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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на 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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Най-ожесточените „войни” между държавите днес май са в сферата 
на туризма. Малки и големи страни се надпреварват с богат арсенал в 
привличането на чужди посетители, а туризмът генерира все по-висо-
ки проценти от брутните вътрешни продукти.
Общият пазар позволява без виза да посещаваме мечтани дестина-
ции в Европейския съюз. Заради национални, законови или културни 
различия все още често не се постига консенсус за стандартите в ту-
ризма. Представяме европейски стандарти, които определят общата 
терминология на английски, френски и немски, за да се улесни вза-
имното разбиране между потребителите и доставчиците на туристи-
чески услуги. 
Показваме стандарта за добрите екскурзоводи, тъй като туристиче-
ската дестинация разчита на тях, за да се популяризира и рекламира 
историята, културата и начинът на живот. 
Стандартите са много важни за здравето и безопасността при хобита и 
развлечения. Някои, като гмуркането под вода, са опасни, въпреки че 
гарантират големи дози адреналин, затова представяме важни стан-
дарти за водолазните услуги.
Преминаваме границите не само за ваканция или бизнес, но и за изу-
чаване на чужд език. Представяме стандарта, който определя изисква-
ния към фирми, училища, туроператори и туристически агенти. При-
лагането му гарантира качествено обучение в чужбина, включително 
място за настаняване, програма за свободното време и допълнителни 
туристически услуги.
„БДС Компас” дава някои практични съвети как пътешествието да не 
се превърне в разочарование, загуби на нерви, багаж и пари.
При пътуване често има рискове. Но в бизнеса – винаги. Много са 
методите за оценяване на риска и кои от тях са подходящи за дадена 
организация и ситуация показва стандартът БДС EN 31010 „Управле-
ние на риска. Методи за оценяване на риска”.
Работата по стандартизация е предизвикателство, споделя в рубрика-
та „Професия стандартизатор” Десислава Гуленова, ръководител на 
сектор „Основополагащи стандарти, околна среда и услуги”. От своя 
страна експертът с богат опит инж. Лилия Смедарчина допълва, че 
стандартите гарантират ред и безопасност.
Устойчивата икономика е немислима без стандартите. Огромната им 
роля за това бе фокусът на най-авторитетното събитие в европейската 
стандартизация тази година – генералните асамблеи на CEN (Евро-
пейски комитет за стандартизация) и CENELEC (Европейски комитет 
за стандартизация в електротехническата област), както и на среща-
та на високо ниво на европейската стандартизация. Домакин на този 
престижен форум за първи път бе Българският институт за стандар-
тизация (БИС), който в началото на юни посрещна в курорта Албена 
стотици експерти от цял свят. 
Форумите в Албена не само популяризираха ролята на стандартите 
за успех на общия европейски пазар, но и доказаха важното място 
на БИС в българската икономика и в европейската стандартизация. 
А България разкри пред гостите красивата си природа, уникалното 
културно-историческо богатство и възможностите за туризъм.

редакционен коментар
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Общият пазар позволява без виза да посещаваме мечтани 
дестинации в Европейския съюз. Заради национални, за-
конови или културни различия все още често не се постига 
консенсус за стандартите в туризма. 
Европейски стандарти обаче определят общата термино-
логия в туризма на английски, френски и немски. Те съ-
държат определения за общо ползване в туристическата 
индустрия, за да се улесни взаимното разбиране между 
потребителите и доставчиците на туристически услуги. 
Формулирането на стандартизирани определения в облас-
тта на туризма е трудна задача не само поради културни-
те различия. Някои термини и понятия не са обхванати в 
стандартите, защото те са неизвестни в една или няколко 
страни членки или не могат да се преведат или опишат 
точно на езиците, използвани в стандарта. 
Следните два стандарта помагат да разберем ясно турис-
тическата оферта и да знаем за какво плащаме, за да няма 
неприятни изненади. Термините в тях са на български, ан-
глийски, френски и немски език.
БДС EN 13809 Туристически услуги. Туристически 
агенции и туроператори. Терминология помага да се 
направи избор на туристически услуги, основан на необ-
ходимата информация.
Стандартът например посочва разликите при багажа. Тер-
минът „разрешен багаж”, означава „ограничен багаж на 
пътник според броя на пакетите, и /или размерите, и /или 
теглото, чието транспортиране е включено в цената на 
транспорта”. „Ръчен багаж” е този, който пътникът може 
да задържи при себе си по време на пътуването, докато 
„регистриран” е този, за чието транспортиране отговаря 
доставчикът на транспорта.

Когато в офертата е написано „съдействие по време на пъ-
туване”, то пътниците трябва да могат да разчитат на под-
помагане и информация, включително и телефонен номер 
за връзка, работещ 24 часа 365 дни в годината.
Когато пътуването е организирано и с обща цена, това оз-
начава, че има предварително определена програма, която 
включва най-малко две от следните туристически услуги 
– транспорт, нощувка, както и други, които представляват 
значителна част от екскурзията и продължават повече от 
едно денонощие.
Стандартът прави разлика между „разглеждане” и „посе-
щаване”. Първото е гледане отвън, докато при второто се 
влиза в място, представляващо културен или природен ин-
терес. „Панорамното пътуване” пък дава обща представа 
за град или област, обикновено без посещения.
„Цена на пътуване” означава общата сума, която пътникът 
трябва да заплати за всички туристически услуги (вклю-
чително такси и мита), уговорени в договор за пътуване.
БДС EN ISO 18513 Туристически услуги. Хотели и 
други видове места за настаняване при туризъм. Тер-
минология определя термини във връзка с различни ви-
дове обекти за настаняване при туризъм и други подобни  
услуги.
„Полупансион” е, когато в цената са включени закуска 
плюс обед или вечеря, а при пълен пансион са включени 
и трите. При „включено всичко в цената” или много раз-
пространения вече и у нас термин all inclusive, са включе-
ни място за настаняване, храни и напитки, както и полз-
ване на определени съоръжения. Терминът за известната 
„английска закуска” е „пълна” и това означава, че е допъл-
нена с топли и студени храни. (БДС Компас)
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Какъв трябва да бъде добрият 
екскурзовод

