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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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Едни ядат свинско, други – зеле. Според един стар виц, средноста-
тистически всички ядат свинско със зеле. 
Тъй като 2013 г. се чества като „Международна година на статисти-
ката“, това е и темата на този брой на списание „БДС Компас”.
Статистическият анализ никога не лъже, ще ни убеди доц. Пламен 
Матеев, който е и председател на БИС/ТК 12 „Приложение на ста-
тистическите методи“. Той представя интересни и любопитни фак-
ти от историята на тази важна аналитична област. 
Статистиката, както и стандартизацията, присъства във всяка човеш-
ка дейност. Но за експертите е важно да работят с точни термини, за 
да не се превърне статистиката в стъкмистика. Необходими са точни 
и математически издържани термини, за да се избегнат неяснотите и 
двусмислията. И тук на помощ идва международният стандарт ISO 
3534 „Статистика. Речник и означения”, който представяме. Показ-
ваме и как се взимат извадки по качествени признаци – стандартът 
ISO 2859 се състои от няколко части под общото заглавие „Процеду-
ри за вземане на извадки за контрол по качествени признаци”.
В интервю проф. Георги Тасев споделя, че стандартите са важни, 
но много важно е да се осъзнае, че трябва да се използват само ори-
гинали на стандартите, тъй като не са изключени варианти, чието 
съдържание не отговаря на оригинала. Защото някои смятат, че мо-
гат да превеждат стандарти, да ги размножават и да правят бизнес 
с продажбата им. Закупуването на такива стандарти е рисковано за 
тези, които ще ги използват, подчертава експертът. 
Инж. Мая Дуганова споделя своя опит и рецепта за добрия стандар-
тизатор – прецизност, креативност и технически познания. Всички 
тези качества са задължителни в работата на новия технически ко-
митет на БИС „Сигурност на обществото и гражданите”, защото 
това е основна човешка потребност и засяга всички ни. 
В рубриката „Оценяване на съответствието” представяме стандарта 
за преводачески услуги БДС ЕN 15038 като средство за оценяване 
на услугите от преводачески агенции. За да удовлетвори потребно-
стите от сертификация на българските преводачески фирми, Бъл-
гарският институт за стандартизация има споразумение с Австрий-
ския институт за стандартизация (ASI) за партньорство в областта 
на сертификацията на преводаческите услуги съгласно изисквани-
ята на БДС EN 15038:2006 по схема към Международната система 
за сертификация на преводачески услуги LICS (Language Industry 
Certification System). 
Без общи стандарти в преводите огромно обединение като Европей-
ския съюз може би ще се разпадне като Вавилонската кула. Ико-
номиката му също, ако не се подпомагат малките и средните пред-
приятия, които са движещата сила. Разказваме за финала на един 
успешен проект SMEST 2 – Инструментариум за малките и средни-
те предприятия (МСП) по стандартизация. А Българският институт 
за стандартизация подкрепя и ще продължава да насърчава участи-
ето на МСП в дейността по стандартизация, както и да улеснява 
достъпа им до стандарти и стандартизационни документи.

Редакционен коментар
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Статистическият 
анализ не лъже

За автора

Пламен Матеев e завършил 
„Математика“ в Софийския 
университет със специализа-
ция „Математическа статис-
тика“ и защитава кандидат-
ска дисертация от областта 
на вероятностите и статис-
тиката в МГУ „М. В. Ломо-
носов“. От 1979 г. работи в 
Лаборатория „Компютърна 
стохастика“ на Института 
по математика и механика 
при БАН, към Единния център 
по наука и производство на 
кадри по математика и меха-
ника, а от 1989 г. е старши 
научен сътрудник. От 2005 г. е 
доцент във Факултета по ма-
тематика и информатика на 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, катедра 
„Вероятности, операционни 
изследвания и статистика“, 
ръководи „Статистическа ла-
боратория“ към катедрата; 
чете лекции по вероятности и 
статистика, приложна ста-
тистика, елементи от теория 
на информацията и др. 
Председател е на БИК/ТК 12 
„Приложение на статистиче-
ските методи“.

