoys the interest of our customers.

Another important milestone is the publication of
the specialized magazine “BDS Compass” which
pilot edition was published in June 2009 and was
dedicated to food and food packaging. By the end
of the year three more issues were published on dif-
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необходимостта от подобно списание, тенденцията е то да се превърне в месечно издание за
новостите в областта на стандартизацията, като
се търси по-широка основа за популяризирането му.
Поради големия интерес към стандарти, отнасящи се до методите и средствата за прогнозиране
на шума от наземния транспорт, Българският институт за стандартизация подготви в превод на
български език френския стандарт NFS 31-131
„Акустика. Шум от инфраструктурите на наземния транспорт”. Описаният в стандарта метод
се прилага за пътни и железопътни инфраструктури и е цитиран като препоръчителен при изчисляването на шума от автомобилния трафик в
Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда. Преводът
е подготвен с участието на БИС/ТК 68 „Пътно
дело”.

ferent topics. Recognizing the need of such a magazine, BDS intends to make it a monthly magazine
for novelties in the field of standardization, seeking
a broader base for its promotion.

И така равносметката за 2009 г. е следната: БИС подготви и публикува:

Based on this it could be stated that by the
end of 2009 BDS prepared and published
the following issues and documents:

• Официален бюлетин с информация за въведените и отменените стандарти – 12 броя;
• Каталог на БИС на електронен носител, съдържащ списък с одобрени БДС, актуализиран два пъти годишно;
• Списание „БДС Компас” – сигнален брой,
последван от още 3 – на теми: оценяване на
съответствието, еврокодовете, безопасност
на детски играчки;
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Due to the high interest in standards related to the
methods and measurements for determining the
noise from land transport infrastructure the Bulgarian Institute for Standardization prepared a Bulgarian translation of the French standard NFS 13-131
– “Acoustics. Noise from land transport infrastructures.” The described method in the standard is applied to road and railway infrastructures and is cited
as recommended in the calculation of the noise from
auto traffic in Directive 2002/49/EO on the evaluation and management of noise in the environment.
The translation was prepared with the participation
of experts from BDS/TC 68 “Road engineering”.

• BDS Official Bulletin containing information on
the adopted and withdrawn standards – 12 editions;
• BDS Catalogue in electronic format containing information on the published BDS standards
– 2 editions;
• “BDS Compass” Magazine – pilot edition followed by three more editions – “Conformity assessment”, “Euro codes”, “Safety of toys”;

• Двуезично издание (българо-английско) на
годишния отчет за дейността през 2008 г.

• Bilingual edition (Bulgarian-English) of BDS
Annual Report 2008;

• Информационно-рекламни дипляни - за
популяризиране на Теxsite – мултимедийния
многоезичен терминологичен речник в областта на текстила, и за безопасност на детски
играчки, и брошури за привличане на малките
и средните предприятия в дейността по стандартизация.

• Informative leaflets for promotion of TEXSITE
– multimedia textile defining dictionary, leaflets
for safety of toys and attraction of new stakeholders - SME representatives.

Bulgarian Institute for Standardization

INFORMATION SERVICES AND
SALES

В информационния център на БИС се предоставят информационни услуги в областта на стандартизацията, които обхващат:

BDS Information Center provides information services in the field of standardization, including:

• библиографски справки за български, международни, европейски и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи;

• bibliographical references on Bulgarian, international, European and foreign standards and
standardization documents;

• тематични справки в определена област;

• field-specific thematically-focused references;

• справки за актуалност на стандарти и стандартизационни документи;

• elaboration of references on BDS standards
actuality;

• отговори на запитвания.

• answers to customers’ enquiries.

През 2009 г. са обслужени 1 083 клиенти, като
са извършени 3 695 тематични и библиографски
справки и е предоставена информация относно
3 531 документа, изготвени са 18 справки за актуалност на стандарти и 112 отговори на запитвания.

In 2009 the Center provided information services
for 1 083 customers where 3 695 bibliographical
and thematically-focused references were prepared
related to 3 531 documents, 18 references on BDS
standards actuality were performed and 112 customers’ enquiries received answers.