Екскурзоводите, разказващи ни за историята и културата 
в даден регион, са изключително важни за устойчивото 
развитие на дестинацията. Те помагат на туристите да се 
чувстват добре, да задоволят любопитството си и да се 
върнат отново. А туристическата дестинация разчита на 
тях, за да се популяризира и рекламира историята, култу-
рата и начинът на живот. БДС EN 15565 Туристически 
услуги. изисквания за предоставяне на професионално 
обучение и програми за квалификация на екскурзоводи  
подкрепя усилията на Европейския съюз за улесняване на 
свободното движение и предоставянето на туристически 
услуги в рамките на страните членки чрез единен висок 
стандарт за квалификацията на екскурзоводите. Този ев-
ропейски стандарт дава свобода на страните, регионите и 
градовете да решават какви да бъдат нивото, обхватът и 
основните области на техните програми за обучение, но 
при положение че тези програми отговарят на минимални-
те стандарти и изисквания за обучение на екскурзоводите.
Стандартът посочва, че програмата за професионално обу-
чение трябва да бъде изготвена така, че да дава възмож-
ност екскурзоводите в сферата на тяхната квалификация 
да:

• представят областта (обекта, града, района и/или 
страната); 

• водят групи или индивидуални посетители, включи-
телно и такива със специални потребности;

• проучват и намират информация за предоставяне 
на точни и съответстващи коментари;

• представят пред посетителите културното на-
следство и природните дадености, както и околната 
среда;

• помагат на посетителите да преживеят и разбе-
рат това, което виждат и посещават; 

• информират посетителите за всички аспекти, 
свързани с живота на тази област; 

• създават и разработват организирани обиколки в 
областта;

• говорят съответния език.

Екскурзоводите трябва да имат и познания за туристиче-
ската индустрия и профила на посетителите в съответната 
област, както и за съответните постановления и разпоред-
би, включително за здравеопазване и сигурност, облагане-
то с данъци и застрахователните изисквания.
Предложената от стандарта рамка за програмите за про-
фесионално обучение включва общи и специфични пред-
мети, както и практическо обучение. Посочва се, че обу-
чението трябва да е най-малко 600 учебни единици, като 
една е равна на 60 минути. Приема се, че в някои случаи 
e необходимо да се увеличи продължителността, като се 
вземат предвид историческите, културните, географските 
и други фактори. Но във всички случаи минималната про-
дължителност на практическото обучение трябва да е поне 
40 % от общата продължителност на програмата.
В теоретични предмети се включват световна история и 
култура, юридическата и политическа система на Евро-
пейския съюз, религия и философски движения, история 



БДС Компас, брой 3/20126

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я на изкуството и архитектурата и литература, световна гео-

графия и геология, професионална етика.
Стандартът посочва задължителните начини за предста-
вяне като сила на гласа и интонация, дикция, ползване на 
микрофон, техники на дишане, език на тялото, външен вид 
и поведение, стил и речников запас. Дадени са и необхо-
димите техники за комуникация като приспособяване към 
изискванията на аудиторията, умение за междуличностно 
общуване, подбор и свързване на информацията, контро-
лиране на стреса. 
Екскурзоводът трябва да е обучен и на бизнес познания и 
умения.
В програмата трябва да са заложени предмети, специфич-
ни за съответната област, като история, околна среда, кул-
тура, икономика и съвременен живот.
Необходими са демонстрационни и учебни пътувания до 
места и паметници, които включват всички по-значими 
обекти на културното наследство.

Независимото оценяване на квалификацията трябва да 
бъде извършвано чрез:

• писмени и устни изпити;

• практическа демонстрация на място;

• балансиран подбор на изпитващи с подходяща ква-
лификация.

Необходимо е да бъде представено и доказателство за ком-
петентност по отношение на обучение за оказване на пър-
ва помощ.
Институцията, която предоставя професионално обуче-
ние, трябва да удостовери, че обучаваните са завършили 
образованието си на ниво, съответстващо на изискванията 
на програмата за обучение, преди да бъдат назначени.
Изисква се институцията да създава и прилага вътрешни 
процедури за гарантиране на качеството като съдържание, 
методика и начини на обучение, материално-техническа 
база, администрация, ресурси и учебни материали, както и 
за работата на преподавателите. (БДС Компас)
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Водолазните услуги
Стандартите са много важни за здравето и безопасността  
при хобита и развлечения. Някои, като гмуркането под 
вода, са опасни, въпреки че гарантират големи дози адре-
налин.
БДС EN 14467 Водолазни услуги за развлечение. изи-
сквания към доставчиците на водолазни услуги за раз-
влечение определя изискванията към водолазните центро-
ве.
Стандартът определя три насоки в доставянето на услуги:

• трениране и обучение;

• организирани спускания и спускания с водач за сер-
тифицирани водолази;

• отдаване под наем на водолазна екипировка.

Доставчикът се задължава да предостави на клиента след-
ната информация:

• условията за подписване, доставка и прекратяване 
на договора;

• квалификационни изисквания (медицинско свиде-
телство, водолазна сертификация);

• изисквания по отношение на екипировката;

• цени;

• изисквания за застраховка в съответствие с нацио-
налните норми;

• информация за околната среда;

• разпоредби, свързани с водолазната дейност.

При спускания с придружител или организирано е необхо-
димо да се представи информация за местността и за въз-
можните опасности, ограниченията за дълбочина и време.
Водолазният център трябва да гарантира безопасността 
преди всяко спускане и да въведе процедури, доказващи, 
че рискът е под контрол. По време на оценяването на риска 
трябва да бъдат взети под внимание: 

• движението на водата (течение, вълнение);

• видимостта под водата;

• замърсяването;

• методите за влизане/излизане;

• забранените зони;

• до каква степен местността е подходяща за про-
веждане на планираните занимания;

• плана за действие при спешни случаи.

