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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.
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Нашият дом е Земята. Всеки се стреми към икономически просперитет, 
но цената се плаща от цялото човечество. Безразборната експлоатация на 
енергийни източници и природни ресурси и голямото количество отпа-
дъци са предизвикателство за бъдещето на планетата. 
Мотото на Световния ден на стандартизацията – 14 октомври, тази годи-
на е „По-малко отпадъци, по-добри резултати”. Затова и избрахме темата 
на този брой на списание „БДС Компас” да е за отпадъците. Междуна-
родните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, 
които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на 
ефикасността и намаляване на отпадъците.
Боклукът винаги съпровожда човека, тъй като е неизбежен резултат от 
неговата дейност, но термините за него се променят. Това създава обър-
кване при осъществяване на съвременните политики относно управле-
нието, класификацията и намаляването на отпадъците. Например при 
рециклирането на целулоза има повече от сто определени вида отпадъч-
ни материали и всеки от тях си има термин. Затова представяме важни 
стандарти за терминологията, свързана с материалите и управлението в 
тази сфера. Но и тя се променя във времето заради техническото усъвър-
шенстване във всяка човешка дейност.
Необходимо е да се вземат обосновани решения как трябва или не трябва 
да бъдат третирани, оползотворени или обезвредени отпадъците. Пред-
ставяме стандарти, които показват как се взимат проби и как се подгот-
вят порции за лабораториите.
Екоетикетите и екодекларациите предоставят информация за даден про-
дукт или услуга по отношение на цялостните характеристики, свързани 
с околната среда. Разказваме за принципите на екоетикетите, тъй като 
целта им е чрез обявяване на проверима, точна и неподвеждаща инфор-
мация да се насърчи търсенето и предлагането на продукти и услуги, 
които причиняват по-малко замърсяване на околната среда.
Няма как да не произвеждаме отпадъци, но можем да ги намалим. Много 
от нещата, които изхвърляме, ще се превърнат в нови и полезни про-
дукти чрез рециклиране. Но затова е необходимо разделно събиране на 
отпадъците. Показваме как да изхвърляме различни отпадъци в цветни-
те контейнери, за да спасим милиони декари гори и литри вода. Ако не 
бъде рециклирана, пластмасата отива на сметището, а разграждането й 
надживява няколко човешки поколения. 
Камиони събират и извозват отпадъците във всяко населено място. Без 
значение колко са жителите, боклук винаги има. И както за всичко около 
нас, и за тези товарни автомобили си има стандарти, за които ви разказ-
ваме.
В рубриката „Системи за управление” показваме как всяка организация 
може да постигне дълготраен успех. Стандартът БДС EN ISO 9004 дава 
предписания с по-широк поглед, отколкото ISO 9001.
За това как Българският институт за стандартизация е партньор на биз-
неса в усилията му за постигане на конкурентоспособност разказва инж. 
Валентина Минковска-Дочева, главен експерт в БИС. Тя споделя, че ро-
лята на стандартизатора е да организира информацията за стандартите 
така, че да бъде достъпна и полезна за всички.
А стандартите са полезни за всички – убеждава Хрисимир Дочев. Спо-
ред него стандартите са мощен механизъм, който чрез правилното си 
функциониране може да доведе до повишаване на качеството на живот, 
гарантиране на сигурността и безопасността на всички.
„БДС Компас” отново разказва как стандартите спомагат да изградим 
по-красив, по-подреден и по-чист свят.

Редакционен коментар
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променят
Отпадъците винаги съпровождат човека, тъй като са не-
избежен резултат от неговата дейност. Но едни са били те 
преди векове, други са днес, различни ще са в бъдеще. Го-
лям брой съществуващи отпреди определения са запазени, 
но с променено значение, а липсват термини за част от се-
гашните отпадъци. Това създава объркване при осъщест-
вяване на съвременните политики относно управлението, 
класификацията и намаляването на отпадъците и устойчи-
вото развитие на обществото.
БдС EN 13965-1 Характеризиране на отпадъци. терми-
нология. Част 1: термини и определения, свързани с 
материалите е общият език на организациите, работещи в 
различни области и аспекти от управлението на отпадъци-
те – производители, предприятия, които преработват отпа-
дъци, държавни власти. 
Някои отпадъци като хартията, стъклото и металите, са 
по-дълготрайни, рециклират се и се използват повторно. 
Други са без бъдеща стойност. 
Често използваме едни и същи думи за много различни ви-
дове отпадъци. Но на експертите са им нужни прецизни 
описания. Например при рециклирането на целулоза има 
повече от сто определени вида отпадъчни материали и за 
всеки от тях има термин. Но и те се променят във времето 
заради техническото усъвършенстване във всяка човешка 
дейност.
Затова този стандарт е важен. „Опасни отпадъци” са тези, 
които са отразени в списък според процедурата, посочена 
в член 18 на Директива 75/442/EEC, но и всеки друг отпа-
дък, за който се счита от държавите-членки, че има свой-
ства, посочени в специално приложение.
„Опасни отпадъци от здравеопазването” са тези, които се 
получават при медицинска дейност, извършвана под на-
блюдението на квалифицирани лица. Опасността може да 
е биологична, инфекциозна, химична, токсична, фарма-
цевтична, радиоактивна или от остри инструменти.
Стандартът посочва точните термини на основните евро-
пейски езици за животински, водни, азбестови, биораз-
градими, обемисти, строителни, инертни, компостируеми, 
разградими и още много видове отпадъци. 
Втората част на стандарта – БдС EN 13965-2 Характери-
зиране на отпадъци. терминология. Част 2: термини и 
определения, свързани с управлението също дава ценни 
за тази дейност определения. „Компостиране” е обработка 
на твърди органични отпадъци при контролирани условия 
чрез аеробно биологично разграждане и дейност на ми-
кроорганизми, като обикновено се използва за подобрите-
ли на почвата. Но „компостирането в реактор” се прила-
га на затворено място, напълно защитено от климатични 
въздействия и със събиране и обработка на отработения 
въздух. 

Стандартът дава точни определения на основните евро-
пейски езици за всички дейности, свързани с управление-
то на отпадъците – съвместно изгаряне, уплътняване, кап-
сулиране, встъкляване и много други.