Библиотека

Library

Библиотеката на БИС разполага с фонд от национални стандарти, екземпляри от всички
европейски и международни стандарти и чуждестранни стандарти. В библиотеката нашите
клиенти могат да се запознаят с текстовете на
стандартите и стандартизационните документи. През 2009 г. са обслужени 4 735 клиенти и
служители на БИС и са предоставени 12 792 бр.
документи.

BDS Library provides a fund of national standards,
copies of all European, international and foreign
standards. In the Library our customers have access to all texts of standards and standardization
documents which are available in BDS. In 2009 4
735 customers were provided with services and 12
792 documents were provided for reading in the Library.

Инфо
ормационни услуги и продаж
жби / Information services and sales

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И
ПРОДАЖБИ
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Продажби на стандарти

Sales of standards

Продадените през 2009 г. български стандарти
като общ брой са 12 351, което е с около 4 %
по-малко в сравнение с 2008 г. На графиката подолу са показани продажбите по видове:

The number of Bulgarian standards sold in 2009 is
12 351 which is about 4 % less in comparison with
2008. BDS sales by types are illustrated in the picture bellow:

От друга страна, наблюдава се увеличаване на
продадените БДС, въвеждащи европейски стандарти с около 5 %, за сметка на продадените
БДС, разработени на национално ниво, и въвеждащи международни стандарти.
През 2009 г. са продадени 426 документа на
международни и чуждестранни организации по
стандартизация, с които има сключени споразумения.
• Международни (ISO, IEC)

A trend is observed in the sale of BDS standards:
a 5% increase of sales of standards adopting European ones, at the expense of a decrease of sales
of standards developed at national level or adopting
international standards.
In 2009 426 publications of international and foreign
organizations for standardization with which BDS
has signed Distribution Agreements were sold.

• Немски (DIN)

• German (DIN)

• Британски (BSI)

• British (BSI)

• Американски (ASTM)

• American (ASTM)

• Руски (ГОСТ)
Броят на тези продадени документи е с около 30
% по-малък спрямо предходната година.

38

• International (ISO, IEC)

• Russian (GOST)
The number of sold deliverables decreased with
about 30 % in comparison with 2008.

Bulgarian Institute for Standardization

Sold international and foreign standards in
2009

По-долу са показани най-продаваните стандарти през 2009 г. по области.

The table bellow presents the best sold standards
in 2009 grouped by standardisation area.

Управление на качеството

Quality management

Стандарт
Standard
БДС EN ISO 9001:2008
БДС EN ISO 9000:2007

БДС ISO/TR 10013:2005

БДС EN ISO 9004:2002

БДС EN ISO 10012:2006

БДС ISO 10005:2008

Заглавие
Title
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008) /
Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
(ISO 9000:2005) / Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)
Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството / Guidelines for quality management system documentation
Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на
постиженията (ISO 9004:2000) / Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)
Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите
на измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003)
/ Measurement management systems - Requirements for measurement
processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)
Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството
/ Quality management systems -- Guidelines for quality plans

Инфо
ормационни услуги и продаж
жби / Information services and sales

Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2009 г.
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Околна среда
Стандарт
Standard
БДС EN ISO 14001:2005

БДС EN ISO 19011:2004

БДС ISO 14004:2008

Environment
Заглавие
Title
Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за
прилагане (ISO 14001:2004) / Environmental management systems Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за
управление на околната среда (ISO 19011:2002) / Guidelines for quality
and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002)
Системи за управление по отношение на околната среда. Общо
ръководство за принципите, системите и методите за внедряване /
Environmental management systems -- General guidelines on principles,
systems and support techniques