Доставчикът е задължен да осигури на всички места, на 
които се осъществява водолазна дейност, следното:

• оборудване за оказване на първа помощ;

• уред за подаване на кислород с минимален капаци-
тет 15 l/min чист кислород в продължение на мини-
мум 20 min;

• комуникационна система, чрез която може да се 
сигнализира при спешен случай.
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служители имат достатъчна и валидна квалификация. 
Водолазни курсове, които включват спускания при особе-
ни условия и които не са включени в стандартната водо-
лазна инструкторска квалификация или опит, като нощни, 
при ограничена видимост; дълбоководни, до потънали 
обекти, в заледени води или в пещери, трябва да се из-
вършват само от водолазен инструктор, притежаващ второ 
ниво и допълнителна квалификация.
Водолазът трябва да притежава най-малко второ обучител-
но ниво, за да може да се спуска организирано. На мястото 
на организираното спускане трябва да присъства лице с 
квалификация най-малко „водолаз лидер”, което да осъ-
ществява контрол.
За да ползва услугата „спускане с водач”, клиентът трябва 
да притежава най-малко първо водолазно ниво. Спускани-
ята трябва да се водят от лице, притежаващо квалифика-
ция най-малко „водолаз лидер”.
Доставчикът е задължен да провери дали отдаваната под 
наем водолазна екипировка функционира правилно, преди 
да я предаде на клиента.
Клиентите трябва да бъдат информирани, че използването 
й изисква обучение.
Водолазната екипировка трябва да бъде поддържана и пре-
глеждана в съответствие с изискванията на производителя. 
Информацията от поддръжката, прегледа и инспекцията на 
екипировката трябва да бъде съхранявана.
Персоналът трябва да е компетентен да дава съвети на кли-
ентите при избора им на водолазна екипировка и информа-
ция за нейната експлоатация в зависимост от планираните 
водолазни дейности. 
Европейският стандарт EN 14153 се състои от следните 
части:
БДС EN 14153-1 Водолазни услуги за развлечение. ми-
нимални изисквания, свързани с безопасността при 
обучение на водолази. Част 1: Ниво 1 – водолаз под на-
блюдение.
БДС EN 14153-2 Водолазни услуги за развлечение. ми-
нимални изисквания, свързани с безопасността при 
обучение на водолази. Част 2: Ниво 2 – самостоятелен 
водолаз.
БДС EN 14153-3 Водолазни услуги за развлечение. ми-
нимални изисквания, свързани с безопасността при 
обучение на водолази. Част 3: Ниво 3 – водолаз лидер.
Самостоятелният водолаз трябва да бъде обучен така, че 
да има достатъчно знания, умения и опит да се спуска в 
открити води с други водолази, притежаващи най-малко 
същото ниво, без наблюдение на инструктор. Непълно-
летните трябва да представят подписан от родител или на-
стойник документ, разрешаващ им да се запишат в курса.
За да бъдат сертифицирани, трябва да направят поне чети-
ри спускания от не по-малко от 15 минути в открити води 
под наблюдение на инструктор.

„Водолазът лидер” трябва да бъде обучен да планира, ор-
ганизира и извършва спускания, както и да ръководи група 
в открити води.
За да бъде сертифициран като водолаз лидер, курсистът 
трябва да е регистрирал поне 60 спускания в открити води. 
Най-малко 40 от тях трябва да са извършени след завърш-
ване на 2 ниво, съгласно EN 14153-2.
Поне 30 спускания трябва да включват широк спектър от 
различни фактори като понижена видимост, течения, вода 
с температура, по-ниска от 10 °С. Минималната възраст за 
водене на група от водолази е 18 години.
Стандартите БДС EN 14413-1 Водолазни услуги за раз-
влечение. минимални изисквания, свързани с безо-
пасността при обучение на инструктори. Част 1: Ниво 
1 и БДС EN 14413-2 Водолазни услуги за развлечение. 
минимални изисквания, свързани с безопасността при 
обучение на инструктори. Част 2: Ниво 2 посочват ком-
петенциите, които един водолазен инструктор трябва да 
притежава, за да получи сертификат за съответното обучи-
телно ниво. Стандартите посочват и процедурите по оце-
няване на тези компетенции.
Задължително на кандидатите трябва да бъде направен 
медицински преглед и процедури, които да докажат, че са 
годни за спускания. 
Стандартите посочват необходимите теоретични знания и 
персонални водолазни умения, както и как се преподава и 
упражнява надзор, процедури при спешни случаи. 
Минималната възраст, на която може да се получи серти-
фикация за ниво 1 и 2 на водолазен инструктор, е 18 годи-
ни. (БДС Компас)
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Европейската стандартизация за 
устойчива икономика

Устойчивата икономика е немислима без стандартите. 
Светът е изправен пред предизвикателства като финансова 
нестабилност, изчерпване на природни ресурси, измене-
ния на климата, социално неравенство и нови технологии. 
Европейските и международни стандарти имат голям при-
нос в посрещането на много от тези предизвикателства, а 
стандартизационните организации са част от глобалния 
дебат, тъй като са включени в почти всички области на 
икономиката. Огромната роля на стандартите за устойчи-
вото развитие бе фокусът на най-авторитетното събитие в 
европейската стандартизация тази година – генералните 
асамблеи на CEN (Европейски комитет за стандартизация) 
и CENELEC (Европейски комитет за стандартизация в 
електротехническата област), както и на Срещата на висо-
ко ниво на европейската стандартизация. Домакин на този 
престижен форум за първи път бе Българският институт 
за стандартизация (БИС). В началото на юни курортът Ал-
бена посрещна експерти от цял свят. Сред официалните 
лица бяха президентът на Международната организация 
за стандартизация (ISO) Борис Алешин, президентът на 
Международната електротехническа комисия (IEC) Кла-
ус Вюхер, президентът на CENELEC Дейвид Досет, Дирк 
Вейлер – президент на Европейския институт за стандар-
тизация в далекосъобщенията (ETSI) и президентът на 
CEN Фридрих Смаксвил.