циплина, наричана дотогава „политиче-
ска аритметика“. Професорът е Готфрид  
Айхенвал, а годината е 1749. Той комби-
нира „state” и наставката от „математи-
ка“, за да получи „наука за държавата“, 
за да придаде по-наукообразно звучене, 
което сега е разпространен маркетингов 
прийом. Целта на статистиката „да съби-
ра, обработва и обнародва всяка година 
статистически данни по всичките клоно-
ве на управлението и всичките явления, 
отнасящи се до физическото, икономиче-
ско и интелектуално и морално състояние 
на държавата“ (цитатът е от заповедта за 
създаването на първата държавна статис-
тическа институция в Третата българска 
държава) с времето се разширява в сми-
съл, че данните могат да са от наблюда-
ването на различни обекти на изследване. 
Съответно се появяват и научни области, 
конкретизиращи обекта на измерване 
и наставка „-метрика“/“-метрия” като  
„биометрика“, „психометрика“, „науко-
метрия“, „технометрия“, „иконометрия“. 
Математиката на всички изброени обла-
сти е основана главно на областта „те-
ория на вероятностите“, възникнала с 
изучаването на хазартните игри (игрите 
на късмета). Връзката на вероятности-
те с данните доказва един от изявените 
представители на фамилията Бернули 
– Якоб. Той доказва теоремата, известна 
сега като „Закон за големите числа“, а 
неговият племенник Никола я публикува 
след смъртта му преди точно 300 години. 
Тази кръгла годишнина е едно от основа-
нията 2013 година да бъде чествана като 
„Международна година на статистиката“. 
Самият Якоб Бернули определя резултата 
си като факт с изключително значение и 
признава, че доказателството на теоре-
мата му е отнело близо 20 години труд. 
Многобройни са формите, обобщенията 
и подобренията на това твърдение. Сми-
сълът му е, че резултатите от експери-
мента/наблюденията могат да се използ-

Заглавието е заимствано от новелата 
„11/22/63“ на Стивън Кинг, излязла от 
печат в края на 2011 г. Разказът е за пъ-
тешествие във времето с цел предотвра-
тяване на убийството на Джон Кенеди 
(на 22 ноември 1963 г.). Думите, които 
писателят поставя в устата на свой герой, 
са знаменателни: „...някой ден, когато 
компютрите станат достатъчно добри, 
статистиката ще е най-важната наука, за-
щото статистическият анализ никога не 
лъже.“ 
Дали това време е настъпило? Преди 50 
години, като ученик, писах доклад за 
компютрите и помня, че за реализаци-
ята на един тригер са необходими две 
радиолампи, а в радиоапарата ни вкъщи 
имаше 4 или 5 такива. Да напомним, че 
тригер е основният елемент в електрон-
ната изчислителна машина и изпълнява 
функция на памет с размер 1 бит. Компю-
тър с огромната памет от няколко кило-
байта (1 байт = 8 бита, 1 килобайт = 1024 
байта) заемаше площта и потребяваше 
мощност на една малка фабрика. Сега 
терабайт (1024х1024х1024х1024х8 бита) 
е в ежедневна употреба, а 4 гигабайта 
(4х1024х1024х1024х8 бита) се носят в 
пластинка, по-малка от нокът на палец. 
Можем ли да заключим, че статистиката 
е една от най-важните науки?
Преди всичко да уточним понятието 
„статистика“. Така понякога наричаме 
събрани данни (например, статистика 
за цената на горивата), както и предста-
вянето на данните в кондензиран вид, с 
някакви характеристики, резултат от пре-
смятания, или диаграми (средната цена, 
среден темп на промените в цената). Това 
е и науката, с чиято помощ извличаме 
знания от данните и правим изводи за 
нещата, които не са наблюдавани (или са 
в бъдещето). Самата дума за първи път 
се появява като заглавие на курс лекции 
в Гьотингентския университет по дис-



БДС Компас, брой 3/2013 5

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

ват като приближение на вероятностен модел, получен 
дедуктивно. Конкретно, нека в непрозрачен съд („урна“) 
има черни и бели топки и е възможно да се провеждат по-
следователно опити „случаен избор на топка“, при едни и 
същи условия и независимо от предходните резултати – 
избраната топка се връща обратно и топките се разбъркват. 
Ако за фиксиран брой опити определим „бяла топка“ като 
благоприятен резултат, то отношението на благоприятни-
те резултати към броя на всички опити е „добро“ прибли-
жение на вероятността за бяла топка при единичен опит 
– отношението на благоприятните възможности (броя на 
белите топки в урната) към всички възможности (броя на 
всички топки в урната). Приближението е добро, дотолко-
ва, че избрана точност (разликата на двете отношения по 
абсолютна стойност да не е по-голяма от фиксирано малко 
число) се достига с все по-голяма вероятност (доближа-
вайки се до достоверност, т.е. 100%), колкото по-голям е 
броят на опитите.