Оценяване на съответствието
Стандарт
Standard

Conformity assessment

Заглавие
Title
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004) /
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006
Conformity assessment - Supplier`s declaration of conformity - Part
1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004)
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC 17050БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
2:2004) / Conformity assessment - Supplier`s declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите
за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006) /
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (ISO/IEC 17025:2005 + Cor.1:2006)
Общи критерии за дейността на различните видове органи за
БДС EN ISO/IEC 17020:2005
контрол (ISO/IEC 17020:1998) / General criteria for the operation of
various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите,
извършващи одит и сертификация на системи за управление
БДС EN ISO/IEC 17021:2007
(ISO/IEC 17021:2006) / Conformity assessment - Requirements
for bodies providing audit and certification of management systems
(ISO/IEC 17021:2006)
Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи
БДС EN ISO/IEC 17000:2006
(ISO/IEC 17000:2004) / Conformity assessment - Vocabulary and
general principles (ISO/IEC 17000:2004)

Bulgarian Institute for Standardization

Стандарт
Standard

БДС EN ISO 22000:2006

Food stuff
Заглавие
Title
Системи за управление на безопасността на хранителни продукти.
Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната
верига (ISO 22000:2005)
Food safety management systems - Requirements for any organization in
the food chain (ISO 22000:2005)

Безопасност на работното място
Стандарт
Standard
БДС EN 12464-1:2004

БДС EN 12464-2:2007

БДС 14776:1987

Заглавие
Title
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито / Light and lighting - Lighting of work places - Part 1:
Indoor work places
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни площадки на открито / Light and lighting - Lighting of work places
- Part 2: Outdoor work places
Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване / “Health and Safety Standards.
Working conditions. Sanitary standartds about temperature, relative humidity level, air speed, thermal radiation.”

Информационни технологии
Стандарт
Standard
БДС ISO/IEC 27001:2006

БДС ISO/IEC 27002:2008

Information technologies

Заглавие
Title
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания / Information
technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements
Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра
практика за управление на сигурността на информацията / Information
technology - Security techniques - Code of practice for information security
management

Строителство
Стандарт
Standard
БДС EN
12620:2002+A1:2008
БДС EN
12620:2002+A1:2008/
NA:2008

Occupational health and safety

Инфо
ормационни услуги и продаж
жби / Information services and sales

Храни

Building
Заглавие
Title
Добавъчни материали за бетон / Aggregates for concrete
Добавъчни материали за бетон. Национално приложение / Aggregates
for concrete – National Annex
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Стандарт
Standard
БДС EN 10204:2005
БДС EN 206-1:2002
БДС EN 206-1/NA:2008

БДС EN 10025-1:2005

БДС EN 10025-3:2005

БДС EN 10080:2005

БДС 4758:2008

БДС 9252:2007

Заглавие
Title
Метални продукти. Видове документи от контрол / Metallic products Types of inspection documents
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
/ Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.
Национално приложение / Concrete - Part 1: Specification, performance,
production and conformity – National Annex
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи
технически условия на доставка / Hot rolled products of structural steels
- Part 1: General technical delivery conditions
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 3:
Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо
валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани / Hot
rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана.
Общи положения / Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - General
Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В235 и В420 / Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - В235 и В420
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В500 / Steel for the reinforcement of concrete Weldable reinforcing steel - В500

Най-продавани български стандарти
през 2009 г.

Best sold standards in 2009

Bulgarian Institute for Standardization

The best sold standard in 2009 is BDS EN
ISO 9001:2008 “Quality management systems – Requirements” – 1 239 copies sold.

Автоматизираната система за управление на
стандартизационния процес и на продажбите
създават възможност за улесняване достъпа на
клиентите до информацията относно стандартите, поради което:
• намалява броят на запитванията на клиентите относно актуалност на стандартите,
цена и др.;

The automated system for standardization process
and sales activities management facilitates customer access to standards, which leads to:

• намалява продажбата на каталог на БДС;
• увеличава се броят на поръчките за закупуване на стандарти по интернет - те са 39 % от
общия брой, което представлява нарастване
с 5 % спрямо 2008 г.;
• продажбите на български стандарти on-line
през 2009 г. достигнаха 20 %.
През изминалата година се наблюдава интерес
и към другите специализирани издания, предлагани от Българския институт за стандартизация.
Най-търсено сред тях е OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”, интерес има и към
книгите “Ползите от стандартите”, “Европейската стандартизация в глобален контекст”, “Маркировки на продукти и сертификация на системи”,
“Директиви и свързаните с тях стандарти”.
Независимо от трудната и за нас изминала година, Българският институт за стандартизация
продължава да се стреми към подобряване на
качеството на предлаганите услуги, като целта
е да се реагира гъвкаво и адекватно на очакванията на нашите клиенти и на изискванията на
пазара.

