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ПОЛЗАТА ОТ СТАНДАРТИТЕ



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 

по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-

на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 

2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 

заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 

и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-

ване на националната стандартизационна система и привлича-

не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 

към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:

• разработва, приема и одобрява български стандарти; 

• участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 

• издава  и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 

• издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 

• продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 

• създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 

• организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 

• създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 

• осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-

ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 

ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 

участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-523, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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БИС е националният орган за стандартизация в България и вече пет го-
дини като неправителствена организация се стреми да обединява ин-
тереса на цялото общество. С езика на стандартите, на който говорят 
всички – производители, потребители, научни среди, органи на държав-
на администрация, обществени институции, браншови организации и 
цялата общественост. Накъдето и да погледнем, виждаме стандарти. Те 
са навсякъде около нас. Избрахме ползата от стандартите да е темата 
на този брой, защото мнозина не са наясно какво представляват, как се 
създават и за какво служат. В този брой ще ви разкажем как стандарти-
те премахват държавните и културните граници на планетата, тъй като 
свалят бариерите в търговията, насърчават иновациите и инвестициите. 
Те играят важна роля за здравето и живота ни, както и за опазване на 
околната среда.
Няма как да си представим обединена Европа без единни европейски 
стандарти. Европейските стандарти се изработват с консенсус и отразя-
ват икономическите и социалните интереси на всички държави членки.
Свободното движение на стоки и услуги е една от основните свободи 
на Европейския съюз. Един европейски стандарт заменя 30 различни 
национални стандарти и създава достъп до пазара на над 500 милиона 
потребители. Уеднаквяването на българските национални стандарти с 
европейските е едно от важните условия за осигуряване достъпа на бъл-
гарските стоки до европейските пазари. Даваме ви ценни съвети какво 
да правите, ако сте български производител.
Активното членство в БИС е от огромна полза както за производители-
те, така и за българската икономика като цяло. Участвайки пряко при 
разработването на стандарти, се защитават националните интереси по 
отношение на техническото им съдържание. Членовете на БИС имат 
предимството да получават информация за новостите и тенденциите, 
които ще са факт в близко бъдеще. 
В този брой разказваме и за системите за управление на качеството. 
Стандартите от серията EN ISO 9000 дават шанс на стотици хиляди фир-
ми да увеличат конкурентоспособността си на международните пазари, 
а на потребителите – да ползват все по-качествени стоки и услуги. 
Разказваме ви и как се управлява рискът. Когато рискът не се управлява 
ефикасно, организациите не могат да се възползват максимално от въз-
можностите и да намалят загубите си. Затова на помощ идва стандартът 
БДС ISO 31000 „Управление на риска. Принципи и указания”. 
Стандартите се „грижат” за нашето здраве и безопасност. Когато сме на 
работа, сме изложени на различни рискове, и за да сме живи и здрави, 
отново на помощ идва стандартизацията. Това е областта, в която мина-
ва трудовият път на инж. Георги Илиев. Срещнахме се с него, за да ни 
разкаже за стандартите преди и сега.
Стандартизаторите са ценни специалисти във всички области на иконо-
миката, споделя един от най-младите ни експерти – Искра Йошовска. 
Маркировката СЕ е европейският „паспорт” на стоките, а не знак за ка-
чество. Разясняваме, че тя е задължителна за стоки, предназначени за 
Общия европейски пазар, но само за тези, които са описани в една или 
повече от директивите от Нов подход. Представяме ви и стандарта за 
универсално зарядно на мобилния телефон, който ще съдейства за на-
маляването на цените на апаратите, както и за опазването на природата.
Списание „БДС Компас” е вашият пътеводител в пъстрия свят на стан-
дартизацията, свят, без който не можем. 

Редакционен коментар



БДС Компас, брой 2/20114

ТЕ
М
А

 Н
А

 Б
РО

Я

Животът и стандартите
Стандартите са навсякъде около нас. Няма как да живеем 
без стандарти. Почти няма област, в която да не са необ-
ходими, да се „грижат” за нашето здраве и безопасност... 
Представяте ли си да включим уред, да купим машинария 
или да платим с кредитна карта, а те да не отговарят на 
съответните стандарти?
Стандартите са общият език, на който говорят всички – 
производители, потребители, научни среди, органи на дър-
жавната администрация, обществени институции, бран-
шови организации и цялото общество.
Мнозина бъркат стандарт и нормативен акт. Прилагането 
на стандарта е доброволно, а на нормативния акт – задъл-
жително. Но когато стандартът е позован в нормативен акт 
или договор – става задължителен. 
Нормативният акт се разработва и одобрява от държавен 
орган, докато стандартът е дело на всички заинтересовани 
– производители, доставчици, учени, потребители...
За по-голяма гъвкавост се разработват и други видове 
стандартизационни документи – технически специфика-
ции, технически доклади, споразумения на работни фо-
руми и ръководства. Те също се подготвят и одобряват от 
стандартизационни органи на европейско, международно 
и национално ниво, но по опростени процедури, за да бъ-
дат удовлетворени необходимостта от технически изиск-
вания и потребността от информация.

Светът и стандартите
Стандартите подпомагат участниците на пазара, насърча-
ват иновациите и инвестициите в цял свят. Те улесняват 
комуникацията при търговията и предлагат решения за по-
ефикасно използване на ресурсите.
Стандартите осигуряват съвместимост, поддържат мини-
мално ниво на качество, намаляват многообразието и пре-
доставят техническа информация за процеси, материали и 
функции. 

Ползата от стандартите

Стандартите премахват държавните 
и културните граници на планетата, 
като: 

• улесняват общуването между икономическите 
партньори – производители, потребители и официал-
ни власти;

• подпомагат законодателството при създаването и 
изпълнението на нормативни актове;

• служат за основа при оценяване на съответстви-
ето;

• служат при договаряне по отношение на техниче-
ски изисквания и предписания.

Стандартите са от съществено значение за осигуряване на 
условия за защита на потребителите, безопасност на ра-
ботещите, насърчават социалната отговорност, играят ва-
жна роля за здравето и живота ни, за опазване на околната 
среда. Продуктите, произведени в съответствие с даден 
стандарт, създават сигурност за всички. Чрез стандарти-
те се гарантира, че продуктите са безопасни и притежават 
минималните нива на качествените характеристики.
Въздействието върху здравето, безопасността на хората и 
околната среда при използването на съвременните техно-
логии правят стандартите жизнено важни за предотвратя-
ване на рисковете.
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Европа и стандартите
Няма как да си представим обединена Европа без единни 
европейски стандарти. Европейските стандарти се изра-
ботват с консенсус и отразяват икономическите и социал-
ните интереси на всички държави членки.

Свободното движение на стоки и услуги е една от основ-
ните свободи на Европейския съюз. Един европейски стан-
дарт заменя 30 различни национални стандарти и създава 
достъп до пазара на над 500 милиона потребители.
С приемането на европейските директиви, чиято цел е 
уеднаквяване на съществуващото законодателство, се дава 
възможност за по-лесно съгласуване на изискванията за 
продуктите, взаимно признаване на резултатите от изпит-
ванията в съответствие със стандартите и за предотвратя-
ване на нови бариери.
Директивите от Стар подход включват подробни техниче-
ски характеристики за всеки продукт, докато съдържани-
ето на директивите от Нов подход се свежда до опреде-
лянето на т. нар. „съществени изисквания”, отнасящи се 
основно до безопасността, опазването на здравето на хора-
та и животните и на околната среда.

Свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали 
в Европа вече е реалност. Уеднаквяването на българските 
национални стандарти с европейските е едно от важните 
условия за осигуряване достъпа на българските стоки до 
европейските пазари.

Ако сте производител, стандартите:
• ще ви спестят време, усилия и пари за разработва-
не на нови продукти, но и ще увеличат възможности-
те ви за успех на пазара;

• ще докажат експлоатационните качества на 
продуктите чрез предоставените в стандартите 
надеждни критерии за преценка на производителнос-
тта;

• ще подкрепят твърденията ви за постигнато ви-
соко качество на продуктите, услугите или процесите 
пред потребителите, като покажат, че спазвате ши-
роко признати и прилагани стандарти;

• могат да направят продуктите или услугите ви по-
привлекателни и по-конкурентни;

• са удобен и сигурен начин да се придържате към за-
коновите разпоредби, особено когато се касае за кри-
тични за безопасността продукти, чието неправилно 
изработване може да има сериозни последствия;

• уеднаквяват основните изисквания към продукти-
те при различни практики и регламенти;

• са гарант при договори в обществения сектор, тъй 
като често клиентите предпочитат да купуват само 
от доставчици, които спазват определени стандарти;

• са конкурентно предимство и решаващ фактор при 
договори за доставки.

Прилагането на стандарти може да спомогне за запазване 
на настоящите клиенти и за привличането на нови. (БДС 
Компас)
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Стандартизационната система е изградена на няколко 
нива, които са взаимно свързани и действат по едни и 
същи принципи и правила.
Националните органи по стандартизация работят в 
подкрепа на националната икономика и за защита на ин-
тересите на държавата, участвайки в дейността по стан-
дартизация на регионално и международно ниво.
Стандартизационните органи на европейско ниво це-
лят чрез осигуряване на единни стандарти в рамките на 
общността да се премахнат техническите пречки в тър-
говията на европейско ниво и да се повиши конкуренто-
способността на европейската икономика на вътрешния 
и на глобалния пазар. Страните членки на тези организа-
ции са задължени да въвеждат европейските стандарти 
като национални стандарти.
Стандартизационните органи на международно ниво 
имат същите цели – премахване на пречките в търговията 
и повишаване на конкурентоспособността на икономи-
ката чрез прилагане на най-добрите практики и техноло-
гии. Международните стандарти не трябва непременно 
да бъдат въвеждани като национални стандарти от стра-
ните членки, но Споразумението за технически пречки в 
търговията към Световната търговска организация пре-
поръчва международните стандарти да се прилагат във 
всички случаи, когато това е възможно.

Основни принципи за работа по 
стандартизация
Достъпност – членството в стандартизационните орга-
низации е достъпно за всички заинтересовани на съот-
ветните нива – национално, европейско или междуна-
родно. 
Балансирано участие – при разработването на стандар-
тите трябва да бъде осигурено представителство на въз-
можно най-широк кръг заинтересовани от всички групи, 
като не се допуска доминиращо влияние на някоя от тях.
Прозрачност – цялата важна информация трябва да 
бъде разпространена и достъпна за всички заинтересо-
вани. Приемането на стандартите се основава на широко 
обществено обсъждане чрез процеса на обществено до-
питване.
Общо съгласие – стандартите се разработват и прие-
мат след постигане на общо съгласие между участници-
те в процеса на разработването им. Това означава, че не 
трябва да има настоятелно поддържано противоположно 
мнение при съгласуването.

Как се създават стандартите

Ефективност – за да могат да бъдат ефективни и да из-
пълняват своята роля, стандартите трябва да бъдат съо-
бразени както с потребностите на пазара, така и с нор-
мативната база. Органите по стандартизация провеждат 
активна политика за проучване на необходимостта от 
стандарти и работят в пряко сътрудничество с регула-
торните органи.
Съгласуваност – дейността по стандартизация тряб-
ва да бъде съгласувана и координирана между органи-
зациите по стандартизация на всички нива, за да не се 
допуска конфликт или дублиране на дейности. Между 
стандартизационните организации на европейско ниво 
действат споразумения за съвместна работа – Виенското 
споразумение между Европейския комитет за стандар-
тизация (CEN) и Международната организация за стан-
дартизация (ISO) и Дрезденското споразумение между 
Европейския комитет за стандартизация в електротехни-
ческата област (CENELEC) и Международната електро-
техническа комисия (IEC).

Ролята на Българския институт за 
стандартизация
Българският институт за стандартизация (БИС) като на-
ционален орган за стандартизация в България и демокра-
тична организация е отворен за всички заинтересовани 
от дейността по стандартизация. Членове могат да бъдат 
фирми и организации, представители на: 

• сдружения на работодатели, браншови камари, 
производители и търговци;
• министерства, агенции, комисии и администра-
тивни структури на изпълнителната власт;
• научни организации, институти и висши училища;
• лица за оценяване на съответствието, органи за 
контрол, органи за сертификация, лаборатории;
• сдружения на застрахователите, на потребители-
те, професионални организации и съюзи.

Каква е организацията за разработване 
на стандартите?
Създадените към БИС работни органи (технически съвети, 
технически комитети, работни групи от експерти) органи-
зират, координират и извършват дейностите по разработва-
не, съгласуване и приемане на стандартите.
Стандартите се разработват чрез последователност от ета-
пи, които са еднакви за всички нива (национално, европей-
ско и международно).
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Процес на разработване на стандарт на национално ниво

Членството в БИС
Членуването в БИС е доброволно. Всяка организация или 
фирма, която желае, може да стане член на БИС със статут 
на корпоративен член, на активно участие или на наблюда-
тел. Участието в дейността по стандартизация на всички 
заинтересовани е изключително важно, тъй като пълно-
правното членство на БИС в европейските организации 
по стандартизация CEN и CENELEC налага задължително 
въвеждане на европейските стандарти като български и от-
мяна на противоречащите им национални стандарти.
Активното членство в БИС е от изключителна полза както 
за производителите, така и за българската икономика като 
цяло. Участвайки пряко при разработване на национални, 
международни и европейски стандарти, вие защитавате 

националните интереси по отношение на техническото съ-
държание на тези стандарти. Можете да влияете върху съ-
държанието на стандарта при разработването и съгласува-
нето, да получавате информация за новостите във вашата 
област, както и да бъдете запознати с тенденциите, които 
ще са факт в близко бъдеще, да участвате в международни 
и европейски технически комитети, работни срещи и фо-
руми в областта на стандартизацията.
Освен това ползвате отстъпка при покупка на стандарти, 
стандартизационни документи, а също и при участие в 
семинари, конференции и курсове за обучение, организи-
рани от БИС. Безплатно получавате официалния бюлетин, 
каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на 
БИС и други информационни издания. (БДС Компас)
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Оценяването на съответствието е 
процес, предназначен да докаже, че 
продукт, услуга, система за управление 
или орган отговарят на определени 
изисквания
Използването на стандартите в процедурите за оценяване 
на съответствието позволява хармонизиране в целия свят, 
а това улеснява международната и вътрешната търговия, 
давайки на купувача увереност, че предоставеният му про-
дукт или услуга отговаря на изискванията.