С други думи, натрупаният опит и в ситуация на случай-
ност или несигурност, неопределеност може да се предста-
ви като математически модел с помощта на вероятностите.
Във фундаменталното си произведение „Ars Conjectandi” 
(или „Изкуството да правим предположения“), освен Зако-
на за големите числа и доказателството му, Якоб Бернули 
казва: „За това, което е сигурно и несъмнено, казваме, че го 
знаем или разбираме; за всичко останало – че само допус-

каме или предполагаме. Да предполагаме нещо, значи да 
измерим неговата вероятност; затова определяме изкуство 
да правим предположения или стохастика като изкуството 
колкото може по-точно да измерим вероятността на неща-
та с цел при нашите съждения и действия винаги да можем 
да изберем или следваме това, което ни се струва по-добро, 
по-подходящо, по-достоверно и по-разумно; само в това 
се състоят мъдростта на философа и предвидливостта на 
държавника.“
Така математиката се обогатява с ново понятие – към 
константите и променливите се добавя „случайна-
та (променлива) величина“, за която на възможните й 
стойности е приписано вероятностно разпределение. 
Да напомним, че думата „математика“ е гръцка и оз-
начава учене, знание, наука. Тя навлиза като чуждица 
в почти всички европейски езици. Известно е едно из-
ключение – холандският учен Стевин през 17 век ус-
пява да наложи фламандското „вискунде” (wiskunde). 

У нас „математика“ измести от началния курс хубава-
та българска дума „смятане“. Като всяка чужда дума, тя 
попроменя значението си и го стеснява към все „по-чис-
та математика“ – математиката на абстрактните модели. 
„Сложната математика или физико-математиката“ (от 
учебника „Геометрия“, превод на Нестор Петров, 1871 г.) 
е „естествознание“ или „природни науки“, което съответ-
ства сега донякъде на „приложна математика“, към която 
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торите за областите на образование (ISCED на UNESCO, 
хармонизиран като КОО2010) и професия (ISCO на ILO, 
или нашето НКПД) се използват като тандем „математика 
и статистика“, което отразява в известна степен двата под-
хода при построяване на математически модели – детерми-
нистичен и стохастичен. В един от споменатите класифи-
катори намираме следното определение: „Статистиката от 
своя страна е науката за получаване на знания от данни. Тя 
се основава на нарастващо все още ядро от знания, което 
се корени във вероятностите, математиката и напоследък 
все повече в компютърните науки.“

Така сега „статистика“ може да приемем като синоним на 
Бернулиевата „стохастика“, въпреки инерцията да се при-
числява към социалните науки и насажданата неприязън 
към математиката. Например, наскоро в медиите се появи 
изказването „това е статистика, а не някаква си математи-
ка – измишльотини Х+У“. Вина има голяма част от мате-
матическата колегия, според която математиката е чиста 
наука, „царица на науките“, от която не бива да се очаква 
непосредствена полза. В действителност тя, математиката, 
обслужва човечеството при осмисляне на знания, в които 
играят важна роля количества, величини, форми и струк-
тура. Същото важи в още по-голяма степен за статистика-
та/стохастиката, като възможностите й нарастват с усъвър-
шенстването на изчислителната техника и от своя страна 
стимулират нейното развитие от самото й начало. Според 
известния статистик от Станфордския университет Брад-
ли Ефрон „Статистиката е първата успешна информа-
ционна наука, която продължава да ни служи и днес. Ако  

пренебрегнем статистическите изводи, сме обречени да ги 
преоткриваме.“
Предшественици на компютрите са машините за автома-
тизиране на интелектуална дейност с помощта на перфо-
рирани картонени карти по подобие на тъкачните маши-
ни, с най-известен представител жакардовия стан. Такава 
е аналитичната машина на Чарлс Бабидж, табулаторната 
машина на Холерит и интелектуалните машини на Семьон 
Николаевич Корсаков (1787–1853), служил в статистиче-
ското управление на Министерството на вътрешните ра-
боти. Неговите изобретения са публикувани в неголяма 
брошура на френски език в Санкт Петербург през 1832 г. 