И в двата стандарта се посочват 
нормативните позовавания на 
европейските директиви:

• Директива на Съвета 86/278/EEC от 12 юни 1986 г. 
за опазване на околната среда и по-специално на поч-
вата, когато се използват утайки в селското стопан-
ство;

• Директива на Съвета 87/101/EEC от 1986 г., която 
заменя Директива 75/439/EEC за депониране на отпа-
дъчни масла;

• Директива на Съвета 90/667/EEC, която формули-
ра ветеринарни правила за депониране и обработка на 
животински отпадъци, за намиране на място на паза-
ра и за предотвратяване на патогени (болестотворни 
микроорганизми) в храните с животински и рибен про-
изход, и която заменя Директива 90/425/EEC;

• Директива на Съвета 91/156/EEC, която заменя 
Директива 75/422/EEC за отпадъците и 96/350/EC: 
Решение на Комисията за адаптиране на приложе-
ния IIA и IIB към Директива на Съвета 75/422/EEC за 
отпадъците (което замества приложения IIA и IIB на 
75/442/EEC);

• Директива на Съвета 91/689/EEC за опасни отпа-
дъци;

• Директива на Съвета 94/62/EC за отпадъци от 
опаковки;

• Директива на Съвета 1999/31/EC за депониране на 
отпадъци;

• Директива 2000/53/EC на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 септември 2000 г. за излезли от упо-
треба превозни средства в края на жизнения цикъл;

• Директива 2000/76/EC на Европейския парламент 
и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгаряне на от-
падъци;

• Директива на Съвета 1999/31/EC от 26 април  
1999 г. за сметища за отпадъци. (БДС Компас)
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Необходимо е да се вземат обосновани решения как трябва 
или не трябва да бъдат третирани, оползотворявани или 
обезвреждани отпадъците. Тук на помощ идва БдС EN 
14899 Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби 
от отпадъчни материали. Обща рамка за подготовка и 
прилагане на план за вземане на проби.
Този европейски стандарт може да се използва за:

• разработване на стандартизирани планове за взе-
мане на проби за използване при регулярни или рутин-
ни условия (разработване на производни стандарти, 
предназначени за точно определени случаи за вземане 
на проби);

Как се вземат проби от отпадъци

 
 
Планът за вземане на проби трябва да е подготвен под ръководството на ръководителя 
на проекта и при обсъждане с всички заинтересувани страни – клиента, регулаторния 
орган, производителя, тези, които взимат пробите и извършват анализа.  
Трябва да се определи нивото на изпитване и компонентите, които ще се изпитват. 
Необходима е предварителна информация за материала – вид и количество, процес на 
образуване или произход, както и подробности за мястото. 

Програма за изпитване

Определяне на плана за 
вземане на проби 

Вземане на проби съгласно плана  
за вземане на проби 

Лабораторна проба 

Изготвяне на доклад за вземане 
на пробите 

Доклад за вземане на пробите

Транспортиране на пробата до 
лабораторията 

Съхраняване 

Ако е необходимо, се прави 
предварителна обработка на 
пробата, за да се получи 
лабораторна проба 

Подготовка на част от пробата за 
изпитване 

Екстракция 

Анализ/количествено определяне

Изготвяне на цялостен доклад за 
измерването 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Цялостен доклад от 
измерването 

Разработване и прилагане на плана за 
вземане на проби 

Съхраняване 

• включване на специфични изисквания за вземане на 
проби от европейското и националното законодател-
ство;

• съставяне и разработване на план за вземане на 
проби за използване за всеки отделен случай.

Важна информация за прилагането на този европейски 
стандарт може да се намери в петте части на стандартиза-
ционния документ Сд CEN/TR 15310 Характеризиране 
на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни матери-
али. 

Връзки между основните елементи на програмата за изпитване:
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ководството на ръководителя на проекта и при обсъждане 
с всички заинтересувани страни – клиента, регулаторния 
орган, производителя, тези, които взимат пробите и из-
вършват анализа. 
Трябва да се определи нивото на изпитване и компонен-
тите, които ще се изпитват. Необходима е предварителна 
информация за материала – вид и количество, процес на 
образуване или произход, както и подробности за мястото.

Например за твърди вещества е 
необходима следната информация: 

• подвижен поток (например на конвейер) или ста-
тичен;

• ако е статичен, контейнери или на купчини;

• ако е статичен, вид на контейнера: варел, силоз и 
т.н.;

• количество, т.е. килограми, тонове и т.н.;

• брой на контейнерите.

Планът за вземане на проби трябва да съдържа списък на 
всички известни физични и химични характеристики на 
материала, включително на всички известни потенциални 
опасности. Необходимо е да се определят всички предпаз-
ни мерки за безопасност, които трябва да спазва този, кой-
то взема проби.
Стандартът дава избор на подход за вземане на проби, като 
в плана трябва да е заложено кога, къде, от кого и как тряб-
ва да се вземат и набират пробите. Ако е необходимо, тряб-
ва да се определи доставяне на повторни проби.

Ключовите елементи на плана за вземане на проби са показани на следната фигура:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ключова стъпка 3 

Транспорт на пробата до лабораторията       5.2 Библ.: TR4 Процедури за опаковане, съхранение, 
консервиране, транспорт и доставка на пробата

Идентифициране на 
заинтересуваните страни 4.2.1 

Идентифициране на целите и 
определяне на техническите 
задачи 4.2.2

Определяне на общото ниво на 
изпитване, което се изисква (с 
оглед на целите)   4.2.3 

Идентифициране на съставните 
части, които трябва да се 
изпитват   4.2.4 

Изследване на предварителната 
информация за отпадъците 4.2.5 

Идентифициране на предпазни 
мерки за здравето и за 
безопасността  4.2.6 

Избор на подход за вземане на 
пробите. Определяне на вида, 
вероятностно или контролно 
вземане на проби  4.2.7 

Ключова стъпка 1 

- Библ.: TR2: Техники за вземане на проби 

Библ.: TR5: 
Ръководство за 
процеса на 
съставяне на 
план за вземане 
на проби  

- обсъждане със заинтересуваните 
страни

- основно характеризиране 
- изпитване за съответствие 
- верификация на място

- параметри, които ще се изследват 
- физични 
- химични 
- биологични 

Определяне на 
- място на възникването 
- производствен процес 
- променливост на процеса 
- характеристики на отпадъците 

Библ.: TR1: Избор и прилагане на 
критерии за вземане на проби при 
различни условия 
- определяне на генералната съвкуп- 
ност, от която ще се вземат проби 
- брой на пробите 
- начин за вземане на проби, место- 
положение 
- количество на пробата 
- надеждност на резултатите, която 
се изисква 