Срещата на високо ниво на европейската стандартизация, 
на която присъстваха над 160 делегати, бе открита от пред-
седателя на УС на БИС Ивелин Буров. Първата сесия бе 
посветена на значимите постижения след юни 2011 г., а 
втората – на основната тема „Европа 2020 – европейска-
та стандартизация за устойчива икономика”. Основният 
доклад, представен от Уил Дей, съветник по устойчиво 
развитие на PricewaterhouseCoopers LLP (PwC Великобри-
тания) и старши сътрудник на Университета в Кеймбридж, 
привлече вниманието с направения анализ на развитието 
на икономиката в глобален мащаб и произтичащите от това 
предизвикателства пред целия свят. Подчертана бе необхо-
димостта от по-добро разбиране за стандартизацията и от 
нарастващо осъзнаване, че европейските и международни 
стандарти биха съдействали практически за посрещането 
на много от предизвикателствата, пред които е изправен 
светът днес. Фокусът бе поставен върху трите аспекта на 
устойчивото развитие – социален, икономически и еко-
логичен, като се акцентира на необходимостта от баланс 
между интересите на бизнеса, правителствата и не на по-
следно място – хората.

Официалните гости на срещата на високо ниво на евро-
пейската стандартизация

Делегатите на срещата
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руми, тъй като по проект „Усъвършенстване на системата 
за стандартизация в България”, финансиран по оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика 2007- 2013”, бяха проведени допълни-
телни събития – дискусионни форуми и фирмено изложе-
ние. 
Участието на представители на български предприятия 
показа голямата добавена стойност за повишаване на кон-
курентоспособността на икономиката ни. Бизнесът вече е 
по-добре информиран за възможностите, които дава учас-
тието в дейността по стандартизация, както и за тенден-
циите в развитието на европейските икономики и инова-
циите. Представители на българските предприятия имаха 
уникалната възможност да дискутират важни въпроси с 
водещи експерти от националните органи за стандартиза-
ция в Европа, включително добрите практики, ползата от 
стандартите и тяхната роля за повишаване на конкурен-
тоспособността на фирмите. 
Фокусът на дискусионните форуми бе енергийната ефек-
тивност – тема, изключително актуална и важна в цял свят. 
Единият бе в електротехническата, другият – в неелектро-
техническата област на стандартизацията. 

Презентация на Бернард Тийс, изпълнителен директор на 
Германската комисия за електрически, електронни и ин-
формационни технологии на DIN и VDE

Интерес предизвикаха презентациите на Теодор Иванов 
от фирма „А1 limited”, който представи електромобилите 
като алтернатива за придвижване в забързания град, и на 
Антонина Андреева от „Винербергер ЕООД”, която пред-
стави концепцията за четирите основни параметъра за раз-
витие на строителството – енергийна ефективност, еколо-
гичност, икономичност и качествена и здравословна среда.
Сред другите интересни презентации бяха съвременните 
фасадни стени, термопомпени агрегати, бойлерите с ниска 
консумация на енергия, нормативната уредба за енергийна 
ефективност в строителството, уличното осветление. 

В дискусионния форум на CEN участва и Елизабет Блаха, 
зам.-изпълнителен директор на Австрийския институт 
за стандартизация и член на Административния съвет 
на CEN (вдясно)

Дискусионните форуми дадоха възможност за обмяна на 
мнения по въпроси, свързани с енергийната ефективност

На тридневно изложение различни български фирми, ак-
тивни участници в дейността по стандартизация, имаха 
възможност да представят дейността си и да споделят своя 
опит от прилагането на стандартите. 

Форумите в Албена не само популяризираха ролята на 
стандартите за успех на Общия европейски пазар, но и 
доказаха важното място на БИС в българската икономика 
и в европейската стандартизация. България разкри пред 
стотици гости красивата си природа, уникалното култур-
но-историческо богатство и възможностите за туризъм.  
(БДС Компас)
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Десислава Гуленова, 
ръководител на сектор 

„Основополагащи 
стандарти, околна среда 

и услуги”: работата 
по стандартизация е 
предизвикателство

Работата по стандартизация е предизвикателство – винаги 
има какво да бъде научено и какво да бъде предадено.
Работата ми като стандартизатор ми предоставя възмож-
ност да поддържам връзка с експерти не само на национал-
но ниво, но и от различни страни, които участват пряко в 
процеса по разработването на стандарти. Това е и една от 
целите, която се стремя да осъществявам – да привличам 
български експерти, които да участват пряко в разработва-
нето на европейски и международни стандарти.
Стандартизацията не беше обособена като самостоятелна 
дисциплина, когато бях студентка, но отделните стандарти, 
свързани с книгоиздаването, библиотечната и информа-
ционната дейност, бяха застъпени в различни дисциплини. 
Висшето си образование завърших в СУ „Св. Климент 
Охридски” – специалност „Библиотечно-информационни 
науки” с квалификация „Информационен специалист”. 
Преди да започна работа в БИС, работех в сферата на об-
разованието като учител по английски език, но мечтата ми 
бе да работя по придобитата специалност. Допълнител-
ната ми квалификация „Банки и банково дело” е резултат 
от изучаването на специалност „Финанси” в Института за 
следдипломна квалификация към УНСС.
През 1998 г. започнах работа в Комитета по стандартиза-
ция и метрология (КСМ), чийто приемник днес е Българ-
ският институт за стандартизация, като секретар на ТК 16 
„Архивна, библиотечна и информационна дейност”. Ви-
наги съм смятала, че информацията е основополагаща и 
важна. Затова в работата си се стремях и продължавам да 
се стремя непрекъснато да търся нова и актуална информа-
ция, свързана с дейността ми, и да я използвам от гледна 
точка на възложените задачи. Още през първата година в 
БИС започнах работа по учредяването на още два нови ко-
митета ТК 80 „Електронен обмен на данни в администра-
цията, търговията и услугите” и ТК 84 „Банково дело, цен-
ни книжа и подобни финансови услуги”. Допълнително ми 
беше възложен и секретариатът на ТК 12 „Приложения на 
статистическите методи”.