Той е неоценен от съвременниците си и изобретенията му 
са забравени. Трудът му е открит наскоро благодарение на 
молба до Имперската академия на науките да разгледа из-
обретенията му, която се появява в публикуваните архиви 
на академията. Бумът в развитието на машините за авто-
матизиране на интелектуални дейности, на който сме сви-
детели, породи „втора култура“, според Лео Брейман, и в 
статистическото моделиране. Така той определя станалите 
възможни изчислителни процедури, немислими за доком-
пютърното време.  
В статистическата колегия е популярен цитат, приписван 
на големия статистик Дж. Е. П. Бокс: „Всички модели са 
грешни, някои са полезни.“ Подобен смисъл намираме и в 
публичната реч на Кирил А. Попов преди 99 години, в коя-
то той призовава колегите да не превръщат формулите си 
в кумири и да не забравят, че „нашите математически по-
строения са една много или малко сполучлива картина на 
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това, което става около нас, картина, която всеки момент 
трябва да се ретушира.“ 
Естественият стремеж към сигурност се разпростира и в 
науката. Множество са изказванията на повече или по-мал-
ко значими учени, че случайността и науката са антиподи. 
Науката за случайното – стохастиката/статистиката има за 
своя парадигма многообразието на моделите, които могат 
да описват един и същ феномен. Оттам и внушението, че 
е възможно изводите да се нагаждат, като се показват едни 
и се скриват други, или „стъкмистика“, което е единствено 
етичен проблем. 
Определянето на един модел за стандарт е необходимо в 
бизнеса и технологиите, например при оценката на качест-
вото на партида изделия. Разбира се, тоталната проверка 
на цялата партида ще ни осигури сигурност. Това почти 
винаги е ресурсоемко, а понякога и невъзможно – напри-
мер при фойерверки и боеприпаси, когато проверката е 
свързана с разрушаване на изделието. Възприемането на 
стандартен подход осигурява с голяма вероятност близки 
резултати при проверките на изходящия качествен контрол 
(на производителя/доставчика) и приемателния контрол на 
купувача. 
Голяма част от съдържанието на стандартите за статисти-
ческите методи може да се намери в огромното количество 
учебници и публикации. Интернет също предоставя мно-
жество информационни ресурси. Например Националната 
агенция за стандартизация и технологии (NIST) на САЩ 
предлага свободно прекрасен справочник по статистиче-
ски методи. 
ТК 12 „Приложение на статистическите методи“ на Бъл-
гарския институт за стандартизация поддържа актуален 
комплект от стандарти относно терминология (терминоло-
гични речници), стандартизирани методи за статистически 
контрол на качеството, методи за измерване и резултати, 
вземане на проби и др. – общо към днешна дата 56 активни 
документа и два в процес на превод, а два са въведени на 
английски език. Вниманието на комитета е насочено към 
приемане на единна терминология на български, която е 
важна за целите на образованието на различни етапи и за 
еднозначното тълкуване на съдържанието на оперативни 
стандарти. По план тази година трябва да бъде готов пре-
водът на третата част „Планиране на експеримента“ от по-
редицата ISO 3534 „Статистика. Речник и означения”.
Първите две части на стандарта „Основни статистиче-
ски термини и термини, използвани във вероятностите“ 
и „Приложна статистика“ биха били от полза не само на 
потребителите на стандартите за статистически методи, но 
и удобно помагало за всеки преподавател и изследовател, 
който в академичната си практика провежда експерименти 
и обработва наблюдения. Трябва да отбележим и прило-
женията, в които са представени диаграмите на понятията 
(онтологични мрежи), особено полезни за осмисляне на 
предмета в цялост. 
За съжаление, общото ниво на статистическата грамотност 
в обществото ни е на твърде ниско ниво, което обуславя и 
слабото търсене на статистическото знание и съответно на 
стандарти. Причините за това са, от една страна, в недос-

татъчните часове по математика и в частност определени-
те теми от стохастиката. От друга, тези теми се пропускат 
поради квалификацията на учителите. Голяма част не са 
учили въобще статистика в Университета, а дори и когато 
са имали такъв курс, съдържанието му е забравено пора-
ди непрактикуване. Постъпилите във висше училище се 
сблъскват със  стохастиката след повече от десет години 
образование в детерминистичен стил.  
Българският институт за стандартизация би могъл да под-
помогне за излизане от задъненото положение, като улесни  
ползването на някои от стандартите за статистическите 
методи.
Познаването на стохастиката дава еволюционно предим-
ство на обществото поради по-точна оценка на вероятност-
ите и съответно пресметнат риск и обосновани решения. 
В заключение ще приведем два цитата от увода на фи-
лософското есе „Аналитична теория на вероятностите“ 
(1820) на Пиер Симон Лаплас.
Първият е:
„Теорията на вероятностите в действителност е само здра-
вият разум, сведен до пресмятане: тя позволява точно да 
се оцени това, което справедливият ум усеща като че ли 
инстинктивно, често без да си даде сметка.“
Вторият е последното изречение, което е допълнително 
структурирано за по-лесно възприемане:
„Ако бъдат разгледани 

• аналитичните методи, които тази теория породи,

• верността на принципите, които й служат за ос-
нова,

• тънката и изящна логика, която тяхното използ-
ване изисква при решаването на проблемите,

• учрежденията за обществена полза, които се опи-
рат на нея, и

• разпространението, което тя получи и може още 
да получава с прилагане в най-важните въпроси на на-
туралната философия и нравствените науки (полити-
ческата икономия);

ако се забележи също, че дори за въпроси, които не могат 
да се решават с пресмятане, тя

• дава най-сигурните преценки, способни да ни водят 
в нашите съждения,

• и ни учи да се пазим от илюзиите, които често ни 
заблуждават,

ще се види,
• че няма друга наука, по-достойна за нашите раз-
мишления (нито с по-полезни резултати)

• и че би била най-полезна част от системата на об-
щественото образование.“
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Статистиката, както и стандартизацията, присъства във 
всяка човешка дейност. Необходими са точни и математи-
чески издържани термини, за да се избегнат неяснотите и 
двусмислията. И тук на помощ идва международният стан-
дарт ISO 3534 Статистика. Речник и означения, който се 
състои от три части: 