Ползите от оценяване на 
съответствието са за всички
Потребителите печелят от оценяването на съответстви-
ето, тъй като това е механизъм, който им дава доверие, 
че продуктите и услугите, които купуват, са годни за из-
ползване. Оценяването на съответствието може да даде 
възможност на потребителите да намерят подходящи ре-
шения, ако продуктът не удовлетворява определените из-
исквания.

Оценяване на съответствието – 
доказателство, че продуктите и 

услугите отговарят на изискванията

Производителите са по-спокойни, когато са внедрили в 
своите организации системи за управление, за да гаранти-
рат, че продуктите и услугите, които те доставят, отговарят 
на изискваните критерии. Съответствието на техните про-
дукти или услуги с международните стандарти им предос-
тавя предимство пред конкурентите.
Органите за контрол на изпълнителната власт – ин-
фраструктурата по оценяване на съответствието е част от 
процеса, който те използват, за да гарантират, че условия-
та за здраве и безопасност, както и условията, свързани с 
околната среда, постоянно се спазват. Органите за контрол 
на изпълнителната власт често изискват задължително 
оценяване на съответствието, когато става дума за здра-
ве, безопасност и екология. Без официално оценяване и 
одобряване органите за контрол на изпълнителната власт 
може да забраняват продажбата на продукти и услуги. 
Затова оценяването на съответствието не само осигурява 
доверието на потребителите и купувачите, но и улеснява 
свободното движение на стоки и услуги през национални-
те граници. 
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Как функционира оценяването на 
съответствието? 
Дейностите по оценяване на съответствието се извърш-
ват по три начина: 

• Оценяване от първа страна: техни-
чески термин, използван, когато оце-
няването на съответствието с даден 
стандарт, изискване или нормативен 
акт е извършено от самата органи-
зация доставчик. С други думи, това е 
самооценяване, извършено на собствена 
отговорност, и е известно с наименова-

нието „декларация за съответствие от доставчика”.

• Оценяване от втора страна: оценяването на съот-
ветствието е извършено от клиент на организацията 
доставчик. Производителят например ще разреши на 
клиент да провери, че продуктите, които той желае, 
са в съответствие с изискванията.

• Оценяване от трета страна: в този случай оценя-
ването на съответствието се извършва от независим 
орган извън структурата на организацията достав-
чик и от потребителя на продукта. Пример за това 
е, когато независим орган за сертификация удостове-
рява, че дадено предприятие е в съответствие с ISO 
9001 и му предоставя сертификат.

Много често решението да се избере даден вид оценяване 
на съответствието зависи от редица фактори, един от които 
е нивото на риска, свързан с продукта или услугата, както 
и от изискванията на клиента.
Оценяването на съответствието може да бъде прилагано 
за продуктите като цяло, включително услуги, процеси и 
системи, като например системите за управление.
В Общия европейски пазар е незаконно да се търгува със 
стоки и услуги, които не отговарят на съществените из-
исквания за безопасност, определени в съответните евро-
пейски директиви. Най-прекият начин за удостоверяване 
на съответствието на продуктите с определени изисквания 
е оценяването на съответствието с изискванията на стан-
дартите.

Съвети към производителите:
Когато е продуктът е обект на национално законода-
телство, да установи:

• има ли позовани стандарти, които трябва да 
спазва;

• има ли изисквания за доказване на 
съответствието.

Когато е продуктът е обект на национално законодател-
ство, въвеждащо европейско техническо законодател-
ство (директиви от т. нар „Стар подход”), да определи:

• стандартите, които трябва да спазва;

• какви са процедурите за оценяване на съответ-
ствието.

Когато продуктът е обект на национално законодател-
ство, въвеждащо директиви от Нов подход:

• да установи има ли хармонизирани европейски 
стандарти към директивите от Нов подход, отнася-
щи се до неговия продукт, и може ли да ги прилага;

• да определи процедурата за оценяване на съответ-
ствието, която най-общо зависи от оценяването на 
риска и от прилагането или неприлагането на хармо-
низираните стандарти;

• когато процедурата изисква намесата на тре-
та независима страна, да избере орган за оценяване 
на съответствието (нотифициран орган), признат в 
Европейския съюз (виж http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/;

• да състави декларация за съответствие;

• да постави знак за съответствие.

Когато продуктът не попада в регулираната област, 
но производителят иска да докаже качествата му, той 
може да избере: 

• да потърси орган за сертификация, който ще орга-
низира изпитване и оценяване на съответствието по 
съответната схема за сертификация и ще издаде сер-
тификат за съответствие със стандарт, и ако има 
регистриран знак за сертификация – ще може да го 
постави върху продукта; 

• да сертифицира система за управление на произ-
водството (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000), коя-
то гарантира управление на процесите и осигуряване 
на постоянно качество на продуктите, опазване на 
околната среда и осигуряване на безопасни условия на 
труд. (БДС Компас)



БДС Компас, брой 2/201110

Н
А

 Ф
О
КУ

С

Печалба и прогрес без риск няма. А когато рискът не 
се управлява ефикасно, организациите не могат да се 
възползват максимално от възможностите и да намалят 
загубите си. 
Затова на помощ идва стандартът БДС ISO 31000 
„Управление на риска. Принципи и указания”. Рискът 
се отнася преди всичко до неопределеността и нейното 
влияние върху постигането на целите, които си поставя 
всяка организация. 
БДС ISO 31000 определя принципите, рамката и процеса 
на управление на всякакви форми на риск във всички 
организации независимо от тяхната дейност и големина. 
Той не налага подход на универсални мерки за всички 
случаи, а акцентира върху гъвкавото приспособяване на 
принципите и указанията към конкретните потребности и 
организационната структура.
Стандартът съдържа основните термини и определения, 
след което определя 11 принципа, необходими за 
постигането на ефективно управление на риска. 

Управлението на риска 
• създава стойност и я запазва;

• е неразделна част от организационните процеси; 

• е неразделна част от процеса на вземане на 
решения;

• разглежда ясно неопределеността; 

• е систематично, структурирано и своевременно; 

• се основава на най-добрата налична информация; 

• е приспособимо;

• отчита човешките и културните фактори;

• е прозрачно и всеобхватно;

• е динамично, повтарящо се и реагиращо на изме-
ненията; 

• улеснява непрекъснатото подобряване на органи-
зацията.

Този стандарт може да бъде прилаган от цялото общество, 
от всяко държавно или частно предприятие, всяка общност, 
асоциация, група или от отделни хора. Стандартът не е 
специфичен за дадена индустрия или отделен сектор, а е 
приложим навсякъде и във всичко. Отнася се за всякакъв 
вид риск независимо от неговото естество, неговите 
положителни или отрицателни последствия. 

Как да управляваме риска

Управлението на риска трябва да бъде:
• неразделна част от цялостното управление,

• интегрирано в културата и практиките на орга-
низацията, и

• подходящо за процесите на организацията.