• Decreased number of customers enquiries on
standards actuality, price etc.;
• Reduced sales of BDS Catalogue;
• Increased number of orders for purchases
through internet – 39 % from the total number
of orders, which is 5% more in comparison with
2008;
• On line sales of Bulgarian standards in 2009
reached 20 %.
Over the past year there was an increased interest
in other publications offered by the Bulgarian Institute for Standardization. Most popular among them
was OHSAS 18001:2007 “Management systems
for occupational health and safety. Requirements”,
“Benefits of standards”, “European standards in
global context”, “Marking of products and system
certification”, “Directives and related standards”
were also well accepted.

Инфо
ормационни услуги и продаж
жби / Information services and sales

Най-продаваният стандарт през 2009 г. е
БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO
9001:2008)” – от него са продадени 1 239
броя.

Despite the difficult past year, Bulgarian Institute for
Standardization continues its efforts to improve the
quality of the provided services, aiming to respond
flexibly and adequately to our customers’ expectations and market requirements.

Национален информационен център

National Enquiry Point Centre

Дейността на националния информационен
център се извършва в изпълнение на процедурата за осигуряване на информация в областта
на стандартизацията в съответствие със задълженията, произтичащи от Директива 98/34/ЕС и
членството на България в Световната търговска

The activity of the National Enquiry Point Centre
is related to the implementation of the procedure
for provision of information in the field of standardization in compliance with the obligations deriving
from Directive 98/34/EC and the Bulgaria’s membership in WTO (WTO/TBT). In 2009, 12 projects
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организация (СТО). През 2009 г. са нотифицирани 12 проекта на стандарти, разработвани на
национално ниво в БИС/ТК 14 “Пътни превозни
средства и двигатели с вътрешно горене”, БИС/
ТК 32 “Селскостопански хранителни продукти”,
БИС/ТК 67 “Нефтопродукти и смазочни материали”, БИС/ТК 68 “Пътно дело” и БИС/ТК 96 “Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”.

of standards, developed at national level were notified, in the scope of activity of BDS/TC 14 “Road
vehicles and internal combustion engines“, BDS/TC
32 “Food technology”, BDS/TC 67 “Petroleum products and lubricants”, BDS/TC 68 “Road engineering” and BDS/TC 96 “Doors, windows, shutters,
building hardware and curtain walling”.

Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява информация за нотификации на проекти на национални
стандарти, получени от останалите държавичленки на CEN/CENELEC, както и на Световната
търговска организация.

Information on the notifications of projects of national standards received from other national members
of CEN/CENELEC and WTO is monthly published
in BDS Official Bulletin and web site.

През 2009 г. в CEN и CENELEC чрез националния информационен център са обявени 2 235
броя въведените европейски стандарти като национални.

In 2009, 2 235 national standards, adopting European standards were notified in CEN and CENELEC.

Регулярно се изпраща информация за заглавията на български език на европейски стандарти
на етап проект и ратифициран документ и на
хармонизирани стандарти за цитиране в Официалния вестник на ЕС.

Information about the Bulgarian titles of the projects
of European standards, ratified documents and harmonized standards is sent regularly for citation in
EC Official Journal.

Подготвени са становища по 11 проекти на мандати, възложени от Европейската комисия на
CEN/CENELEC за разработване на европейски
стандарти. Предоставена е информация на 57
постъпили запитвания от фирми и организации
от страната и чужбина. Органите на държавната
администрация своевременно се уведомяваха
за постъпили проекти на европейски стандарти
на етап обществено допитване в съответната
област на компетенции.