• Част 1: Основни статистически термини и тер-
мини, използвани във вероятностите

• Част 2: Приложна статистика

• Част 3: Планиране на експеримента

Предвидено е първите две части на стандарта да са съв-
местими, но ISO 3534-1 е основен по отношение на терми-
ните, свързани с вероятностите и статистиката и затова е 
на по-сложно математическо ниво, отколкото ISO 3534-2. 
Първата и втората част са въведени с превод на български 
език.
БДС ISO 3534-1 Статистика. Речник и означения. Част 
1: Основни статистически термини и термини, използ-
вани във вероятностите определя основните статистиче-
ски термини и термините, използвани във вероятностите.
Документът съдържа основни термини. Например под 
„съвкупност” се разбира „множество на изследваните 
единици”. Смисълът на едно изследване може да дикту-
ва естеството на съвкупността. Например, ако три села са 
избрани за демографско или здравно изследване, тогава 
съвкупността се състои от жителите на тези села. Ако пък 
трите села са избрани по случаен начин измежду всичките 
села в определен район, тогава съвкупността се състои от 
всички жители на района.
Съвкупността може да е реална и крайна, реална и без-
крайна или напълно хипотетична. 

„Извадка” е „подмножество на съвкупност, съставено от 
една или повече извадкови единици”. В определени обла-
сти се използва „проба” вместо „извадка”.
„Извадкова единица” е една от отделните части, на които е 
разделена съвкупността. В зависимост от обстоятелствата 
най-малката интересуваща ни част може да бъде индивид, 
домакинство, училищен район, административна единица 
и т. н.
Стандартът определя основни термини като извадков раз-
мах, извадкова медиана, извадкова вариация, извадково 
стандартно отклонение, различни грешки като стандартна, 
при оценяване, от І или ІІ от род, нулева и алтернативна 
хипотеза, проста и сложна хипотеза и още много други. 
Посочени са и термините, използвани във вероятностите 
– извадково пространство, условна вероятност, случайна 
величина, средни, видове разпределения. И всичко е опи-
сано с означения, формули, правила и примери. 
БДС ISO 3534-2 Статистика. Речник и означения. Част 
2: Приложна статистика определя приложните статисти-
чески термини и ги подрежда тематично. В него се съдър-
жат термините за генериране и събиране на данни, източ-
ници на данни, видове скали и вземане на извадки. Дадени 
са подробни определения за управление на статистическия 
процес, вариране, изпълнение, възможности, контрол, из-
питвания и измервания и за всички важни за приложната 
статистика термини. 
И двата стандарта имат приложения с означения и съкра-
щения на термините на английски, френски и български 
език, както и много диаграми, които за незапознатия по-
требител са сложни като китайски йероглифи. Но за екс-
пертите е важно да работят с точни термини, за да не се 
превърне статистиката в стъкмистика. (БДС Компас)
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как се взимат извадки по качествени 
признаци

Стандартът ISO 2859 се състои от няколко части под об-
щото заглавие Процедури за вземане на извадки за кон-
трол по качествени признаци.
Kонтрол по качествени признаци е когато обект се класи-
фицира като съответстващ или несъответстващ на опреде-
лени изисквания и се преброява броят на несъответствията 
в него.
Системата от процедури за вземане на извадки за прие-
мане, даден в части от 1 до 3, сe използва в двустранни 
споразумения. Част 4 е предназначена за прегледи, одити 
и други проверки на качество, което е било декларирано. 
БДС ISO 2859-1 Процедури за вземане на извадки за 
контрол по качествени признаци. Част 1: Планове за 
вземане на извадки, индексирани по граница за качест-
во за приемане (AQL), за контрол партида по партида.
Този стандарт съдържа схеми за вземане на извадки, при-
ложими за крайни обекти, компоненти и сурови материа-
ли, операции, материали в процес на обработка, доставки 
на склад, работа по поддръжка, данни или записи, админи-
стративни процедури.