След няколко години работа и след проявен интерес от 
заинтересовани организации и специалисти в областта на 
туризма, ръководството на БИС ми възложи учредяването 
на технически комитети в тази област. Станах техен секре-
тар, а впоследствие те бяха преобразувани и обединени в 
един комитет – ТК 89 „Туристически дейности”. 
Щастлива съм, че през времето ми на работа в БИС имах 
възможност да следя и началото на развитието на стандар-
тизацията в областта на услугите. Това е дейност, приори-
тетна през последните години както на европейско, така и 
на международно ниво – непрекъснато се създават нови 
комитети в различни области на услугите. През 2007 г. 
участвах в проекта „CHESS”, чиято цел беше да бъде на-
правено проучване в страните от Европейския съюз и да 
се дефинират областите, в които е необходимо да се разра-
ботват стандарти в областта на услугите.
От 2007 г. заемам позицията ръководител на сектор „Ос-
новополагащи стандарти, околна среда и услуги”. Това 
е изключително отговорна дейност, за осъществяването 
на която е необходимо поддържането на професионални 
знания и координация не само с колегите в БИС, но и с 
участниците в техническите комитети и заинтересованите 
в областта.
След приемането на БИС за пълноправен член на CEN бях 
номинирана като упълномощен представител от БИС в 
Техническия съвет на CEN. На национално ниво съм опре-
делена като секретар на Техническия съвет по стандарти-
зация в неелектротехническата област на действие. 
През годините на работата ми в БИС съм имала възмож-
ност да участвам в различни обучения, проведени в раз-
лични органи по стандартизация.
Щастлива съм, че работата в БИС ми предоставя възмож-
ност за професионално развитие, което е мечтата на всеки 
един специалист.
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създават ред и безопасност

Интервю

Инж. Лилия Смедарчина 
е заместник-председател 
на Фeдерацията на науч-
но-техническите съюзи 
(ФНТС), член е на Съюза 
на стандартизаторите в 
България и на Управителния 
съвет на БИС. Била е главен 
секретар във Фонд „Индус-
трия” и Министерство на 
промишлеността.

Инж. Смедарчина, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
Със стандартизация или по-точно с те-
оретичната основа се занимавам още от 
студентската скамейка. Завършила съм 
Химико-технологичния и металургичен 
университет в град София и по професия 
съм инженер-химик. След завършването 
по време на цялата дейност съм се занима-
вала и със стандартизация.

Доколко са необходими 
стандартите?
Стандартите за мен са необходими, защото 
създават ред и необходима безопасност и 
качество, тоест, те са гаранция за постиг-
нати резултати въз основа на изисквания 
на клиентите.

По дефиниция стандартите 
са доброволни, но това 
означава ли, че може без тях?
Стандартите по дефиниция са доброволни, 
но всяка уважаваща себе си фирма – тър-
говско дружество или друг вид сдружение, 
има нужда от тях. Дори само като счето-
водни стандарти и стандарти, гарантиращи 
безопасност.

Лично за Вас, какво са 
стандартите?
Лично за мен стандартите, както казах по-
горе, са ред и безопасност и повторяемост 
/стабилност/ на качествени показатели, на-
маляване на продукция с намалени качест-
вени показатели.
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Как се избира метод за оценяване на 
риска

Мозъчна атака, списъци за проверка, анализ на опасно-
стите и контрол на критичните точки, Бейсова статистика, 
анализ на разходите и ползите...
Много са методите за оценяване на риска и кои от тях 
са подходящи за дадена организация и ситуация показва 
стандартът БДС EN 31010 управление на риска. методи 
за оценяване на риска.
Мозъчната атака залага на въображението и е много полез-
на за идентифициране на рискове, свързани с нови техно-
логии, когато няма данни, или когато са необходими нова-
торски решения.
Анализът на разходите и ползите може да се използва за 
оценяване на риска, когато общите очаквани разходи се 
сравнят с общите очаквани ползи, за да се избере най-до-
брият или най-изгодният вариант.
За всичко това разказва този стандарт, който е спомагате-
лен към ISO 31000 и дава указания за избора и прилагане-
то на системни методи за оценяване на риска. Не е пред-
назначен да се използва за целите на сертификацията, на 
нормативните актове или за договорни отношения.
Оценяването на риска е цялостен процес на идентифика-
ция, анализ и преценяване. 

идентификация: откриване на това какво може да се слу-
чи, което би могло да повлияе върху постигането на целите 
на организацията. 

методите за идентификация на риска могат 
да включват:

• методи, основани на доказателства, примери за 
които са списъци за проверка и прегледи на данни за 
минали периоди;

• системни екипни подходи, когато екип от специа-
листи следва системен процес, за да идентифицира 
рискове чрез структуриран набор от напомняния или 
въпроси;

• методи на индуктивно разсъждение, като напри-
мер HAZOP (Изследване на опасностите и работос-
пособността).