Определяне на най-подходящата 
техника за вземане на проби, съот- 
ветстваща на изискванията за 
вземане на проби  4.2.7 

Ключова стъпка 2 

Вземане на проба в съответствие  
с плана за вземане на проби 5.1 

Ако е необходимо, се извършва предварителна обработка на 
пробата, за да се получи лабораторна проба, както в библ.:  
TR3 

Изготвяне на доклад за вземане на пробите 6 

Лабораторна проба 

ОСТАНАЛИТЕ КЛЮЧОВИ СТЪПКИ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ 

Ключови елементи, определени в 
плана за вземане на проби
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Как се подготвят порции за 
лабораторна проба

БдС EN 15002 Характеризиране на отпадъци. подгот-
вяне на порции за изпитване от лабораторната проба е 
приложим за подготвянето на представителни порции за 
изпитване от лабораторната проба. 
Стандартът препоръчва обработката на отпадъчния мате-
риал да се осъществява в отделно помещение, използвано 
само за тази цел, особено при натрошаване или пресяване.
подготвените порции за изпитване трябва да отгова-
рят на следните изисквания:

• всяка порция за изпитване трябва да е възможно 
най-представителна за лабораторната проба;

• количеството и физичното състояние (например 
размер на частиците) трябва да е съобразено с изис-
кванията на съответната аналитична техника;

• не трябва да има никакви загуби и замърсяване.

Подготовката на порциите за изпитване в лабораторията 
често включва последователност от операции като хомо-
генизиране, разделяне на фази, сушене, намаляване на раз-
мера на частиците и вземане на частични проби. 
За определянето на операциите трябва да се вземат под 
внимание три основни стъпки:

• Определяне на аналитичните изисквания – какви 
методи ще се използват, колко порции са необходими, 

количеството и свойствата, изисквания за съхранение  
период от време, температура, прибавяне на реагенти 
и др.);

• Определяне на последователността от операции;

• Избор на подходящи процедури.

Извършената работа в изпитвателната лаборатория за-
вършва с доклад, който точно и ясно представя цялата ин-
формация. 
Приложение А дава указания за избиране на техники за об-
работка на проби. Обяснява се кога се използва ръчно или 
машинно хомогенизиране при различните видове проби 
– твърди, течни, летливи вещества. Кога се използва ута-
яване, филтриране, центрофугиране, пресяване, сушене, 
намаляване на размера на частиците, вземане на частични 
проби.
Приложение B показва връзката между минималното ко-
личество на пробата и размера на частиците, приложение 
С – съоръженията за обработка на пробите, а приложение 
D и Е дават конкретни примери.
При анализа на отпадъци и утайки съществуват рискове, 
тъй като може да съдържат опасни (отровни, реактивни, 
запалими и заразни) вещества, които е възможно да до-
ведат до биологична или химична реакция. Стандартът 
препоръчва с тези проби да се работи внимателно и да се 
спазват националните нормативни актове. (БДС Компас)
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Екоетикетите и екодекларациите предоставят информация 
за даден продукт или услуга по отношение на цялостните 
характеристики, свързани с околната среда. Те могат да са 
като заявление, знак или изображение върху продукт или 
опаковка, може да се съдържат в документация за проду-
кта, в технически бюлетини, в реклами или в други мате-
риали.
Целта им е чрез обявяване на проверима, точна и непод-
веждаща информация да се насърчи търсенето и предла-
гането на продукти и услуги, които причиняват по-малко 
замърсяване на околната среда.
БдС EN ISO 14020 екоетикети и екодекларации. Общи 
принципи определя ръководни принципи за разработва-
нето и използването на екоетикети и екодекларации: 

• Екоетикетите и екодекларациите трябва да бъдат 
точни, проверими, съответстващи и неподвеждащи.

• Не трябва да се разработват, приемат или прила-
гат процедури и изисквания за екоетикети и екодекла-
рации, чиито краен резултат може да създаде излиш-
ни пречки пред международната търговия.

• Екоетикетите и екодекларациите трябва да се ос-
новават на научна методология, която е достатъчно 
цялостна и изчерпателна, за да подкрепя твърдение-
то, и която дава точни и възпроизводими резултати.

• Информацията, свързана с процедурата, методо-
логията и критериите, използвани в подкрепа на еко- 
етикетите и екодекларациите, трябва да бъде на раз-
положение и да се предоставя при поискване на всички 
заинтересовани страни.

За принципите на екоетикетите

• При разработването на екоетикети и екодеклара-
ции трябва да се вземат предвид всички аспекти, свър-
зани с жизнения цикъл на продукта.

• Екоетикетите и екодекларациите не трябва да 
възпрепятстват иновациите, които поддържат или 
имат възможност да подобрят резултатността 
спрямо околната среда.

• Административните изисквания или потреб-
ността от информация, свързани с екоетикетите 
и екодекларациите, трябва да се ограничат само до 
тези, необходими за доказване на съответствието на 
етикетите и декларациите с приложими критерии и 
стандарти.

• Процесът на разработване на екоетикети и екоде-
кларации трябва да бъде открит за участие в обсъж-
дането им на всички заинтересовани страни. Трябва 
да се положат разумни усилия за постигане на съгла-
сие по време на целия процес.

• Информацията за аспектите по околна среда на 
продукти и услуги, приложима към даден екоетикет 
или екодекларация, трябва да се предоставя на купу-
вачите и потенциалните купувачи от съответната 
страна, разработила екоетикета или екодекларация-
та. (БДС Компас)
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14 Октомври 2012 
Традиционно обръщение на президентите на международните организации за 