Тези схеми са предназначени предимно за използване при 
достатъчно дълги серии, които позволяват прилагането 
на правилата за промяна на контрола. Така се осигурява 
защита на клиента и стимул за намаляване на разходите 
за контрол, ако бъде постигнато последователно добро ка-
чество. Границата за качество за приемане (AQL) трябва 
да се определи в договора или от отговорния упълномо-
щен орган. Различни AQL могат да се посочат за групи 
несъответствия, които се считат за колективни или инди-
видуални. 
Продуктът трябва да бъде събран в идентифицирани пар-
тиди, подпартиди или по друг установен начин. Доколкото 
е приложимо, всяка партида трябва да се състои от обекти 
от един тип, степен, клас, обем и състав, произведени при 
еднакви условия по едно и също време. Формирането и 
обемът на партидите се определят или одобряват в съгла-
сие с отговорния упълномощен орган. 
Избраните обекти за извадката се вземат от партидата чрез 
проста случайна извадка. Когато обаче партидата се състои 
от подпартиди или страти, идентифицирани по пропор-
ционален критерий, се използва стратифицирана извадка.
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слабен. Определя правила и процедури за промяна. Така 
например, когато при нормален контрол две от пет (или 
по-малко от пет) последователни партиди са били непри-
емливи, трябва да се приложи усилен контрол. Когато пък 
се провежда усилен контрол, нормалният се възстановява, 
когато пет последователни партиди са приемливи.
В таблица са посочени три равнища на контрол за общо 
използване – I, II и III. Има още четири допълнителни спе-
циални равнища – S-1, S-2, S-3 и S-4 и те могат да се из-
ползват, когато са необходими сравнително малки обеми 
на извадки и са допустими по-големи рискове при вземане 
на извадки. 
БДС ISO 2859-2 Процедури за вземане на извадки за 
контрол по качествени признаци. Част 2: Планове за 
вземане на извадки, индексирани по граница за ка-
чество (LQ), за контрол на изолирана партида посочва 
алтернативни процедури при две често срещани в практи-
ката ситуации:

• Процедура а се използва, когато доставчикът и 
клиентът желаят да разгледат изолираната парти-
да. Данните са основани на вземане на случайна извад-
ка от ограничени партиди както за риска на клиента, 
така и за риска на доставчика. 

• Процедура В се използва, когато доставчикът 
счита партидата за част от непрекъсната серия, а 
клиентът разглежда партидата като изолирана. За 
риска на клиентите таблиците са основани на взема-
не на случайна извадка от ограничени партиди, но за 
риска на доставчика – на вземане на случайна извадка 
от процеса. Производителят може да се занимава с 
цялото си производство, а отделният клиент – само с 
получената определена партида.

Процедура А е подходяща, когато партидата е единична и 
ще се използва, ако се изисква плановете с число на при-
емане нула да са част от схемата за извадка. Ако произ-
водителят се занимава с непрекъснати серии от партиди 
независимо от това дали те отиват при един и същ клиент, 
се препоръчва процедура В. 
Стандартът посочва и конкретни примери за избор на про-
цедури, със съответните формули, обеми на партидите, 
планове, равнища на контрол.
БДС ISO 2859-4 Процедури за вземане на извадки за 
контрол по качествени признаци. Част 4: Процедури 
за оценяване на декларирани равнища на качество е 
предназначен за прилагане при вземане на извадки за из-
вършване на официален, систематичен контрол, например 
прегледи и одит. Правилата са създадени така, че да съ-
ществува малък, ограничен риск за противоречие с декла-
рираното равнище на качество.
Тази част на ISO 2859 съдържа планове и процедури за 
вземане на извадки, които могат да бъдат използвани за 
оценяване дали равнището на качество на една едини-
ца (партида, процес и т.н.) съответства на декларираната 
стойност. Плановете за вземане на извадки са приложими 
за крайни обекти, компоненти и сурови материали, опера-
ции, материали в процес на обработка, доставки в склад, 
работа по поддръжка, данни или записи, административни 
процедури.
Процедурите са съставени така, че да водят до отхвърля-
не на декларираното равнище на качество само когато има 
достатъчно доказателство, че действителното качество е 
по-лошо от декларираното. Плановете за вземане на из-
вадки са индексирани по равнище на гранично отношение 
на качеството (LQR) и декларираното равнище на качество 
(DQL). (БДС Компас)
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Проф. Георги тасев: 

трябва да се използват само оригинални 
копия на стандартите

Интервю

Проф. д.т.н. Георги Тасев е 
завършил ВИММЕСС (Русен-
ски университет „А.Кънчев“). 
Работил е в Русенския уни-
верситет, Института по ме-
ханизация и електрификация 
на селското стопанство към 
ССА, а сега e в Лесотехниче-
ския университет. Научните 
му интереси са в областта 
на надеждност на машини-
те, общо машиностроене и 
оптимизиране на процесите, 
техническо обслужване и ре-
монт на машините, методи-
ка на научните изследвания, 
статистически методи за на-
учни изследвания, управление 
на качеството; маркетинг и 
мениджмънт. Председател е 
на Съюза на специалистите 
по качеството в България от 
1990 г. Одитор е на системи 
за управление на качество-
то по ISO 9000, 14000, 18000, 
22000. Автор е на повече от 
320 научни, научно-приложни 
и приложни статии, доклади, 
книги, учебници, ръководства 
и справочници. Многократно 
е цитиран у нас и в чужбина. 
Проф. Тасев е член на Управи-
телния съвет на БИС.