Statements were prepared on 11 EC mandates, assigned to the European Standards Organizations
(CEN/CENELEC) for development of European
standards. Information was provided for 57 inquiries submitted by companies and organizations from
the country and abroad. The governmental bodies
are provided with regular information on projects of
European standards at public enquiry stage in the
respective area of competence.

Bulgarian Institute for Standardization

TRAININGS AND SEMINARS

Предлаганите от БИС обучения и семинари повишават информираността за значението на
стандартите, за достъпа до тях и до други информационни услуги, свързани със стандартизацията. През изминалата година продължи
практиката да се организират тематични обучения и семинари, свързани с популяризирането и
прилагането на стандартите.

Trainings and seminars provided by BDS increase
the awareness on the importance of standards, access to standards and other standards related information services. Over the past year the practice for
organizing thematic trainings and seminars related
to the promotion and application of standards continued.

Обучения за вътрешни одитори на
системи за управление на качеството

Training for internal auditors - Quality
management systems

През изминалата година се проведоха четири
обучения за вътрешни одитори на системи за
управление на качеството (ISO 9001:2008), едно
от които съвместно с Европейската академия за
професионално съвършенство. В обученията,
състояли се през януари, септември, ноември и
декември 2009 г. участие взеха общо 47 представители на организации от различни сектори
на икономиката. Обученията се фокусираха върху БДС EN ISO 9001:2008 “Системи за управление на качеството. Изисквания” и на новостите
в тълкуването на неговите изисквания, както и

In the past year four trainings for internal auditors
for Quality management systems(ISO 9001:2008)
were carried out, one of which was organized in
cooperation with the European Academy for Professional Excellence. The trainings held in January, September, November and December were
attended by 47 representatives from different sectors of industry. The trainings were focused on
BDS EN ISO 9001:2008 “Quality management
systems – Requirements” and the novelties in the
interpretation of its requirements as well as BDS
EN ISO 19011:2004 “Guidelines for quality and/or

Обуч
чения и семинари / Trainings and seminars

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ
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на БДС ЕN ISO 19011:2004 “Указания за одит на
системи за управление на качеството и/или за
управление на околната среда (ISO 19011:2002)”
и БДС ISO ТR 10013:2005. “Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството”.
Експертите от БИС бяха предпочитани като
лектори в различни форуми заради компетентността и придобития опит. Затова и обучението през месец септември 2009 г. се проведе в
Русе по инициатива на Центъра за изпитване на
земеделска и горска техника и резервни части
– ЦИЗГТРЧ, който организира за своите служители обучение за вътрешни одитори, като се довери на квалификацията и опита на експертите
от БИС. Обучението бе свързано и с прилагането на БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020 и БДС EN 45011.

environmental management systems auditing (ISO
19011:2002)” and BDS ISO TR 10013:2005 “Guidelines for quality management system documentation”.

Семинар-дискусия на тема “Практически
аспекти на националните приложения
към стандартите за бетон и добавъчни материали (БДС EN 206-1 и БДС EN
12620)”

Discussion Seminar “Practical aspects of
the national applications to the standards
for concrete and aggregates (BDS EN 206-1
and BDS EN 12620)”

В организирания от БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори” през април 2009 г. семинар като лектори се
включиха утвърдени в съответната област експерти, сред които проф. Светозар Табаков от
“Главболгарстрой”, председател на БИС/ТК 5
“Бетон и разтвори”, ст.н.с. д-р инж. Николай Баровски от ЦЛФХМ – БАН и ст.н.с. I ст. инж. Ангел
Пеев. Необходимостта от провеждането му бе
подсказана от потребителите на тези стандарти
– лаборатории за изпитване на строителни материали, лица за оценяване на съответствието,
производители на бетон и добавъчни материали. Участие взеха 40 души – представители на
всички заинтересовани институции и фирми.