стандартизация по случай 14 октомври – Световния ден на стандартизацията

Klaus WUCHERER, президент на Международната 
електротехническа комисия (IEC)
Boris ALESHIN, президент на Международната органи-
зация за стандартизация (ISO)
Hamadoun TOURÉ, генерален секретар на Международ-
ния телекомуникационен съюз (ITU)
пО-МаЛКО Отпадъци, пО-дОБРи РеЗУЛтати – 
СтаНдаРтите пОВиШаВат еФиКаСНОСтта
Международните стандарти, каквито са стандартите на 
ISO, IEC и ITU, са от съществено значение за повишаване 
на ефикасността. Днес въпросът за ефикасността стои на 
преден план, взимайки под внимание световните предиз-
викателства като устойчивост и финансова нестабилност, 
които задължават организациите да подобряват своите ре-
зултати при намалено количество отпадъци.
Ефикасността показва капацитета да се постигнат целите 
чрез въвеждане на процеси за създаване на продукти или 
услуги с възможно най-добро качество при минимално от-
делени отпадъци, разходи и допълнителни действия.  Ефи-
касността е тази, която позволява на организациите да по-
вишат печалбата си и да постигат целите си. Тя е решаващ 
критерий за успех в днешната изключително конкурентна, 
пълна с предизвикателства икономическа среда.
В съвременния бързо променящ се конкурентен свят въ-
просът за устойчивостта, разглеждан в неговото икономи-
ческо, екологично и социално бъдещо развитие, налага на 
бизнеса да бъде по-ефикасен посредством прилагането на 
широк набор от мерки и действия.
Международните стандарти са мощен инструмент в ръце-
те на организациите, които искат да реализират своя по-
тенциал на световния пазар. Разработени от експерти от 
целия свят, международните стандарти съдържат най-до-
брите хармонизирани в световен мащаб практики, които 
могат да се използват за измерване, сравняване и повиша-
ване на ефикасността и намаляване на отпадъците.
Например, благодарение на общите спецификации, пре-

доставяни от международните стандарти, продукти, услу-
ги и технологии от различни доставчици може да се адап-
тират едни с други като парчета от пъзел. Като осигуряват 
взаимозаменяемост и съвместимост, международните 
стандарти предлагат солидна база за развитие на инова-
циите и улесняват достъпа до пазари на нови продукти. 
Благодарение на международните стандарти отделни дър-
жави, организации, регулаторни органи и изследователи 
могат да са спокойни, че няма да хвърлят усилия в търсе-
нето на вече готови решения, а ще могат да инвестират в 
други важни за тях приоритети.
Знанията на най-високо техническо ниво, съдържащи се в 
международните стандарти, са достъпни за прилагане от 
всички, включително и от развиващите се страни, на кои-
то стандартите помагат да използват по най-добър начин 
човешките и материалните ресурси, с които разполагат. С 
постигането на по-ефикасни индустриални и бизнес про-
цеси чрез прилагането на международни стандарти фир-
мите добиват предимството да бъдат конкурентоспособни 
и да произвеждат по-бързо за повече пазари при по-малко 
разходи.
Така международните стандарти помагат на организа-
циите да отговорят на потребностите на своите клиенти, 
като се фокусират върху оптимизирането на процесите. 
Регулаторните органи могат да използват международните 
стандарти за целите на оценяването на съответствието и за 
изготвянето на добри нормативни актове, които са полезни 
както за пазара, така и за потребителите. Потребителите 
могат да получат увереност, че международните стандарти 
насърчават ефикасността по отношение на въпроси, които 
са важни за тях, например безопасността или етикетиране-
то на продуктите. 
В заключение, международните стандарти на ISO, IEC и 
ITU не само придават повече смисъл на бизнеса, но по-
добрявайки ефикасността, те помагат на обществото по-
добре и по-правилно да оползотворява ресурсите, а с това 
допринасят и за постигането на един по-устойчив свят. 
(БДС Компас)
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инж. Валентина Минковска-дочева,  
главен експерт в БиС:  

тази професия ме обогати 

Моят професионален път повече от 12 години е свързан 
със стандартизацията. Работя в БИС като главен експерт 
в сектор „Стандарти в електротехниката, електрониката и 
далекосъобщенията”. 
Още като студентка в Техническия университет, тогава 
ВМЕИ, по време на лекциите и упражненията по техни-
ческо чертане ни обясняваха колко е важно да се спазват 
приетите стандарти. Впоследствие като инженер-технолог 
по ремонта на електрическата част на тролейбуси срещах 
проблеми именно заради неспазване на стандартите. 
За първи пък влязох в сградата на тогавашния КСМ (Коми-
тет по стандартизация и метрология), за да се запозная със 
стандартите, на които трябва да отговарят съоръженията с 
повишена опасност, тъй като вече съвместявах задължени-
ята и на ведомствен инспектор по технически надзор.
И така до декември 1999 г., когато започнах работа в ДАСМ. 
Тогава, вече преди завършването на второто ми висше об-
разование в УНСС, ми бе предложено да се занимавам със 
стандарти в областта на статистиката. Но нуждата от нов 
експерт в направление „Електротехника” и предишният 
ми професионален опит като електроинженер промениха 
предложението в последния момент. Така започнах своя 
професионален път в стандартизацията в един колектив 
с прекрасни хора, които имаха опита и търпението да ме 
въведат в морето от стандарти в областта на електротех-
никата. Искам да отбележа съдействието на инж. Росица 
Държанова, от която поех първия си технически комитет 
ТК 6 „Битови електроуреди”. Тя ме въведе в тайните на 
професията стандартизатор, но винаги съм разчитала и на 
останалите колеги.
Впоследствие станах секретар на още два технически ко-
митета – ТК 58 „Кабелни изделия” и ТК 3 „Стандартиза-
ция в морското стопанство”. Корабите и лодките са малко 
далеч от моята специалност, но с желание възстановихме 
дейността и на този комитет през 2003 г. и независимо от 
трудностите в тази област, продължаваме да вървим на-
пред.
Имам късмета да съм секретар на технически комитети, 
където българските производители са запазили позиции 
независимо от трудностите. Основните производители на 
битови електроуреди и кабели са активни участници в дей-
ността на съответните технически комитети. Благодарение 
на това активно участие през 2009 и 2012 г. бяхме дома-

кини на две срещи на европейския технически комитет 
CENELEC/ТС 61 „Безопасност на битови електрически 
уреди”. Разработването на бъдещия стандарт, касаещ кон-
сумацията на енергия от акумулиращите водонагреватели 
EN 50440, става с българско участие.
Пълноправното членство на БИС в CEN и CENELEC от 
2007 г. ни позволи да бъдем активни участници и в проце-
са на европейската стандартизация. Членовете на техниче-
ските комитети вече имат шанса не само да се запознават 
с приетите изисквания в стандартите в дадена област, но 
и да влияят на съдържанието им по време на гласуването 
или чрез участие в работните групи. Активното участие 
на европейско ниво с експерти в работни групи изисква 
съответния капацитет и ресурси, но въпреки това вече се 
правят първите стъпки.
И тук виждам една от задачите на Българския институт за 
стандартизация – да бъде партньор на бизнеса в усилията 
му за постигане на конкурентоспособност. За изпълнение-
то на тази задача ние обаче разчитаме на експертния по-
тенциал на всички заинтересовани, защото създателите на 
стандартите са именно те. А нашата роля на експерти по 
стандартизация е да ги подпомагаме и така да организи-
раме информацията за стандартите, че да бъде достъпна и 
полезна за всички.
Макар и първоначално стандартизацията да изглежда суха 
материя, именно тази професия ме обогати като специа-
лист и ми позволи да общувам с много експерти от различ-
ни икономически сектори.
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Стандартите са мощен механизъм, който 
гарантира сигурността и безопасността 