– Проф. Тасев, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Със стандартизация се занимавам от 
1973 г. Използвам стандартите в своя-
та научно-изследователска работа и при 
работата ми със студенти. В един период 
се занимавах и с разработване на меж-
дународни стандарти и съм участвал в 
международни срещи и обсъждания на 
стандарти по надеждност на машините и 
приложна статистика. Последните някол-
ко години съм член ТК 12 „Приложения 
на  статистическите методи” в БИС и ра-
ботя с тази група стандарти. Много чес-
то ми се налага да изнасям лекции пред 
специалисти от фирми и организации по 
статистически методи за управление на 
качеството на продукцията и се сблъск-
вам с проблеми, свързани с терминологи-
ята. По този повод съм предлагал всички 
продуктови стандарти, в които се използ-
ват различни статистически методи за 
изследване и контрол, да се обсъждат и в 

ТК 12 или да се преглеждат от експерт на 
техническия комитет само в частта, която 
е свързана с използването на статистиче-
ски методи. В много такива стандарти се 
срещат статистически методи или отдел-
ни зависимости, които са некоректно из-
писани или не е спазена терминологията 
при разписване на различните означения 
във формулите. Известно е, че терминът 
е дума или съчетание от думи с дадено 
научно значение, което точно обозначава 
научното понятие и имаща дефиниция 
(определение). Това е необходимо усло-
вие, за да може всички специалисти и по-
требители на стандарти при работа с тях 
да влагат едно и също съдържание при 
използване на даден термин, а това озна-
чава еднозначно тълкуване на показате-
лите и характеристиките на продукцията. 
Това е практика, която е въведена при 
научните списания. Например в редак-
ционна колегия в областта на медицината 
наред със специалистите в дадени научни 
направления има и математик, който от-
говаря за правилното използване на мате-
матическите и статистическите методи.
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Вашата област?
– Естествено. Участвам в обучения на специалисти по уп-
равление на качеството, опазване на околната среда, здра-
вословни и безопасни условия на труд и други. Консулти-
рам фирми и организации при разработване на системи за 
управление на качеството и разработване на интегрирани 
системи за управление. Цялата тази дейност се базира на 
международни и национални стандарти. Стандартите са 
важни, но много важно е да се осъзнае, че трябва да се 
използват само оригинални копия на стандартите, тъй като 
не са изключени варианти на копия, чието съдържание не 
отговаря на оригинала. Защото някои смятат, че могат да 
превеждат стандарти, да ги размножават и да правят биз-
нес с продажбата им. Закупуването на такива стандарти е 
рисковано за тези, които ще ги използват. 

– Това, че по дефиниция са доброволни, 
означава ли, че може и без тях? 
– Категорично не! Стратегиите за управление на качество-
то на продукцията са три и човечеството още не е измисли-
ло други. Първата е стандартизационна, т.е. продукцията, 
която отговаря на изискванията на стандартите, може да 
се пусне на пазара, а която не отговаря – просто няма мяс-
то там. Втората стратегия е маркетинговата, т.е. трябва да 
се проучи търсенето на пазара от продукция с определени 
показатели и равнище на качеството и такава да се произ-
вежда и предлага на потребителите. И третата стратегия е 
иновационната. Фирмите, които използват тази стратегия, 
използват най-новите постижения на науката в производ-

ствения процес на даден вид продукт, контрола на качест-
вото и т.н., а това означава, че предлагат на потребителите 
продукция с характеристики на качеството, които те не 
са очаквали, т.е. те провокират тяхното търсене на нова-
та продукция с по-високо равнище на качеството. Това е 
стратегията на бъдещето. Следователно, фирми, които за 
по-кратък период изминават пътя от стандартизационната 
до иновационната стратегия, преминавайки през марке-
тинговата, са проспериращи на пазара. Те формират вкус 
и критерии за оценка на продукцията. Тези фирми имат 
бъдеще на международните пазари, защото предлагат кон-
курентоспособна продукция. Следователно, стандартите 
са необходимо условие за производството на продукция, 
която може да намери пазарни ниши, но това е недоста-
тъчно. Трябва с разширяване на пазарите и натрупване 
на капитали да се върви към иновационната стратегия, а 
това означава, че производителите трябва да влагат и сред-
ства за иновационни дейности (проучване, изследване и 
внедряване на нови методи и технологии). Всякаква дру-
га продукция, която не отговоря на изискванията на даден 
продуктов стандарт, не трябва да се пуска на пазара, тъй 
като е продукция с неясно равнище на качеството, неясно 
съдържание на качеството на вложените продукти, произ-
ход и т.н.