Могат да се използват различни помощни средства за по-
добряване на точността и пълнотата, включително про-
веждане на „мозъчна атака“ и методологията „Делфи“.
Анализ: включва разглеждане на причините и източни-
ците на риска, техните последствия и вероятността, че те 
могат да настъпят. 
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или количествени. 
Качествените определят последствията, вероятността и 
нивото на риска чрез термини като „високо“, „средно“ и 
„ниско“. Полуколичествените методи използват цифрови 
скали за оценяване на последствията и на вероятността 
и ги комбинират, за да получат нивото на риска, като из-
ползват формули. Количественият анализ дава оценки на 
фактически стойности за последствията и техните веро-
ятности и дава стойности за нивото на риска в конкретни 
единици. 
Често има значителна неопределеност, свързана с анализа 
на риска. Разбирането й е необходимо за ефикасно интер-
претиране и съобщаване на резултатите.
Преценяване: включва сравнение на оценените нива на 
риска с критериите, определени при установени обстоя-
телствата, за да се определи значимостта на нивото и вида 
на риска.

Един разпространен подход представлява 
разделянето на рисковете на три зони:

• горна – където нивото на риска се счита за не-
допустимо каквито и да са ползите, които може да 
донесе дейността;

• средна (или „сива” област) – когато разходите и 
ползите се вземат предвид и благоприятните въз-
можности се съпоставят с потенциалните послед-
ствия;

• долна – където нивото на риска се счита за пре-
небрежимо или толкова малко, че не са необходими 
мерки за въздействие.

Оценяването на риска може да се прилага към всички ета-
пи на жизнения цикъл, които се нуждаят от различни ме-
тоди. 

Подходящият метод трябва да:
• бъде обоснован и подходящ за ситуацията или 
организацията;

• дава резултати във вид, който разширява разби-
рането на характера на риска и как да се въздейства 
върху него;

• бъде годен за ползване по начин, който е просле-
дим, повторим и проверим.

Методът трябва да бъде избран на основата на приложими 
фактори като целите на изследването, потребностите на 
хората, вземащи решения, видът и обхватът на анализира-
ните рискове, човешки и други необходими ресурси, всич-
ки регулаторни и договорни изисквания и др. Някои мето-
ди изискват повече информация и данни, отколкото други.
Методите за оценяване на риска могат да бъдат класифи-
цирани по различни начини. Приложение А на стандарта 
прави сравнение на методите за оценяване на риска. Всеки 
един от методите е разяснен допълнително в приложение 
В, където се посочва кога е подходящо да се използва, как-
во включват входните данни, какъв е процесът, резултати-
те, преимуществата и ограниченията при използването му.
Приложението показва кога и как да се използва най-под-
ходящият метод. Терминът „мозъчна атака“ често пъти 
неточно се използва за всички видове групови обсъжда-
ния. В действителност истинската мозъчна атака включва 
специални методи, за да се осигури, че въображението на 
хората е активирано чрез мислите и изказванията на други 
участници в групата.
Методът Делфи пък е процедура за получаване на надеж-
ден консенсус на мнения в група от специалисти. Тъй като 
мненията са анонимни, вероятността да бъдат изразени 
непопулярни мнения е по-голяма и всички мнения имат 
еднаква тежест.
Приложението разказва за методи като списъци за провер-
ка, предварителен анализ на опасностите (Primary Hazard 
Analysis – РНА), изследване на опасностите и работоспо-
собността (HAZard and OPerability Study – HAZOP), оце-
няване на токсичността, анализ на основните причини 
(RCA) и много други, които са от полза за всяка организа-
ция при оценяването на рисковете във всяка една ситуация.  
(БДС Компас)
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Когато пътуваме в чужбина

Пътуваме из Европа само с лична карта, а далечни и екзо-
тични дестинации стават все по-достъпни. „БДС Компас” 
дава някои практични съвети как пътешествието да не се 
превърне в разочарование, загуби на нерви, багаж и пари.
Когато пътуването е организирано, проверете дали туропе-
раторът или туристическият агент е регистриран. В офиса 
му на видно място трябва да има удостоверение за регис-
трация. 
Туристическата фирма трябва да ви представи писмена, 
пълна и точна информация за цената, датите, пунктовете 
и маршрута, броя на нощувките и храненията, данни за 
паспортния и визовия режим, както и информация за ме-
дицинските и санитарните изисквания, заплащаните до-
пълнително услуги. 
Фирмата трябва да има застраховка „отговорност на ту-
роператора” и да ви представи договора за нея. Ако не го 
представи, имате право да се откажете писмено преди пъ-
туването от сключения договор, без да дължите неустойка 
или обезщетение. 
Прочетете добре условията в договора за организираното 
пътуване, преди да го подпишете. В общите условия тряб-
ва подробно да са разписани както правата и задълженията 
на туроператора, така и вашите. Вижте как може да напра-
вите рекламация и да се откажете от договора, както и ка-
къв е размерът на отговорността на туроператора.
В чужда страна трябва да се съобразявате с местните зако-
ни и обичаи, затова ги проучете предварително.
Предварително сключете договор за здравна, туристиче-
ска, пътна или друга застраховка в зависимост от пътува-
нето.
При пътуване с влак, автомобил или кораб няма специално 
регламентиране на европейско ниво, за разлика от пътува-