Lecturers in the seminar organized by BDS/TC 5
“Concrete and mortars” in April 2009 was recognized experts in the field, including Prof. Svetozar
Tabakov – representative of “Glavbolgarstroy” and
Chairman of BDS/TC 5 “Concrete and mortars”,
Prof. Dr. Nikolai Barovski and Eng. Angel Peev.
The necessity of this discussion was incited by the
standards’ consumers in that sphere - construction
materials testing laboratories, conformity assessment bodies, and concrete and aggregates producers. The meeting was attended by 40 people, representatives of interested institutions and companies.

Семинар на тема „Изменения в хармонизираните стандарти за асансьори и в
нормативните актове за оценяване на
съответствието на асансьорите и
техните предпазни устройства”

Workshop “Amendments of harmonized
standards for lifts in the regulations for
conformity assessment of lifts and their
safety components”

Проведеният през ноември 2009 г. семинар бе
посветен на новостите в EN 81 “Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асан-

The workshop held in November 2009 was dedicated to the recent developments in EN 81 “Safety
rules for the construction and installation of lifts”.

BDS experts were preferred lecturers in various
forums for their competence and professional experience. Therefore the training in September 2009
was held in Russe on the initiative of the Center for
testing of agricultural and forestry machinery and
spare parts – CTAFMSP who organized training for
its employees for internal auditors relying on the
qualification and experience of BDS experts. The
training was also related to the application of BDS
EN ISO/IEC 17025, BDS EN ISO/IEC 17020 and
BDS EN 45011.

Bulgarian Institute for Standardization

Participants were representatives of companies –
producers and importers of lifts, conformity assessment bodies, government control bodies and executive authorities. The theme of the seminar provoked
an active discussion on the new obligations of the
manufacturers and importers, conformity assessment bodies and inspection bodies.
The organization of the workshop proves BDS willingness to provide updated information on standardization novelties in order to support companies,
manufacturers, importers and lift installers, to undertake the necessary actions to comply with the
new requirements.

През изминалата година експерти от БИС участваха, включително и с доклади, в редица семинари и конференции на различни теми, сред
които:
• Е-администрация в България – постижения
и перспективи;

During the last year BDS experts actively participated, including as speakers, in numerous seminars
and conferences on various topics such as:
• E-Administration in Bulgaria – achievements
and perspectives;

• Безопасност на площадките за игра;

• Safety of children playgrounds;

• „Управляваните услуги” и управлението на
ИТ;

• “Managed services” and IT Management;

• Актуално състояние на стандартизационната база в ултразвуковия сектор в България.
Както всяка година и през 2009 г. представители
от различни сектори на БИС взеха участие в работните групи и в централната комисия за определяне на фирмите участнички за връчване на
Златен медал и диплом на пролетния и есенния
международен пловдивски панаир.

Обуч
чения и семинари / Trainings and seminars

сьори”. Участие взеха представители на фирми
– производители и вносители на асансьори, органи за оценяване на съответствието, държавни
контролни органи и органи на изпълнителната
власт. Темата провокира оживена дискусия по
отношение на новите задължения на производителите и вносителите, органите за оценяване
на съответствието и органите за инспекция. Организирането на семинара доказа желанието на
БИС да информира своевременно за новостите
в стандартизацията, за да могат фирмите производители, вносители и монтиращи асансьори
да предприемат необходимите действия, за да
отговорят на новите изисквания.

• Current status of standards related to the supersonic range devices in Bulgaria

Traditionally, BDS experts from different sectors
took part in the working groups and in the Central
Commission for nominating the participating companies to be granted golden medals and diplomas
at the Spring and Fall International Plovdiv Fair.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

FUNDING OF STANDARDIZATION
ACTIVITIES

Една от основните цели на Българския институт
за стандартизация е осигуряване на стабилно
финансиране на националната стандартизационна система. Затова и усилията през изминалата година се съсредоточиха върху запазването на финансовата устойчивост. Източниците
на финансиране остават същите и през 2009
г. – предвидената от ЗНС субсидия от държавния бюджет, средства от собствени дейности,
включително от продажба на стандарти и други издания, от проведени семинари и обучения,
средства от договори за финансиране на теми
по стандартизация и от членски внос от членовете на БИС. Средствата от членския внос и договорите се използват за подпомагане на изпълнението на работните програми на техническите
комитети. В следващата таблица и графиките
са показани в абсолютна стойност и процентно
съотношение на източниците за сформиране на
приходната част на бюджета на БИС за 2009 г.