Интервю

Хрисимир Дочев е завършил Вис-
шия институт към МВР, спе-
циалност „Противопожарна 
техника и безопасност”. Про-
фесионалният му път минава в 
различни служби и звена за про-
тивопожарна безопасност към 
МВР – от инспектор до различни 
ръководни постове. От февру-
ари 2012 г. е началник на отдел 
„Център за изследвания и екс-
пертизи” към Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защи-
та на населението” (ГДПБЗН – 
МВР).
Хрисимир Дочев е научен сътруд-
ник І-ва степен. Работил е по 
изпълнението на научно-изсле-
дователски и приложни теми. 
Участва при организирането на 
дейността по стандартизация 
на ГДПБЗН – МВР в областта 
на пожарната безопасност и 
защита на населението, както 
и при разработване на подза-
коновите нормативни актове в 
тази област. Автор е на научни 
доклади и статии по проблеми-
те на пожарната безопасност и 
защита на населението (ПБЗН), 
превенцията на горските пожа-
ри и др., а също и на учебници, 
справочни и образователни ма-
териали в тази област. Член е 
на Управителния съвет на БИС.

– Господин Дочев, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Моите първи стъпки в необятния свят 
на стандартите бяха направени през  
1992 г. Тогава като служител на Научно-
изследователския институт по противо-
пожарна охрана към Министерството 
на вътрешните работи бях определен за 
представител в ТК 50 „Лични предпаз-
ни средства“. Оказвах експертна помощ 
в процеса на идентичното въвеждане на 
европейските стандарти в сферата на 
личните предпазни средства чрез превод 
на български език. Осъзнавайки значи-
мостта на стандартизацията в различни-
те области на живота, дейността ми като 
експерт в ТК 50 продължи. Насочих уси-
лията си за пропагандиране на ролята, 
значимостта и мястото на стандартите в 
дейността на органите по ПБЗН.

– Доколко са важни 
стандартите за Вашата 
дейност?
– Пожарната безопасност и защитата на 
населението е съществен елемент от об-
щата система за гражданска безопасност. 
Органите, на които е възложено от обще-
ството да отстраняват предпоставките за 
възникване на пожари и аварии и да огра-
ничават последствията от тях, трябва да 
използват надеждна система от общодър-
жавни нормативни документи. 

Световната практика показва, че пробле-
мите, свързани с осигуряване на пожарна-
та безопасност, защитата на населението, 
реакцията при кризи, успешно могат да 
се решават чрез прилагане на стандартни 
оперативни процедури. Тези процедури 
се базират именно на стандартите, като 
по този начин се определя общодържавен 
характер на изискванията и се спомага за 
успешното прилагане в практиката на 
техническата и научна мисъл.
След приемането на Република Бълга-
рия за пълноправен член на Европей-
ския съюз (ЕС) за подобряване на нор-
мативния капацитет при разработването 
на новата нормативна рамка в областта 
на гражданската безопасност, в т. ч. и 
пожарната безопасност и защитата на 
населението, следва да бъдат заложени 
критерии, съвместими с възприетите в 
страните от ЕС критерии за адекватна 
реакция на институциите при ежедневни 
пожари и инциденти, мащабни бедствия 
и други извънредни ситуации. 
Крайната цел е постигане на приемливо 
време за реакция при произшествия, съ-
поставимо с това на страните от ЕС както 
за силно развитите райони, така и в отда-
лечените населени места и агломерации. 
По този начин ще се осигури интегрира-
не на дейностите както на национално 
ниво, така и в рамките на ЕС, съобразно 
поетите ангажименти на Република Бъл-
гария по отношение на гражданската без-
опасност.
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по пожарна безопасност и защита на населението е насо-
чена към повишаване нивото на пожарната безопасност в 
процеса на инвестиционното проектиране. В условията 
на преход към пазарна икономика най-подходяща форма 
за извършване на тази дейност е това да става на широ-
ка демократична основа от физическите и юридическите 
лица чрез изграждане на технически комитети по стандар-
тизация в съответната област. Оценявайки това, Главна ди-
рекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  
(ГДПБЗН – МВР) стана инициатор за създаването на пър-
вия технически комитет по стандартизация ТК 1 „Пожаро- 
и взривозащита”. Председател на този технически комитет 
в момента е служител на ГДПБЗН – МВР.
Служителите от дирекцията участват в работата на още 
21 технически комитета на Българския институт за стан-
дартизация и 3 експертни работни групи. Тъй като всички 
въпроси в областта на нормативната база за осигуряване 
на пожарната безопасност и защита на населението не мо-
гат да се решат само от служителите на ГДПБЗН – МВР и 
ТК 1, е създадена система за взаимодействие с останалите 
технически комитети по стандартизация. 
Служители на ГДПБЗН – МВР направиха преглед на ди-
рективите от Нов подход и хармонизираните стандарти, 
които те въвеждат. На основата на извършения анализ се 
прие перспективен план, като експерти от дирекцията ще 
съдействат за извършване на превод на въведените хармо-
низирани стандарти в областта на пожарната безопасност 
и защитата на населението и въвеждането им като българ-
ски. Този процес е от изключително значение за дейността 
на ГДПБЗН – МВР, особено в процеса на актуализиране на 
законовата и подзаконовата нормативна база и хармонизи-
рането й с европейското законодателство.
Необходимостта от прилагането на стандарти в дейност-
та на ГДПБЗН – МВР силно пролича и при подготовка-
та, организирането и провеждането на процедури по За-
кона за обществените поръчки. Доскоро тази дейност не 
беше присъща за дирекцията и тя се извършваше от други 
служби в МВР. На всички специалисти е пределно ясно, 
че изготвянето на качествена техническа спецификация 
за противопожарно, спасително и друго специализирано 
оборудване е немислимо без използването на стандарти. 
Стандартите намират ежедневно приложение и при осъ-
ществяване на дейността на Изпитвателния център по 
„Пожарна и аварийна безопасност” към ГДПБЗН – МВР. 
Той е акредитиран от Българска служба за акредитация 
като лаборатория за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025:2006. 