нето със самолет. Може да търсите правата си при забавен 
или отменен полет, отказан достъп до борда, при забавен, 
изгубен или повреден багаж. След 21 дни се счита, че ба-
гажът ви е загубен и можете да получите компенсация за 
съдържанието му. Питайте авиокомпанията за протокол за 
забавен и повреден багаж, който се попълва на място, и 
след това го изпратете на авиокомпанията, заедно с напи-
сана от вас жалба.
Като гражданин на ЕС можете да ползвате безплатна 
спешна и неотложна медицинска помощ във всяка държава 
членка, но трябва да имате европейска здравноосигурител-
на карта или удостоверение за временно заместване. В ня-
кои страни може да се наложи предварително да заплатите 
услугите, след което ще ви бъдат възстановени разходите, 
затова пазете всички платежни документи. 
Лекарствата трябва да са в оригинални опаковки. Прове-
рете дали те не се считат за незаконни там, където отивате. 
Необходима е и рецепта.
Запишете адресите и телефоните на българското диплома-
тическо или консулско представителство в страната, къде-
то отивате.
При кражба на лични документи, билети и пари, незабавно 
отидете в най-близката полицейска служба, подайте жалба 
и поискайте копие от протокола за установяване на съби-
тието. Свържете се с дипломатическото или консулското 
ни представителство, за да направите постъпки за получа-
ване на необходимите документи.
Където и да се намирате, трябва да помните един-един-
ствен номер при спешни случаи – 112. На него можете да 
се обадите безплатно от всички страни в ЕС както от ста-
ционарен, така и от мобилен телефон. (БДС Компас)
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Преминаваме границите не само за ваканция или по биз-
нес, но и за изучаване на чужд език. Затова на помощ идва 
БДС EN 14804 Доставчици на организирани пътува-
ния за чуждоезиково обучение, който определя изисква-
ния към фирми, училища, туроператори и туристически  
агенти. Стандартът показва как да се гарантира качествено 
обучение в чужбина, включително място за настаняване, 
програма за свободното време и допълнителни туристиче-
ски услуги.

Преди сключване на договор трябва 
да бъде предоставена подробна 
информация:

• описание на различните програми, осигурени за изу-
чаването на език;

• предложени дати, продължителност на програми-
те за изучаване на език (по седмици или дни) и броя на 
уроците на седмица, техния график и времетраене в 
минути;

• други възможности за усвояване на знания като мул-
тимедиен център или библиотека;

• дали групите са многоезични или едноезични, мак-
сималният брой участници в клас и възрастовата им 
граница;

• минимално ниво на езикови познания, изисквано за 
всеки курс и дали се предвижда курс за начинаещи;

• процедури за определяне на ниво, необходими серти-
фикати за участие и какви удостоверения се издават 
при завършване на курса;

• дейностите, включени в програмите за свободно 
време, степен на компетентност и изисквана специал-
на екипировка и дали се прилагат някакви медицински 
ограничения;

• дали се изисква минимален брой участници и край-
ният срок за информиране на участника в случай на 
анулиране;

• мерки, когато договорените услуги за изучаване не 
са налични при пристигане.

Поне седмица преди пътуването доставчикът трябва да 
представи подробно разписанието, мястото за настанява-
не, правилата и традициите в страната домакин, име за 
контакт и телефонен номер при спешни случаи.
Доставчикът трябва да осигури ръководство и квалифици-
ран персонал, който да наблюдава обучението, настанява-
нето, програмите за свободно време. Необходимо е да се 
гарантира, че тези, които имат проблеми с учебната про-
грама, могат да се консултират с определени преподава-
тели.
Преподавателите трябва да са квалифицирани и да имат 
сертификат, даващ им право да преподават определения 
език. Задължително е да имат завършено университетско 
образование по изучавания език.
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Стандартът посочва на какви изисквания трябва да отгова-
ря мястото за настаняване, спалното помещение, кухнен-
ските съоръжения, банята.
Когато настаняването е в частен дом, доставчикът трябва 
да предостави на домакините необходимата информация 
за задълженията и отговорностите им. Стандартът посоч-
ва, че доставчикът на всеки две години трябва да посещава 
частните домове, за да се провери дали спазват договоре-
ните нива на обслужване. Обикновено в частен дом могат 
да се настанят до четирима и при определени условия. 
При настаняване в помещения към учебни заведения е 
необходимо да има един ръководител на 15 непълнолетни 
ученици и да е осигурен денонощен надзор.
При апартаменти с кухни не бива да се настаняват повече 
от двама в една стая, необходимо е да бъде осигурена тра-
пезария или всекидневна.
Стандартът посочва какви трябва да бъдат ръководителите 
на групи и как те трябва да се оценяват на всеки две годи-
ни. 
Когато учещите са непълнолетни, доставчикът трябва да 
осигури посоченото в таблицата:

Големина на група 2-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135

Ръководители на  група 1 2 3 4 5 6 7 8 9

От които на възраст 21 
години или повече   поне 1 поне 2 поне 3

В рамките на първите пет дни на всяко пребиваване дос-
тавчикът на пътуване за изучаване на език трябва да оцени 
удовлетвореността на участниците от курса и договорени-
те услуги, особено относно посрещането, мястото за нас-
таняване и обучението.
В края на престоя участниците трябва да попълнят  
въпросник за договорените услуги. След това е необходи-
мо въпросниците да бъдат обработени, за да се анализира 
нивото на удовлетвореност. След проверка на информаци-
ята трябва да се предприемат необходимите действия. 
Всички оплаквания, получени в писмена форма, трябва да 
бъдат разгледани в рамките на 5 работни дни от получава-
нето им, освен ако междувременно не са уредени. До един 
месец от получаване на оплакването трябва да бъде изгот-
вен отговор. (БДС Компас)
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Електронно издание подкрепя обществения 
сектор за внедряването на ISO 9001
Новото електронно списание Government quality 
magazine е от полза на всички, които внедряват ISO 
9001:2008 в обществения сектор. Създатели на идеята са 
международни и европейски организации, работещи за 
популяризиране на знанията в областта на общественото 
управление и по-специално в процеса на стандартизация, 
сертификация и добри практики в областта на местното 
управление.
Издателите на електронното списание (Formula Europe 
Institute, The World Council for Quality) са си поставили 
целта то да изпълнява ролята на информационно средство, 
което да повиши нивото на информация относно прила-
гането на ISO 9001:2008 в публичния сектор, ролята на  
IWA 4 в областта на местното управление и възможността 
за преобразуването му в международен стандарт на ISO.
Списанието също ще е генератор на идеи, като предос-
тави платформа за обмяна на мнения, препоръки и офи-
циални позиции на организации и отделни лица, които 
работят в областта. Новото издание е достъпно на адрес: 
http://publ.com/fGAEYCe.