В стандарта е показана необходимата структурна рамка, 
предоставяща основания и мерки, които трябва да обхванат 
управлението на риска на всички нива в организацията. 
Елементите на управлението на риска трябва да бъдат 
приспособени към съществуващата система, за да 
се осигури личната отговорност на ръководството и 
персонала. 
Общият подход, описан в стандарта, дава принципи и 
указания за управление на всякаква форма на риск по 
систематичен, прозрачен и надежден начин, в каквато и да 
е област и при каквито и да е обстоятелства. 
При разработването и внедряването на планове и 
организационни структури за управление на риска трябва 
да се отчитат различните потребности на конкретната 
организация, нейните цели, обстоятелства, структура, 
дейности, процеси, функции, проекти, продукти, 
услуги или нейните конкретни активи и специфични 
практики. Този стандарт не е предназначен за целите на 
сертификацията. 
Преди разработването и внедряването на организационна 
рамка на управлението на риска е важно да се оценят и 
да се разберат вътрешните и външните за организацията 
обстоятелства. Външни са например социалната, 
културната, политическата, правната, финансовата, 
технологичната, икономическата, природната и 
конкурентната среда. Към вътрешните се включват 
управлението, организационната структура, ролите, 
отговорностите и други.



БДС Компас, брой 2/2011 11

Н
А

 Ф
О
КУ

С

Политиката за управление на риска 
трябва ясно да прецизира целите и 
ангажиментите и обикновено включва:

• обосновката на организацията по отношение 
управлението на риска;

• взаимовръзките между целите и другите полити-
ки на организацията и политиката й за управление на 
риска;

• отчетността и отговорностите за управление на 
риска;

• начинът, по който се разглеждат конфликтите 
на интереси;

• ангажиментът за осигуряване на необходимите 
ресурси на персонала, отговорен за управлението на 
риска;

• начинът, по който ще се измерват и отчитат 
постиженията от управлението на риска; 

• ангажиментът за периодичен преглед и подобря-
ване на политиката и организационната рамка на 
управление на риска вследствие на дадено събитие 
или изменение на обстоятелствата.

Организацията трябва да разработи план за управление 
на риска, както и да отдели необходимите ресурси за това. 
Обменът на информация и консултирането с вътрешните и 
външните заинтересовани страни трябва да се осъществява 
на всички етапи от процеса за управление на риска. 
Организацията трябва да определи критерии, позволяващи 
да се оцени значимостта на риска. Те трябва да отразяват 
ценностите, целите и ресурсите на организацията. Някои 
критерии може да бъдат наложени или да произтичат от 
задълженията за спазване на изискванията от нормативни 
актове или на други изисквания, които организацията е 
приела да спазва. 

При определянето на критериите за риск 
трябва да се вземат предвид и:

• естеството на причините и последствията, кои-
то може да възникнат, и начинът, по който те ще 
бъдат измервани, 

• методите за определяне на възможността,

• методът за определяне нивото на риска,

• мненията на заинтересовани страни,

• нивото, на което рискът става приемлив или 
допустим,

• отчитането или неотчитането на комбинации от 
няколко риска и, при необходимост, как и кои комбина-
циите да се използват.

Оценяването на риска е цялостният процес на идентифика-
ция, анализ и преценяване. Организацията трябва да иден-
тифицира източниците на риск, областите на въздействие, 

събитията, както и техните причини и потенциални по-
следствия. Анализът включва отчитането на причините и 
източниците на риск, на техните положителни и отрица-
телни последствия и на възможността те да настъпят. Пре-
ценяването се прави на базата на анализа, като целта е да 
се подпомогнат тези, които вземат решения при определя-
нето на необходимостта от въздействие върху риска.

Въздействието върху риска включва избор и 
внедряване на една или повече възможности 
за неговото изменение. Това е повтарящ се 
процес, който включва:

• оценяване на въздействието върху риска;

• решение дали нивата на остатъчния риск са до-
пустими;

• когато не са допустими, пораждане на ново въз-
действие върху риска; и 

• оценяване на ефикасността на това въздействие 
върху риска.

Плановете за въздействие върху риска 
документират начина, по който са 
внедрени избраните възможности за 
въздействие. Информацията в тях включва: 

• причините, с които се обосновава избора на въз-
можности за въздействие върху риска, включително и 
очакваните ползи; 

• персонала, отговорен за одобряването на плана, и 
тези, които са отговорни за неговото внедряване; 

• предлаганите действия;

• потребностите от ресурси, включително и тези 
за непредвидени разходи; 

• мярката за успехите и ограниченията; 

• изискванията по отношение на отчети и за на-
блюдение;

• графика и последователността.

Наблюдението и прегледът трябва да бъдат планирани 
като част от процеса на управление на риска и да включват 
контрол или редовно наблюдение. Дейностите по 
управление на риска трябва да бъдат проследими. (БДС 
Компас)
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Професия стандартизатор
Инж. Искра Йошовска: 

Стандартизаторите са ценни 
специалисти във всички области на 

икономиката

Професията стандартизатор е уни-
кална. Работим я само ние, тук, в Бъл-
гарския институт за стандартизация. 
В този брой представяме един от най-
младите ни експерти – Искра Йошовска, 
която споделя какво е за нея тази инте-
ресна професия.
Преди няколко години нямах представа, че съществува 
професия стандартизатор, а това се оказа моето първо про-
фесионално поприще. 

Завърших специалност „Автоматизация на производ-
ството” в Химикотехнологичния и металургичен универ-
ситет и след това станах докторант в областта „Ергономия 
и промишлен дизайн”. 

Българският институт за стандартизация е първото ми по-
стоянно работно място.

Преди да започна работа в БИС през 2008 г., не знаех поч-
ти нищо за дейността по стандартизация. Тази професия е 
уникална и няма аналог в България. Единственото място, 
където може да се усвои и да се упражнява, е в БИС. Затова 
и според мен стандартизаторите са ценни специалисти във 
всички области на икономиката.

Започвайки работа тук, осъзнах, че самото овладяване на 
професията е продължителен и трудоемък процес. Стан-
дартизаторите трябва да познават много добре всички 
нормативни актове (европейски регламенти, директиви, 
националното законодателство и др.), свързани със стан-
дартите и стандартизационните документи. Разбира се, и 
самите стандарти, и стандартизационни документи в об-
ластта на икономиката, за която отговарят, а понякога те са 
стотици, дори и хиляди.

Работата тук ми помогна да видя как при разработването 
на стандарти на практика се съчетават научните постиже-
ния, практическият опит и знанията. Защото така се по-
лучава качествен продукт, който удовлетворява в голяма 

степен изискванията на всички организации – държавни 
или частни, участващи при разработването му.

Секретар съм на БИС/ТК 97 „Интелигентни транспортни 
системи и логистика”, а отскоро отговарям и за дейност-
та на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно 
време”. Отговорен специалист съм и за експертна работ-
на група 8 „Услуги, предоставяни в защитени жилища за 
възрастни хора”. Участвам и в секретариатите на БИС/ТК 
52 „Безопасност на машини и съоръжения” и БИС/ТК 59 
„Ергономия”. 