– Това, че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Приемането на нашата страна за пълноправен член на 
ЕС е съпроводено с осъществяването на дълбоки проме-
ни и реформи във всички сфери на обществото. Тези про-
цеси неминуемо дадоха отражение и върху системата за  
съществените изисквания и оценяване на съответствието 
на продуктите с изискванията за безопасност, включител-
но и в областта на пожарната безопасност и защитата на 
населението. 
Принципът на доброволно прилагане на стандартите не 
следва да се възприема като че ли няма нужда от тях. На-
против, необходимостта от прилагането на стандартите 
се засилва и тя е продиктувана от основните принципи, 
заложени в договора за създаване на ЕС – изграждане на 
общ европейски пазар, без вътрешни граници и свободно 
движение на стоки, хора, услуги. Създаването на еднакви 
условия за всички икономически участници в ЕС, премах-
ването на техническите пречки пред търговията е възмож-
но да се реализира именно с прилагането на стандартите. 
Надявам се бъдещето да го потвърди и по този начин ще 
бъдат разсеяни всякакви твърдения от типа, че добровол-
ният принцип за прилагане на стандартите ги прави не-
нужни и безсмислени. 

– Лично за Вас какво са стандартите?
– Ползата от стандартите е изключително голяма. Тяхното 
прилагане води до подпомагане на участниците на пазара, 
насърчаване на иновациите, облекчаване на комуникации-
те, общуването между хората. Голяма е социалната значи-
мост на стандартите, особено за създаването на условия 
за защита на потребителите, опазване на околната среда, 
подобряване на условията на труд. 
За мен стандартите са мощен механизъм, който чрез пра-
вилното си функциониране може да доведе до повишава-
не на качеството на живот, гарантиране на сигурността и 
безопасността на гражданите. Последното се явява една от 
основните цели от мисията на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението”.
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Как се постига дълготраен успех
БдС EN ISO 9004 Управление за дълготраен успех на 
всяка организация. подход за управление чрез ка-
чеството дава указания за систематично и непрекъснато 

Системи за управление 
 

Как се постига дълготраен успех 
 
БДС EN ISO 9004 Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход 
за управление чрез качеството дава указания за систематично и непрекъснато 
цялостно подобряване на постиженията на всяка организация независимо от нейната 
големина, вид и извършвана дейност  
Стандартът дава предписания с по-широк поглед, отколкото ISO 9001, както се вижда 
на фигурата: 
 
 

 
 

 
За да постигне дълготраен успех висшето ръководство трябва да: 
– има дългосрочна перспектива на планиране, 
– наблюдава непрекъснато и редовно да анализира средата, в която организацията 
извършва дейност, 

 

Непрекъснато подобряване на системата за управление на  
качеството, водещо до дълготраен успех

Потребности  
и очаквания 

Клиенти Клиенти

Удовле- 
твореност

ISO 9004, т. 4, 
Управление за 
дълготраен 

успех на всяка 
организация 

ISO 9001, т. 5, 
Отговорност на 
ръководството 

Основа: Принципи на управление на качеството (ISO 9001) 

Среда, в която 
организацията  
извършва 

своята дейност 

Среда, в която 
организацията  
извършва 

своята дейност 

За да постигне дълготраен успех, висшето ръководство 
трябва да:

• има дългосрочна перспектива на планиране,

• наблюдава непрекъснато и редовно да анализира 
средата, в която организацията извършва дейност,

• идентифицира всички заинтересовани страни, да 
оценява техните възможни въздействия върху пости-
женията на организацията и да определя начина, по 
който да удовлетворява техните потребности и оч-
аквания по балансиран начин,

• приобщава непрекъснато заинтересованите стра-

ни и постоянно да ги информира за дейностите и пла-
новете на организацията,

• създава взаимноизгодни отношения с доставчици-
те, партньорите и другите заинтересовани страни,

• идентифицира рисковете, свързани с кратки и про-
дължителни периоди от време, и да прилага цялостна 
стратегия, позволяваща на организацията да ги нама-
ли,

• предвижда бъдещите нужди от ресурси (включи-
телно необходимата компетентност за своя персо-
нал),

цялостно подобряване на постиженията на всяка органи-
зация независимо от нейната големина, вид и извършвана 
дейност.

Стандартът дава предписания с по-широк поглед, отколкото ISO 9001, както се 
вижда на фигурата
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стратегията на организацията, като гарантира, че 
те дават възможност за бързо реагиране на изменя-
щите се обстоятелства,

• оценява редовно съответствието с актуални пла-
нове и процедури и да предприема подходящи коригира-
щи и превантивни действия,

• осигурява възможности за придобиване на знания и 
опит за персонала, 

• създава и поддържа процеси за въвеждане на ново-
въведения и за непрекъснато подобряване.

Организацията трябва да има процеси за:
• непрекъснато наблюдение и редовно анализиране 
на средата, в която организацията извършва своята 
дейност, включително потребностите и очакванията 
на нейните клиенти, състоянието на конкуренцията, 
новите технологии, политическите промени, икономи-
ческите прогнози или социологическите фактори, 

• идентифициране и определяне на потребностите и 
очакванията на други заинтересовани страни,

• оценяване на своите възможности за процесите и 
ресурсите,

• идентифициране на бъдеща необходимост от ре-
сурси и технологии,

• актуализиране на своята стратегия и политика, 

• идентифициране на изходните елементи, необходи-
ми за удовлетворяване на потребностите и очаквани-
ята на заинтересованите страни.

Трябва да се идентифицират вътрешните и външните ре-
сурси, необходими за постигане на целите. За да се из-
ползват ресурсите (технически средства, съоръжения и 
помещения, материали, енергия, познания, финанси и 

персонал) по ефикасен и ефективен начин, са необходими 
процеси за предоставяне, разпределяне, наблюдение, оце-
няване, оптимизиране, поддържане и предпазването им.
Организацията и нейните партньори са взаимозависими и 
взаимноизгодните отношения повишават техните възмож-
ности за създаване на стойност. При избора и оценяването 
на доставчици и партньори организацията трябва да взема 
под внимание:

• тяхното участие в дейностите на организацията 
и тяхната способност за създаване на стойност за 
организацията и на нейните заинтересовани страни,

• потенциалът за непрекъснато подобряване на тех-
ните възможности,

• подобряването на своите собствени възможности, 
което може да бъде постигнато чрез сътрудничество 
с доставчиците и партньорите, 

• рисковете, произтичащи от взаимовръзките с дос-
тавчиците и партньорите.