ISO организира семинар за водата
Международната организация за стандартизация (ISO) 
организира международен практически семинар на тема 
„Водата: достъп и употреба – световни предизви-
кателства. Как стандартите на ISO могат да помог-
нат”. Семинарът ще се проведе на 25-26 юли 2012 г. в 
Кобе, Япония. Домакин на семинара е Японският коми-
тет за индустриални стандарти JISC (Japanese Industrial 
Standards Committee), който разработва японски стан-
дарти и представлява интересите на Япония пред меж-
дународните органи за доброволна стандартизация (ISO 
и IEC). Основен акцент на семинара ще бъдат ползите и 
предимствата от международната стандартизация като 
ефективно средство за преодоляване на световните пре-
дизвикателства, свързани с водата. За повече информация: 
www.iso.org/isowaterworkshop2012.

ISO подписа споразумение за сътрудничество с 
COPANT
Международната организация за стандартизация (ISO) 
подписа ново актуализирано споразумение за сътрудни-
чество с регионалния орган за стандартизация COPANT 
– Pan American Standards Commission. Членове на органи-
зацията са всички страни от Северна, Централна и Южна 
Америка (27 на брой) заедно с пет страни-членки от Ев-
ропа. 
Сключването на споразумение между двете организации 
има за цел укрепване на сътрудничеството между ISO и 
нейните членове от страни в Америка и подпомагане на 
практическото реализиране на заложените в споразумени-
ето цели за подобряване на икономическата ефективност 
и развитие на региона чрез насърчаване на дейността по 
стандартизация. 

Нов технически комитет за железопътна 
техника
Международната организация за стандартизация (ISO) 
е в процес на създаване на нов технически комитет ISO/
TC 269 „Железопътна техника”. Обхватът му на дейност 
е стандартизация на всички продукти и услуги, свързани 
с железопътната индустрия, включително строителство, 
функциониране и поддръжка на части и оборудване, ме-
тоди и технология, интерфейс между инфраструктура и 
железопътни превозни средства, въздействие на железо-
пътния транспорт върху околната среда.
От областта на приложение са изключени електронни-
те и електротехнически железопътни продукти и услу-
ги, които са в обхвата на IEC/TC 9. Секретариатът ще се 
поддържа от националния орган за стандартизация на 
Германия (DIN). В рамките на 18 месеца членовете на 
комитета трябва да разработят работна програма и биз-
нес план на комитета. След одобряване на бизнес плана 
от Техническия съвет на ISO, техническият комитет ще 
започне работата по стандартизация. Дванайсет страни, 
сред които Франция, Германия, Австрия, Италия, Шве-
ция, Швейцария, Чехия, Япония, Холандия, Португалия, 
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Израел и Южна Африка са заявили намерение да участ-
ват активно в работата на комитета, а девет страни са със 
статут на наблюдатели. При проявен интерес БИС може 
да придобие членство в комитета. За повече информация: 
dora.tancheva@bds-bg.org.

Предложение за разработване на стандарт за 
потребителски гаранционни срокове
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на COPOLCO (комитет на ISO 
за политика, свързана с потребителите) за разработване на 
стандарт: „Указания за потребителски гаранционни сроко-
ве“. Обхват на предложената работна тема ще бъде опре-
деляне на изисквания и препоръки към производители и 
доставчици на стоки и услуги за създаване на ефективни 
потребителски гаранции, които се предоставят с проду-
кта или услугата. При одобряване на предложението от 
националните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие 
в разработването на стандарта. При проявен интерес от 
страна на заинтересованите страни БИС може да подкрепи 
разработването на стандарта. Крайният срок за предста-
вяне на коментари е 30.07.2012 г. За повече информация: 
desislava.gulenova@bds-bg.org.

Предложение за разработване на стандарт 
„Указания за работа в центрове за обслужване 
и връзка с клиенти”
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на COPOLCO относно започва-
не на стандартизационна дейност в областта на центрове 
за обслужване на клиенти чрез разработване на стандарт: 
„Указания за работа в центрове за обслужване и връзка с 
клиенти“. Обхват на предложената работна тема ще бъде 
определяне на изискванията за работа както на вътреш-
но фирмени центрове за обслужване и връзка с клиен-
ти, така и на изнесени външни центрове. Стандартът ще 
има за цел да се предоставят най-добрите практики, на-
сочени към удовлетворяване на изискванията на клиен-
та. При одобряване на предложението от националните 
органи по стандартизация, членове на ISO, те могат да 
заявяват своето желание за активно участие в разработ-
ването на стандарта. При проявен интерес от страна на 
заинтересованите страни БИС може да подкрепи раз-
работването на стандарта. Крайният срок за представя-
не на коментари е 30.07.2012 г. За повече информация: 
kamelia.milanova@bds-bg.org.

Нов сайт на CEN и CENELEC за малките и 
средните предприятия
Европейските организации за стандартизация (CEN и 
CENELEC) съвместно с NORMAPME доразвиха идея-
та за създаване на електронен инструмент – помагало в 
областта на стандартизацията, което да бъде в помощ на 
малките и средни предприятия (SMEST II project - SME 
Standardization Toolkit). 
Целта на европейския сайт (http://www.cencenelec.eu/SME/
SMEST) е усъвършенстване и насърчаване на връзката 
между малките и средни предприятия за по-добра инфор-
мираност и участието им в стандартизационната дейност. 
Сайтът дава достъп до информация и практически при-
мери за това как малките и средни предприятия да бъдат 
по-активно ангажирани в процеса на европейската стан-
дартизация. Той е и платформа за обмяна на знания, опит 
и добри практики. 
Връзка към сайта е дадена и на интернет страницата на 
БИС, където също е предоставена информация за малките 
и средни предприятия относно ползите от прилагането на 
стандартите. (БДС Компас)



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.