One of the main objectives of the Bulgarian Institute for Standardization is to provide stable funding
for the national standardization system. Therefore
the efforts in the past year were focused on the
keeping the financial stability. The sources of funding remained the same also in 2009 – the provided
subsidy from the state budget, revenues from own
commercial activities, including sales of standards
and other standardization documents, carrying out
seminars and trainings, revenues from contracts for
financing specific standardization themes and from
membership fees of BDS members. Funds from the
membership fees and the contracts are spent for
supporting the implementation of the TC`s working
programs. The table and graphics below present in
absolute values and in percentage the sources of
revenues of BDS budget in 2009.

Източник на финансиране
Source of funding
Субсидия от държавния бюджет / Governmental subsidy
Приходи от продажби / Revenues from sales
Членски внос / Membership fees
Договори / Contracts
Други приходи - лихви и спонсорство / Other revenues –
sponsorship and accumulation of interests
Всичко приходи / Total revenues
Наличност от предходни години към 01.01.2009 г. / Balance funds
as of 01.01.2009

лв.
BGN
1 074 000
549 204
230 066
43 906

56
29
12
2

24 052

1

1 921 238

100

552 683

%

Bulgarian Institute for Standardization

Субсидия от държавния бюджет/
Governmental subsidy
Приходи от продажби/ Revenues
from sales
Вноски от членовете на БИС/ТК/
BDS/TC Membership fees
Договори за финансиране на
теми, в т. ч. от европейски проекти/ Contracts, including EU funded
projects
Други приходи (лихви, спонсорство)/ Other revenues – sponsorship
and accumulation of interests
Общо приходи/ Total revenues
Наличности на 01.01 за съответната година/ Balance funds as of
01.01 for the year

The table and the graphics bellow represent comparative information on the budget revenues by
source of funding in BGN and in percentages for
the period 2007-2009.

2007
лева/ BGN

%

2008
лева/ BGN

%

2009
лева/ BGN

%

900 000

50

965 000

50

1 074 000

56

523 758

29

571 330

30

549 204

29

224 050

12

221 080

12

230 066

12

162 967

9

138 293

7

43 906

2

0

0

18 909

1

24 052

1

1 810 775

100

1 914 612

100

1 921 228

100

462 334

616 426
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На таблицата и графиките по-долу е направено
сравнение на приходната част на бюджета по
източници на финансиране в лева и в % за периода 2007 - 2009 г.

552 683
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През 2009 г. се запазва общата стабилност в
приходите в бюджета на БИС, независимо от очакванията за неизпълнение на приходната част
вследствие на икономическата криза. В процентно съотношение се наблюдава запазване
на приходите от собствени дейности (продажби
и членски внос – 41% - 42%) и приходите от субсидия от държавния бюджет и финансиране на
задачи по договори с органите на държавната
администрация (58 % - 59 %).

BDS overall budget revenues remained stable in
2009 regardless the expectations of failure due
to the economic crisis. The share of ownsource
revenues (sales and membership fees – 41- 42 %)
and the subsidy from the state budget and contracts
with state administration bodies (58-59%) remained
constant.

Bulgarian Institute for Standardization

Заплати/ Salaries
Възнаграждения/ Remunerations
Социално-осигурителни
вноски/
Social insurance fees
Издръжка/ Subsistence
Членски внос за ISO, IEC, CEN,
CENELEC/ Membership fees to ISO,
IEC, CEN, CENELEC
Капиталови
разходи/
Capital
expenditures
Общо разходи/ Total costs
Наличности в края на годината/
Funds at the end of the year

Cash performance of the expenditure budget and
comparative information with the previous two years
are shown in the tables and graphs bellow.