Стандартизацията е обвързана както с европейското, така 
и с националното законодателство. За почти всички обла-
сти на стандартизация, за които отговарям или подпомагам 
дейността на своите колеги, има европейски стандарти, 
хармонизирани към европейски директиви или разработе-
ни по мандати на Европейската комисия.

В обхвата на БИС/ТК 97 има действащи стандарти и про-
екти на стандарти, разработени или разработващи се по 
мандат М338 на Европейската комисия. През юли 2010 г. 
се прие Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедря-
ване на интелигентните транспортни системи в областта 
на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите 
видове транспорт, която несъмнено ще окаже влияние вър-
ху стандартизацията в тази област. 

В обхвата на БИС/ТК 88 се разработват или вече са разра-
ботени стандарти към две европейски директиви – Дирек-
тива 89/686/EEC „Лични предпазни средства” и Директива 
2001/95/EC „Обща безопасност на продуктите”. Основ-
ният европейски документ за БИС/ТК 52 е Директива 
2006/42/EC, или е по-известна като машинната директива, 
по която са разработени и се разработват стандарти и стан-
дартизационни документи.

Според мен стандартизацията разширява мирогледа на 
хората, активни участници в нея. Това е доста трудоемка 
дейност, тъй като изисква познаване на нормативната база 
и на базата от стандарти и стандартизационни докумен-
ти. Но експертът винаги е удовлетворен, когато е успял да 
подпомогне с консултация или съвет клиентите на БИС. 
Радвам се, че избрах професията стандартизатор. 
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Интервю

Стандартите имат важна 
роля за осигуряването на без-
опасността и здравето при 
работа. Когато сме на рабо-
та, сме изложени на различ-
ни рискове, и за да сме живи 
и здрави, отново на помощ 
идва стандартизацията. Това 
е областта, в която минава 
трудовият път на доц. инж. 
Георги Илиев. Завършил е 
Машинно-електротехническия 
институт през 1963 г., канди-
дат е на техническите науки. 
До 1997 г. работи в Институ-
та по охрана на труда и ерго-
номия, който през годините 
има различни наименования, 
след това в Министерството 
на труда до пенсионирането 
си. Инж. Георги Илиев повече 
от 10 години е бил председа-
тел на ТК 52 „Безопасност на 
машини и съоръжения”. Срещ-
нахме се с него, за да ни разка-
же за стандартите преди и 
сега...

– Господин Илиев, откога се занимавате със 
стандартизация?

– От 1966 г., когато започнах работа в Института по ох-
рана на труда. В института давахме становища по всички 
стандарти, свързани с безопасност и здраве при работа, и 
разработвахме стандарти в тази област. Аз съм разработил 
тогава доста стандарти, които бяха утвърдени като БДС. 
Първите стандарти, които разработих с цел подпомагане 
на наредба за безопасна работа при използване на стълби, 
съдържаха изисквания към стационарни стълби за машини 
и съоръжения (БДС 9869-72 „Площадки и стълби на маши-
ни и съоръжения. Изисквания по техника на безопасност”) 
и за преносими метални и дървени стълби (БДС 12119-74 

и БДС 12571-75), които просъществуваха повече от 25 го-
дини. Почти на всички стационарни метални и други съ-
оръжения, не говоря за сградите, стълбите се изпълняваха 
по БДС 9869-72. След това вече съм разработил и много 
други стандарти, предимно в тогавашната система за стан-
дарти по безопасност на труда. След промените през 1989 
г. продължих да работя в областта на стандартизацията. 
Повече от 10 години бях председател на ТК 52 „Безопас-
ност на машини и съоръжения”. Комитетът разработи и 
предложи за утвърждаване първите въведени европейски 
стандарти към Машинната директива през 1994–1996 г. 
Някои веднага се утвърдиха, някои доста по-късно заради 
съществуващите тогава сложни проблеми с въвеждането 
на европейските стандарти. Още действаше старият закон 
за стандартизацията и имаше пречки.

– Според Вас, сега не същест-
вува ли разбирането, че след 
като стандартите са добро-
волни, значи може и без тях?

– Не, не бих казал. В областта, в която 
работя, директивите от Нов подход, и 
по-специално Машинната директива, 
изрично е казано, че се оценява рискът 
и въз основа на тази оценка, ако има 
риск, се предлагат съответни защитни 
мерки, които най-добре са изразени в 
хармонизираните стандарти. Разбира 
се, ако някой измисли по-добро реше-
ние, по-рационално от това, което е в 
стандарта, той може да го приложи. 
Но в повечето случаи стандартът дава 
готово решение, което е на нивото на 
нормативните актове. Така че стан-
дартите, когато говорим за нова про-
дукция, са много важни. Освен това 
имаме и нормативни актове, които ре-
гламентират безопасността и здравето 
при работа. Така например в Наредба 
№ 6 от 15 август 2005 г. за минимални-
те изисквания за осигуряване на здра-
вето и безопасността на работещите 
при рискове, свързани с експозиция 
на шум, в параграф 1 е посочено, че 
дневното ниво на експозиция на шум е 
съгласно БДС ISO 1999:2004 „Акусти-
ка. Определяне въздействието на шума 
при работа и оценяване увреждането 
на слуха, причинено от шум”. Така че 
стандартите са важни за осигуряване 
здравето и безопасността на работе-
щите.

– А спазват ли се стандартите?
– След като стандарт е посочен в нормативен 
акт, той трябва да се спазва. Много предпри-
ятия се стараят да спазват стандартите, кога-
то става въпрос за безопасност и здраве при 
работа. Когато Инспекцията по труда прави 
проверка, проверява точно спазването на нор-
мативните изисквания. Щом в нормативен акт 
има позоваване на стандарт, той трябва да се 
спазва. Ако някой не го спази, подлежи на съ-
ответните санкции. Ако пък стане някоя зло-
полука заради неспазването на нещо, посочено 
в нормативен акт чрез позоваване на стандарт, 
това означава, че работодателят не си е из-
пълнил задълженията. В редица предприятия 
се спазват и стандарти, които не са посочени 
в нормативен акт, но засягат безопасността и 
здравето при работа.

– Какво са за Вас стандартите?
– За мен стандартите са много важни, тъй като 
те подпомагат както производителите за пус-
кане на пазара на безопасна техника, така и ра-
ботодателите за постигане по-високо ниво на 
безопасност и здраве при работа. За съжале-
ние, искам да подчертая един факт, който нару-
шава ролята на стандартите. А именно – това 
са наредбите по Закона за техническите изиск-
вания към продуктите, въвеждащи директиви-
те от Нов подход, които така бяха оформени и 
структурирани, че се затрудни връзката между 
текстовете на наредбата и хармонизираните 
стандарти към директивата. Докато в стандар-
тите се посочва коя точка на директивата те 
подпомагат, при оформлението и структурира-
нето на наредбите се губи връзката със съот-
ветните хармонизирани стандарти. 
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Организациите се стремят да удовлетворят потребности-
те и очакванията на максимален брой потребители, като 
основно си съперничат по цена, качество и срокове за дос-
тавка. 
Стандартите от серията EN ISO 9000 дават шанс на сто-
тици хиляди фирми да увеличат конкурентоспособността 
си на международните пазари, а потребителите да ползват 
все по-качествени стоки и услуги. 