Организацията трябва да планира, осигурява и управлява 
своята инфраструктура по ефикасен и ефективен начин, 
като периодично оценява доколко е подходяща за пости-
гане на целите. 

Тя трябва да създаде и поддържа процеси, позволяващи 
да се управляват знанията, информацията и технологиите 
като съществени ресурси. Необходимо е да се отчитат рис-
ковете и възможностите, свързани с наличието и използва-
нето на енергията и природните ресурси за краткосрочен и 
дългосрочен период. 
Процесите са специфични за всяка организация и се про-
менят в зависимост от нейния вид, големина и ниво на зря-
лост. Те трябва да бъдат планирани и проверявани за съот-
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ветствие със стратегията на организацията и да включват 
дейностите за управление, наличието на ресурси, създава-
нето на продукта, наблюдение, измерване и прегледи. 
Трябва да се определи отговорник (често наричан „соб-
ственик на процеса”), на когото са определени отговор-
ности и са дадени пълномощия за създаване, поддържане, 
контролиране и подобряване на процеса и неговото взаи-
модействие с други процеси. Отговорникът може да бъде 
един човек или екип в зависимост от естеството на проце-
са и културата на организацията.
За да постигне дълготраен успех в една непрекъснато из-
меняща се и несигурна среда, организацията трябва редов-
но да наблюдава, измерва, анализира и преглежда своите 
постижения.
Факторите, от които зависи управлението и са от решава-
що значение за дълготрайния успех, трябва да бъдат обект 
на измерване и да бъдат идентифицирани като ключови 
индикатори за успех. Тези индикатори трябва да бъдат оп-
ределени количествено и трябва да позволяват на органи-
зацията да поставя измерими цели, да идентифицира, да 
наблюдава и да прогнозира тенденциите, да предприема 
коригиращи и превантивни действия и мерки за подобря-
ване, когато е необходимо. Ключовите индикатори за ус-
пех трябва да бъдат подходящи за естеството и големината 
на организацията, както и за нейните продукти, процеси и 
дейности.
Самооценяването трябва бъде използвано, за да се опреде-
лят силните и слабите страни по отношение на постижени-
ята и на най-добрите практики както на общо ниво, така и 
на нивото на отделни процеси. Самооценяването може да 
помогне организацията да определя приоритети, да пла-
нира и внедрява необходими подобрения и нововъведения.
Стандартът посочва, че сравнителният анализ е методоло-
гия за измерване и за анализ, която може да се използва 
в търсене на най-добрите практики във и извън организа-
цията с цел да подобри собствените си постижения. Срав-
нителният анализ може да бъде приложен за стратегията 
и за политиката, операциите, процесите, продуктите и за 
организационните структури.

Съществуват няколко вида сравнителен 
анализ, например:

• вътрешен сравнителен анализ за дейности в орга-
низацията,

• сравнителен анализ за постиженията или за про-
цесите на конкурентите,

• общоприложим сравнителен анализ, който сравня-
ва стратегиите, операциите или процесите на орга-
низации, които не са свързани.

Подобряването, нововъведенията и придобиването на зна-
ния могат да бъдат приложени към продукти, процеси и 
техните взаимовръзки, организационни структури, сис-
теми за управление, човешки и културни аспекти, инфра-
структура, работна среда и технологии и връзки с подходя-
щи заинтересовани страни.
В приложение А е даден начин, по който организациите 
сами да оценяват собствените си силни и слаби страни, 
да определят своето ниво на зрялост и да идентифицират 
възможностите за подобряване и нововъведения. В при-
ложение В са описани принципите за управление на ка-
чеството, които са основата на стандартите за управление 
на качеството, а в приложение С е дадено съответствие-
то между ISO 9001:2008 и този международен стандарт.  
(БДС Компас)
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Няма как да не произвеждаме отпадъци, но можем да ги 
намалим. Много от нещата, които изхвърляме, ще се пре-
върнат в нови и полезни продукти чрез рециклиране. Но 
затова е необходимо разделно събиране на отпадъците. 
Малките всекидневни усилия на всеки от нас ще направят 
света по-приятно място за живеене. „БДС Компас” показва 
как да изхвърляме различни отпадъци в цветните контей-
нери.

Хартия
Близо 80 млн. дка гори ще бъдат спасени, ако се рециклира 
поне половината от произведената хартия в света. За ки-
лограм отиват повече от 320 литра вода, а за един тон се 
изсичат 24 дръвчета.
Хартията може да се рециклира до 8 пъти, а от нея се про-
извеждат над 3 хиляди различни продукти. Добре е да из-
ползваме внимателно принтера, преди да решим да копи-
раме излишни писания.
В цветния контейнер се изхвърлят кашони, картони, кутии 
и опаковки. Но не и тапети, тоалетна хартия и изобщо сил-
но замърсени опаковки и хартия. 

Пластмаса
Милиони пластмасови бутилки се изхвърлят всеки час. 
Ако не бъде рециклирана, пластмасата отива на сметище-
то, а разграждането й надживява няколко човешки поколе-
ния. Годните за рециклиране пластмаси имат няколко кода: 
Код 1 – РЕТ: бутилки от безалкохолни напитки и минерал-
на вода, опаковки за перилни препарати, прозрачно опако-
въчно фолио.
Код 2 – HDPE: торбички, каси, палети, опаковки за перил-
ни препарати.
Код 3 – PVC: опаковки за перилни препарати.

Пластмасовите опаковки, които се изхвърлят разделно, са 
фолио, кутии и флакони от козметика и хранителни проду-
кти, бутилки от минерална вода, безалкохолни и алкохолни 
напитки, от почистващи препарати, найлонови пликове и 
торбички. В цветния контейнер не бива да попадат силно 
замърсени пластмаси, туби от автомобилни масла и опас-
ни химически вещества, саксии, играчки и електрически 
уреди.

Метали
Алуминият е един от най-разпространените материали за 
опаковки. Рециклира се лесно и неограничен брой пъти. 
Всеки тон рециклиран алуминий замърсява въздуха с 95% 
по-малко спрямо производството на нов и спестява използ-
ването на 4 тона химически продукти и алуминиева руда. 
С рециклирането на една алуминиева кутия се спестява 
енергия, за да работи поне три часа телевизор.
Металните опаковки, които се изхвърлят разделно, са ку-
тии от напитки, консерви, флакони от козметични проду-
кти, фолио и всякакви капачки. 