2007
лв./ BGN
546 636
219 011

%
33
13

2008
лв./ BGN
692 177
312 843

%
35
16

2009
лв./ BGN
%
769 792 39.1
286 316 14.5

140 827

9

162 614

8

148 220

7.5

371 828

22

410 613

21

393 189

20

367 843

22

362 102

18

365 090 18.5

11 764

1

38 006

2

7 786

0.4

1 657 909

1 978 355

1 970 393

100

616 426

552 683

503 518

100

Наличностите в края на 2009 г. в размер на
503 518 лв. включват неусвоени средства от
членския внос на членовете на БИС, средства от
преизпълнение на приходната част от стопанска
дейност от 2009 г. и наличности в сформираните фондове – „Общ фонд”, „Фонд за конкретни
цели” и фонд „Резервен” по Търговския закон.

The financial resources at the end of 2009 amounting 503 518 BGN included unused funds from
membership fees, over executed revenues part of
the business activity in 2009 and resources in the
existing funds – “General fund”, “Fund for specific
purposes” and Fund “Reserve resources” established according to the Trade Law.
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Касовото изпълнение на разходната част от бюджета, както и сравнение с предходните две години е дадено в таблицата и графиките по-долу.
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Като извод от анализа на касовото изпълнение
на бюджета на БИС за 2009 г. може да се каже,
че се запазва балансът между приходната и разходната част, което е важно условие, за да не се
допусне финансова нестабилност и дефицит в
бюджета.

The conclusion from the analysis of the cash performance of BDS budget for 2009 is that the balance between revenues and costs remain constant
which is essential to avoid financial instability and
deficit in the budget.

Bulgarian Institute for Standardization

EXPECTATION AND
CHALLENGES

В края на всяка година неминуемо се обръща
поглед напред. Икономическата ситуация през
2009 г. налага за в бъдеще внимателно отношение при използване на наличните ресурси и
преосмисляне на действията. Функциите и задълженията на БИС като национален орган по
стандартизация изискват адекватни действия,
съобразени с икономическата и финансова
среда като цяло и заложените стратегическите
цели.

Indispensably at the end of each year we look forward. The economic situation in 2009 requires for
the future special care for the effective use of all
available resources and reconsideration of the actions. BDS functions and responsibilities as a national standards body require appropriate actions
consistent with the economic and financial environment and the earmarked strategic objectives.

Усилията през следващата година трябва да бъдат насочени към:

Efforts in the next year shall be focused
on:

• Запазване на стабилно финансово състояние на стандартизационната система, в условията на все още непреодоляната икономическа криза;
• Увеличаване на разнообразието от предлагани продукти и услуги;
• Разширяване на участието на българските
фирми и организации в стандартизационния
процес, отчитайки състоянието на българската икономика;
Постигането на посочените по-горе цели е в съответствие с реализирането на дейностите за
изпълнение на проекта “Усъвършенстване на
системата за стандартизация в България” по
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
В проекта се предвижда проучване на потребностите на МСП, мащабна информационна кампания в цялата страна, насочена към повишаване
информираността на предприятията и всички
заинтересовани по отношение на дейността на
БИС, подобряване на техническия и административния капацитет за изпълнение на основните дейности.

• Preserving of the financial stability of the
standardization system under the conditions of
economic crisis;
• Increasing the diversity of offered products
and services;
• Expanding the participation of Bulgarian companies and organizations in the standardization
process considering the situation of the Bulgarian economy.

Очаквания и предизвикателства / Expectation and challenges

ОЧАКВАНИЯ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

The achievement of the above goals is in compliance with the implementation of the activities within
BDS project “Improvement of the National Standardization System in Bulgaria” funded under the
Operational Program “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013”.
The Project foresees study on the needs of SMEs,
large information campaign for raising the awareness of enterprises and all interested parties on
BDS activities and fostering the technical and administrative capacity for implementation of the activities.
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