Принципи на управление на качеството

Насоченост към клиента
Организациите зависят от своите клиенти и затова трябва 
да разбират настоящите и бъдещите им потребности, да 
изпълняват техните изисквания и да се стремят да надми-
нат очакванията им.

Лидерство
Ръководителите създават единство на целта и на ориен-
тацията на организацията. Прилагането на този принцип 
води до вземане под внимание на потребностите на всички 
заинтересовани страни, включително клиенти, собствени-
ци, персонал, доставчици, финансисти и обществото като 
цяло.

Приобщаване на персонала
Персоналът на всички нива е същността на една органи-
зация и неговото пълно приобщаване дава възможност да 
се използват способностите на всички в полза на органи-
зацията.

Процесен подход
Желаният резултат се постига по-ефикасно, когато дей-
ностите и свързаните с тях ресурси се управляват като 
един процес.

Системен подход на управление
Идентифицирането, разбирането и управлението на взаим-
носвързани процеси като една система допринася за ефи-
касността и за ефективността на организацията при пости-
гане на нейните цели.

Непрекъснато подобряване
Непрекъснатото подобряване на всичките постижения на 
организацията трябва да бъде постоянна цел на организа-
цията.

Взимане на решение, основано на факти
Ефикасните решения се основават на анализ на данни и на 
информация.

Качеството

Взаимноизгодни отношения с 
доставчиците
Всяка организация и нейните доставчици са взаимносвър-
зани и взаимноизгодните им отношения повишават спо-
собностите и на двете страни да извличат полза.
Системите за управление на качеството са приложими за 
всяка фирма, организация, предприятие или друга инсти-
туция, която има желание да ги внедри, без значение от 
големината или дейността й. Разработването и внедрява-
нето на системата за управление на качеството винаги е 
съобразено с конкретните условия, управленската и орга-
низационната структура и фирмената култура, които вече 
съществуват. Системите за управление на качеството мо-
гат да се интегрират с други системи за управление.

Системата за управление на 
качеството осигурява

• нагледност и прозрачност на управлението на 
процесите, отговорностите и документите в ор-
ганизацията, концентриране на вниманието върху 
съществените проблеми;

• алгоритмизиране на процесите в организацията и 
дефиниране на отговорностите и мястото на всеки 
от персонала;

• създаване на увереност във всеки служител и под-
ходяща атмосфера за оценяване на индивидуалната 
инициатива, разумния риск, конструктивното мисле-
не и разбиране потребностите на потребителя;

• подобрен поток на информацията, което пред-
полага нейната концентрация и целенасоченото и 
пълноценното й използване; 

• по-малко проблеми в комуникацията и координаци-
ята в организацията, а също и с нейните контраген-
ти;

• гарантирано спазване на договорените срокове;

• по-ефективно въвличане на всички сътрудници 
при реализиране на политиката на ръководството и 
неговите цели;

• постигане на синхрон на работата в екипи;

• повишаване на рейтинга на организацията и пoдо-
бряване на нейната репутация.

Стандартите от серията ЕN ISO 9000 (въведени като на-
ционални) са разработени, за да се помогне на организа-
циите от всякакъв вид и големина да внедрят и прилагат 
ефикасни системи за управление на качеството. 
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БДС EN ISO 9000 дава основните принципи и речник и е 
приложим за:

• организации, които се стремят към предимство 
чрез внедряването на система за управление на 
качеството;

• организации, които търсят гаранция от своите 
доставчици, че изискванията им относно продуктите 
ще бъдат удовлетворени;

• потребители на продуктите;

• тези, които са заинтересовани от взаимно раз-
биране на терминологията, използвана в областта 
на управление на качеството (например доставчици, 
клиенти, органи на изпълнителната власт);

• вътрешни или външни страни за организацията, 
които оценяват или одитират системата за управле-
ние на качеството за съответствие с изискванията 
на стандарта (например одитори, органи на изпъл-
нителната власт, органи за сертификация/регистра-
ция);

• вътрешни или външни лица за организацията, 
които предоставят консултации или обучение по 
системата за управление на качеството, подходяща 
за тази организация;

• тези, които разработват стандарти в тази 
област.

БДС ЕN ISO 9001 определя изискванията за системи за 
управление на качеството, когато дадена организация 
трябва да докаже своята способност да доставя продукти, 
които удовлетворяват изискванията на клиентите и на при-
ложимите нормативни актове, и която има за цел да пови-
шава удовлетвореността на своите клиенти. 
Всички изисквания в този стандарт са общи и са предви-
дени да се прилагат от всяка организация, независимо от 
нейния вид, големина и доставян продукт. 
Стандартът посочва начина, по който трябва да се управля-
ват ресурсите (човешки ресурси, инфраструктура, работна 
среда) и дава указания за създаване на продукта, за закупу-
ване, производство и предоставяне на услуга, измерване, 
анализ и подобряване. 

БДС EN ISO 9004 дава указания за ефикасността и ефек-
тивността на системата за управление на качеството. Цел-
та на този стандарт е подобряването на постиженията на 
организацията и на удовлетвореността на клиентите и дру-
гите заинтересовани страни.
Този стандарт съдържа указания, позволяващи да се под-
помогне всяка организация да постига дълготраен успех, 
като използва подход за управление чрез качеството в една 
сложна, взискателна и непрекъснато променяща се заоби-
каляща среда.
Този международен стандарт насърчава самооценяването 
като важно средство за преглед на нивото на зрялост на 
организацията, обхващащо нейните лидерство, стратегия, 
система за управление, ресурси и процеси, за да се иденти-
фицират силните и слабите й страни, както и възможност-
ите за подобряване и/или за нововъведения.
Този стандарт дава предписания с по-широк поглед вър-
ху управлението чрез качеството, отколкото БДС EN ISO 
9001. Той се прилага за всяка организация, независимо от 
нейната големина, вид и дейност.
Стандартът посочва как да се удовлетворят потребностите 
и очакванията на заинтересованите страни (клиенти, соб-
ственици, акционери, персонал, доставчици, партньори и 
цялото общество). 
За да се постигне дълготраен успех, висшето ръководство 
трябва да създаде и поддържа мисия, визия и ценности за 
организацията. Стандартът посочва как трябва да се иден-
тифицират вътрешните и външните ресурси, необходими 
за постигане на своите краткосрочни и дългосрочни цели 
– финансови ресурси, персонал, доставчици и партньори, 
инфраструктура, работна среда, знания, информация и 
технология, природни ресурси.