Стъкло
Повторното използване на стъклото води до голямо песте-
не на ресурси и енергия. Една бутилка може да се използва 
между 20 и 50 пъти.
Стъклото не се разгражда, но е идеална за рециклиране 
суровина, защото може да се преработва в нови стъклени 
продукти неограничен брой пъти. 
В контейнера за разделно събиране може да се изхвърлят 
всякакви буркани и шишета, но не и стъкла от прозорци, 
електрически крушки, огледала, чинии и опаковки, съдър-
жали опасни химически вещества. (БДС Компас)



БДС Компас, брой 5/2012 17

Зн
а

ете л
и

, че:

и боклукчийските камиони отговарят 
на сложни стандарти

Камиони събират и извозват отпадъците във всяко населе-
но място. Без значение колко са жителите, боклук винаги 
има. И както за всичко около нас, и за тези товарни автомо-
били си има стандарти.
Серията стандарти EN 1501 товарни автомобили за съ-
биране и извозване на битови отпадъци и техните кон-
тейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за 
безопасност  обхваща няколко части:

Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване 
на битови отпадъци със задно товарене.

Част 2: Товарни автомобили за събиране и извозване 
на битови отпадъци със странично товарене.

Част 3: Товарни автомобили за събиране и извозване 
на битови отпадъци с предно товарене.

Част 4: Изпитване на шума, излъчван от товарни ав-
томобили  за събиране и извозване на битови отпадъ-
ци.

Част 5: Контейнероповдигачи за товарни автомобили 
за събиране и извозване на битови отпадъци.

Стандартите за тези товарни автомобили съдържат много 
изисквания за безопасност. Така например при създаване-
то на БдС EN 1501-3 товарни автомобили за събиране 
и извозване на битови отпадъци и техните контейне-
роповдигачи. Общи изисквания и изисквания за без-
опасност. Част 3: товарни автомобили за събиране и 
извозване на битови отпадъци с предно товарене е при-
ето, че съоръжението e конструирано за работа на открито 
при температура от минус 25 ºС  и до плюс 40 ºС . Чрез 
преговори между производителя и ползвателя са взети под 
внимание специфични приложения и условия на работа 
на машината (например вид на отпадъка, разширяване на 
температурния интервал, вид на условията за движение).

Всяка каросерия и каросерия с вграден контейнероповди-
гач трябва да бъдат идентифицирани най-малко със след-
ните трайни маркировки:

• име и адрес на производителя и, където е приложи-
мо, име и адрес на упълномощения представител;

• задължително маркиране, изисквано от правилата, 
които са в сила в държави, където се доставят авто-
мобили за битови отпадъци с предно товарене;

• месец и година, в които е завършил производствени-
ят процес;

• означаване на серията или на вида;

• сериен или идентификационен номер;

• информация за вместимостта.

Интегрираните устройства за повдигане трябва само да 
показват максималния допустим товар. 

Ако пък има този знак,

това е предупредителен сигнал за контейнероповдигач с 
разгъвaщ се механизъм. (БДС Компас)
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ISO публикува първия в световен мащаб 
стандарт за управление на проекти
Международният проектен комитет на ISO – ISO/PC 
236 Project management разработи първия междуна-
роден стандарт в областта на управление на проекти –  
ISO 21500:2012 Guidance on project management (Ръко-
водство за управление на проекти). 
Стандартът предоставя комплексно ръководство за прин-
ципите и практиките при управление на проекти, които са 
важни и влияят върху успешното изпълнение. Стандартът 
е предназначен да се прилага в различни сектори и за вся-
какъв вид проекти в цял свят. Това е първият от поредица-
та стандарти за управление на проекти, които се планират 
да бъдат разработени. Повече от 30 държави, сред които и 
България, участваха в работата на международния прое-
ктен комитет, като представяха националното становище 
на различни етапи от разработването на стандарта. 

Международен дискусионен форум за ISO 26000
ISO организира международен практически семинар 
на тема „Глобално прилагане на ISO 26000”, чийто ос-
новен акцент ще бъде бъдещата визия на стандарта, 
включително предизвикателства и нови възможности за 
по-широко внедряване на социалната отговорност. Фо-
румът ще се проведе на 7-8 ноември 2012 г. в Женева, 
Швейцария. Програмата на семинара и информация 
за начина на регистрация може да намерите на адрес:  
http://www.iso.org/iso/iso26000_workshop2012.

Нов технически комитет на ISO за управление 
на риска
Техническият съвет на ISO взе решение за преобразува-
не на съществуващия проектен комитет ISO/РC 262 Risk 
Management (Управление на риска) в нов, който да раз-
шири дейността по стандартизация в областта на управле-
нието на риска. Секретариатът ще се поддържа от  нацио-
налния орган за стандартизация на Великобритания (BSI). 
В рамките на 18 месеца членовете на комитета трябва да 
разработят работна програма и бизнес план. Осемнадесет 
държави, сред които и България, са заявили намерение да 
участват активно в работата на комитета. За повече инфор-
мация: petar.lozev@bds-bg.org

Германия предлага нов технически комитет 
„Биотехнологии”
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Германия (DIN) за създава-
не на нов технически комитет „Биотехнологии“ с обхват 
на дейност стандартизация на биотехнологични продукти, 
методи и процеси, разработване на международно призна-
ти и приети термини и определения, аналитични и диаг-
ностични методи, инструменти за определяне на междуна-
родната съпоставимост на данни. При проявен интерес от 
страна на заинтересованите страни БИС може да подкрепи 
предложението. Крайният срок за представяне на комен-
тари по предложението е 25.10.2012 г. За повече информа-
ция: ekaterina.slavova@bds-bg.org

Франция предлага нов комитет за 
оползотворяване на утайки
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Франция (AFNOR) за съз-
даване на нов технически комитет за възстановяване, ре-
циклиране, третиране и оползотворяване на утайки с об-
хват на дейност стандартизация на методи за определяне, 
категоризиране, подготвяне, третиране, рециклиране и уп-
равление на утайки и продукти от градски отпадъчни кана-
лизационни системи. При одобряване на предложението от 
националните органи по стандартизация, членове на ISO, 
те могат да заявяват своето желание за активно участие 
в комитета. Крайният срок за представяне на коментари 
е 25.10.2012 г. За повече информация: ekaterina.slavova@
bds-bg.org и stanka.arsova@bds-bg.org  (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.