БДС ЕN ISO 19011 дава указания за одит на системи за 
управление на качеството и на системи за управление на 
околната среда. (БДС Компас)



БДС Компас, брой 2/201116

СЪ
В
ЕТ

И
 К
Ъ
М

 П
О
ТР

ЕБ
И
ТЕ

Л
И
ТЕ

Когато купуваме машини, уреди или играчки, сякаш ни 
е по-спокойно, когато видим маркировката СЕ. Уверени 
сме, че даваме парите си за нещо качествено. Но не това е 
целта на двете букви. Те са съкращение от френския израз 
„Conformité Européene“, който буквално означава „евро-
пейско съответствие“.
Маркировката CE е задължителна за стоки, предназначени 
за Общия европейски пазар, но само за тези, които са опи-
сани в една или повече от европейските директиви от Нов 
подход. Тези директиви целят да хармонизират изисквани-
ята за безопасност във всички страни-членки на ЕС и така 
се улеснява движението на стоки на Общия пазар. 
Маркировката СЕ е знак, че изискванията, съдържащи се в 
директивите, са били изпълнени. Маркировката не е знак 
за произход на продукта, той може да бъде произведен и 
в други страни, но трябва задължително да е оценен съ-
гласно изискванията на европейската система за оценяване 
на съответствието. Правният статут на маркировката СЕ е 
регламентиран в директивите. 
Наричат тази маркировка „европейски паспорт”. Тя е 
декларацията на производителя, че продуктът отговаря на 
съществените изисквания от съответното европейско зако-
нодателство, свързано със здравето, безопасността и опаз-
ването на околната среда. 
Маркировката CE върху продуктите показва на служите-
лите в съответните министерства и ведомства, че проду-
ктът може да се въведе законно на пазара в съответната 
държава. Тя гарантира, че продуктът е безопасен и e в 
съответствие с приложимите изисквания на ЕС, както и че 
са изпълнени всички необходими процедури, свързани с 
оценяване на съответствието.
Стоки и услуги, които не отговарят на съответните дирек-
тиви, е незаконно да се търгуват на Общия европейски па-
зар. От своя страна директивите се отнасят за продукти, 
без които не можем – газови уреди, строителни материали, 
бойлери, хладилници, машини, асансьори, медицински 
изделия, играчки... Има повече от 20 директиви за опреде-
ляне на категориите продукти, изискващи маркировка СЕ.

Маркировката СЕ – европейският 
„паспорт” на стоките

В директивите от Нов подход се посочват осем модула за 
оценяване на съответствието. Изборът зависи от риска, 
присъщ за всеки продукт.
Някои от модулите позволяват производителят сам да на-
прави вътрешни проверки и да декларира съответствие на 
своя отговорност. Но съществуват и много сложни провер-
ки на всеки един елемент, които трябва да бъдат извърше-
ни от нотифициран орган. 
Съставя се техническо досие, което дава информация от-
носно проектирането, производството и работата на про-
дукта. Съдържанието на техническото досие е подробно 
описано във всяка конкретна директива, в чийто обхват е 
съответният продукт.
Задължение на производителя или на упълномощен негов 
представител е да състави ЕС декларация за съответствие, 
която трябва да съдържа необходимата информация, за да 
се идентифицират: директивата, съгласно която се изда-
ва декларацията, производителя, неговият упълномощен 
представител, нотифицираният орган, оценил съответ-
ствието (ако е приложимо), продуктът.
Маркировката CE трябва да е видима, четлива и лесно 
достъпна за длъжностните лица, които извършват надзор 
на пазара, а също и за потребителите. Нанася се по начин, 
който не позволява премахването й без забележими следи. 
Маркировката за съответствие има височина най-малко 5 
мм, ако съответната наредба не определя друго.
Маркировката за съответствие СЕ се нанася върху проду-
кта или върху негов етикет или табела с данни, а когато 
естеството на продукта прави това невъзможно, маркиров-
ката за съответствие се нанася върху опаковката и върху 
съпровождащите го документи, ако съответната директива 
изисква такава документация. 
Допълнителните доброволни маркировки сами по себе си 
не са в противоречие с маркировката СЕ, при положение 
че те не водят до заблуждение или не се припокриват по 
значение или цел с нея. (БДС Компас)
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Всеки дом има колекция от неизползваеми вече зарядни 
устройства за мобилни телефони. Рекламните кампании за 
все по-модерни и по-евтини телефони ни карат често да 
сменяме апаратите, а старите модели и зарядни забутваме 
в някой шкаф. Според експерти европейците сменят теле-
фона си веднъж на две години. 
Директивата за преработка на електронни отпадъци пред-
вижда при купуването на нов телефон старият заедно със 
зарядното да се връща в магазина. Според експерти сега 
едва една трета от този вид отпадъци се преработват, а в све-
та се изхвърлят 51 000 тона зарядни устройства годишно.

И тук отново на помощ идват 
стандартите
Европейският комитет за стандартизация в електротехни-
ческата област (CENELEC) разработи и публикува в края 
на миналата година европейския стандарт EN 62684:2010 
„Interoperability specifi cations of common external power 
supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones” 
(Спецификации за оперативна съвместимост за общо 
външно захранване (EPS) за използване при мобилни те-
лефони, които позволяват обмен на данни (data-enabled)). 
Този стандарт се отнася за т. нар. „смартфони”, които пред-
лагат функции, подобни на функциите на персоналните 
компютри.
Първоначалната идея за универсални зарядни устройства 
за мобилни телефони дойде от България. Лансира я пред-
седателят на Атлантическия клуб Соломон Паси. През 
юни 2009 г. Европейската комисия подписа Меморандум 
за разбирателство с четиринайсет водещи производители 
на мобилни телефони за производство на универсално за-
рядно устройство.
Европейската комисия тогава възложи мандат на CENELEC 
за създаването на европейски стандарт за универсално за-
рядно устройство, за да улесни потребителите и да насър-
чи опазването на околната среда.

Стандартът за зарядното на мобилния 
телефон пази природата

За съжаление обаче приложимостта на стандарта се огра-
ничава само до зарядни устройства за смартфони, които 
представляват едва 25% от общия пазар. Така стандартът 
остава неприложим за голяма част от по-конвенционални-
те мобилни телефони, а собствениците им не могат да се 
възползват от универсалното зарядно устройство. То ще 
бъде с букса микро-USB и ще може да се използва с новите 
модели телефони на Apple, LG Еlectronics, Motorola, NEC, 
Nokia, Qualcomm, Research in Motion (RIM), TCT Mobile 
(ALCATEL), Samsung, Sony Ericsson, Emblaze Mobile, 
Huawei Technologies и Texas Instruments.

Универсално зарядно
Универсалното зарядно е по-сигурно и отговаря на 
изискванията за нивото на електромагнитните емисии и 
за защита от външни въздействия. В стандарта подробно 
са описани основните изисквания, дадени са термини и 
съответните определения. Посочени са спецификациите 
на зарядното устройство, условията на средата, защита и 
надеждност. Документът посочва и изисквания за изпит-
ване. 
Българският институт за стандартизация въведе европей-
ския стандарт като национален (БДС EN 62684:2011) чрез 
издаване на английски език в началото на тази година.
Новият стандарт ще даде възможност на производителите 
да не включват зарядно устройство в пакета с мобилния 
телефон. Това ще бъде по-добре за природата, ще намали 
цените за производство и за доставка.
Европейската стандартизационна общност в електротех-
ническата област няма да спре дотук. Целта е да бъдат об-
хванати всички мобилни телефони и други мултимедийни 
електронни устройства или чрез разширяване областта на 
приложение на този стандарт, или чрез разработване на 
нови стандарти. (БДС Компас)
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Ден на академичната общност за 
международно сътрудничество в 
стандартизацията
Световната академична общност се събира в Хангшу, Ки-
тай, на 27-28 юни 2011 г. в рамките на седмицата за между-
народно сътрудничество в областта на стандартизацията. 
На срещата ще се разгледат възможностите за разработва-
не на нови проекти и инициативи за насърчаване на учас-
тието на висшите учебни заведения в стандартизацията и 
търсенето на нови инструменти за улесняване на диало-
га между участниците в стандартизационната дейност и 
академичните заведения. Темата на работния семинар ще 
бъде „Изследователска дейност и академично обучение в 
областта на стандартизацията”. За повече информация и 
регистрация: http://ICES2011.cjlu.edu.cn. 

Нови проектни комитети на ISO

ISO/TC 258 „Project, programme and management”

Техническият съвет на ISO взе решение за разширяване на 
стандартизационната дейност в областта на управлението 
на проекти чрез създаване на нов технически комитет (ISO/
TC 258 „Управление на проекти и програми”), който ще 
продължи работата на ISO/PC 236 „Project management”. 
Секретариатът ще се поддържа от американския институт 
за стандартизация ANSI. Петнадесет страни са заявили 
намерение да участват активно в работата на комитета, а 
шест са със статут на наблюдатели. БИС ще участва в ра-
ботата на комитета като наблюдател. За повече информа-
ция: kamelia.milanova@bds-bg.org

ISO/PC 259 „Outsourcing”

Международната организация за стандартизация (ISO) 
започна разработването на стандарт в областта на 
подизпълнителска дейност и услугите, предоставяни от 
подизпълнители. Стандартът ще се разработва в рамките 
на новосъздадения проектен комитет на ISO (ISO/PC 259, 
„Оutsourcing“). БИС ще участва като активен член в проце-
са на създаване на стандарта. За повече информация: petar.
lozev@bds-bg.org

ISO/PC 262 „Risk management”

Нов технически комитет на ISO бе създаден за разработ-
ването на стандарт в областта на управление на риска. 
Секретариатът ще се поддържа от националния орган за 
стандартизация на Великобритания (BSI). Осемнадесет 
държави са заявили намерение да участват активно в рабо-
тата на комитета, сред които и България. За повече инфор-
мация: petar.lozev@bds-bg.org

Международна поща
ISO/PC 260 „Human resources management”

Международната организация за стандартизация (ISO) е в 
процес на създаване на нов технически комитет с обхват на 
дейност: стандартизация в областта на управление на чо-
вешките ресурси. Секретариатът ще се поддържа от  аме-
риканския институт за стандартизация ANSI. В рамките на 
18 месеца членовете на комитета трябва да разработят ра-
ботна програма и бизнес план. След одобряване на бизнес 
плана от Техническия съвет на ISO техническият комитет 
ще започне работата по стандартизация. Осем страни, сред 
които Франция, Великобритания, Германия, Холандия, 
Швеция, Норвегия, Швейцария и САЩ,  са заявили наме-
рение да участват активно в работата на комитета, а чети-
ринадесет страни са със статут на наблюдатели. При про-
явен интерес БИС може да придобие членство в комитета.

Предложение за нова област на техническа дейност 
на ISO „Указания за оценяване и подобряване на 
енергийните услуги за потребителите”

Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на COPOLCO (Комитет за раз-
витие на политиката на ISO за потребителите) за създаване 
на проектен комитет на ISO с цел разработване на между-
народен стандарт „Указания за оценяване и подобряване 
на енергийните услуги за потребителите”. Стандартът ще 
съдържа указания и  препоръки за измерване и оценяване 
на енергийните услуги с оглед подобряване на тяхната ефи-
касност и ефективност и повишаване на удовлетвореност-
та на потребителите. Структурата на стандарта ще бъде 
идентична с тази на вече разработения стандарт ISO 24510 
Activities relating to drinking water and wastewater services 
– Guidelines for the assessment and for the improvement of 
the services to users (Дейности, свързани с услугите в об-
ластта на питейните и отпадъчните води. Указания за 
оценяване и подобряване на услугите за потребителя). 
При проявен интерес БИС може да подкрепи създаването 
на проектен комитет на ISO за разработването на стандар-
та. При одобряване на предложението от националните ор-
гани по стандартизация, членове на ISO, те могат да заявят 
своето желание за активно участие в работата на комитета 
или като наблюдатели. Крайният срок за представяне на 
коментари е 30.04.2011 г. За повече информация: rozalina.
haladzhova@bds-bg.org

Предложение за преобразуване на проектен комитет в 
технически в областта на енергийното управление

Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на американския институт за 
стандартизация ANSI за разширяване на стандартизацион-
ната дейност в областта на енергийното управление чрез 
преобразуване на проектен комитет ISO/PC 242 „Energy 
management” в технически комитет. Крайният срок за гла-
суване на предложението е 08.05.2011 г. За повече инфор-
мация: rozalina.haladzhova@bds-bg.org



1. За да подобрите качеството на вашия 
продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при 
продажбата на даден продукт. Прилагането на стандарти 
подобрява качеството и увеличава продажбите на предла-
ганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите 
начини да задържите постоянните клиенти.

2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потре-
бителите, че вашият продукт отговаря на най-високите и 
разпространени изисквания за качество, безопасност и си-
гурност.

3. За да повишите 
конкурентоспособността си 
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че ва-
шият бизнес преследва отлично качество. Това може да ви 
даде голямо предимство пред конкурентите, които не при-
лагат стандарти и дори може да привлечете техни клиенти.

4. За да затвърдите доверието във 
вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на 
клиентите към вашия продукт. Прилагането на определе-
ни стандарти, например свързани с опазването на околната 
среда, помага за доброто ви име в обществото.

5. За да намалите вероятността от 
грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна 
точка, която намалява риска от грешки и недоразумения. 
Така няма да губите време и пари за разработване на про-
дукти, които не отговарят на нужното качество и съответ-
ните изисквания. Освен загуба на пари, грешките вредят и 
на вашата репутация.

6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите 
за проучване и разработка и нуждата от създаване на вече 
съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт за сис-
тема за управление ще подобрите организацията на работа 
и ще направите бизнеса си много по-доходоносен.

Десет причини 
да използвате 
стандартите

7. За да бъдат вашите продукти 
конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че ва-
шите стоки и услуги са конкурентоспособни. Това е най-
ефективният начин да се увеличи максимално вашият по-
тенциален пазар и със сигурност е предимство при износа 
на продукти.

8. За съответствие със 
задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени 
да ги прилагате. Но вашата продукция няма да може да се 
продава на някои пазари, ако не отговаря на определени 
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стан-
дарти спестява време, усилия, разходи и дава увереност, че 
спазвате задълженията си.

9. За да улесните износа на вашите 
продукти 
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, оп-
ределени от Директивите на ЕС, за да могат да се продават 
на Общия европейски пазар. Такива продукти обикновено 
трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще 
можете да продавате стоките си в държави-членки на ЕС.

10. За да увеличите шансовете си 
за успех
Включването на стандартите като част от вашата марке-
тингова стратегия ще даде много по-голям шанс за успех 
на вашия продукт. Прилагането на стандарти увеличава 
шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.
(БДС Компас)
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