– Лично за Вас какво са стандартите?
– Стандартите за мен са необходим документ, с чиито изи-
сквания трябва да се съобразявам и стриктно да спазвам, за 
да мога да докажа достойнствата на предлагания продукт 
или услуга, да мога да оказвам консултантска помощ на 
заинтересовани потребители на стандартите на практика.
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инж. Мая Дуганова, експерт в сектор 
„Машиностроене и транспорт”

Прецизност, креативност, технически 
познания са в рецептата на добрия 

стандартизатор
Започнах да работя в областта на стандартизацията ведна-
га след дипломирането ми като магистър по „Техническо 
законодателство и управление на качеството“ в Техниче-
ски университет – София. Именно образованието ми ме 
насочи към тази сфера – реално по това време в учебната 
ни програма стандартизацията беше детайлно обхваната. 
В голяма степен затвърдих получените в университета зна-
ния, но по време на обучителния ми период в БИС имах 
възможността да усвоя нови умения. 
В БИС работя повече от година като експерт в сектор „Ма-
шиностроене и транспорт“. Започнах работа като секре-
тар на БИС/ТК 87 „Механични и оптични изделия в ме-
дицината“, който впоследствие се обедини с БИС/ТК 69 
„Електромедицински апарати“ и се преобразува в един 
комитет – БИС/ТК 87 „Медицински изделия“. После ми бе 
възложено да отговарям и за БИС/ТК 0/ПК 4 „Съединения 
с малки отвори за течности и газове в здравеопазването; 
хипербарни камери; механични продукти; методология за 
екодизайн“. 
Голяма част от разработените и разработваните стандарти 
за медицински изделия са хармонизирани към три основни 
директиви: Директива 90/385/ЕCC за активните имплан-
тируеми медицински изделия, Директива 98/79/ЕC за ин 
витро диагностичните медицински изделия и Директива 
93/42/ЕCC за медицинските изделия.
Участвах в редица курсове за обучение по стандартизация, 
които бяха проведени от организации с водещи позиции в 
тази област, като Испанската асоциация за стандартизация 
и сертификация (AENOR). Имах възможност да се запоз-
ная детайлно с дейностите по стандартизация в AENOR и 
на място в Испания. 
През първата година от постъпването ми в БИС имах 
възможността да участвам на пленарно заседание на ог-
ледален комитет на тогавашния БИС/ТК 87 Механични 
и оптични изделия в медицината“. Чрез финансиране по 
проекта „Усъвършенстване на системата за стандартиза-
ция в България“ на БИС взех участие в 25-ото пленарно 
заседание на CEN/TC 239 „Животоспасяващи системи“ и 
в заседание на CEN/TC 239/WG 1 „Медицински превозни 
средства и тяхното оборудване. Носилки и съоръжения за 
обслужване на пациенти“. 
Трудно ми е да определя един типичен работен ден, тъй 
като доста често изпълнявам задачи от различно естество, 
но най-общо, се занимавам с подготвяне и подаване на ин-

формация за актуалното състояние на всеки стандарт или 
стандартизационен документ от работните програми на 
техническите комитети, за които отговарям, организиране 
на срещи и/или кореспонденция с експертите, с които ра-
ботя. Ролята на експертите като движеща сила за реализи-
ране на дейността по стандартизация е безценна. 
Всеки, който се интересува от професията „стандартиза-
тор“, трябва да знае поне три неща: първо, познаването 
на нормативната база е най-голямото предизвикателство. 
От тази гледна точка тя обхваща всички нормативни ак-
тове (европейски регламенти, директиви, национално 
законодателство и др.), свързани със стандартите и стан-
дартизационните документи, както и самите стандарти и 
стандартизационни документи от съответната област на 
икономиката, за които стандартизаторът отговаря. Второ, 
за тази професия се изискват много добри комуникативни 
способности, защото стандартизаторът трябва да коорди-
нира работата по стандартизация с екипа от експерти, с 
които работи в съответната област. Изключително важно и 
за двете страни е редовната комуникация, информиране и 
синхронизиране за предстоящи събития. И трето, изисква 
се задълбочено познаване на установената и използвана 
терминология в съответната област на стандартизация. За 
да се усвои конкретната материя, са нужни упорита работа 
и постоянство.
Така че отчетност, прецизност, креативност, технически 
познания са в рецептата на добрия стандартизатор. През 
цялото време срещам съдействието на колегите от БИС, 
които са готови да ми помагат да усвоя тънкости, които 
могат да се научат само в реална работна среда. Надявам 
се, че и занапред ще продължа да усъвършенствам позна-
нията си за стандартизацията.
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Сигурността ни

Сигурността е основна човешка потребност. Държавата 
възниква заради потребността да се гарантира сигурност 
както на отделния човек, така и на цялото общество. През 
вековете се е смятало, че повече държава означава повече 
сигурност и най-често това е било така. Но сигурността 
започва да се конкурира с други блага и ценности като сво-
бода, човешки права и демокрация.
Гражданската сигурност е състояние на държавата и обще-
ството, при което е постигната ефективна защита на насе-
лението и националното стопанство при бедствия, аварии, 
катастрофи, други извънредни ситуации, както и наруша-
ване на обществения ред; намаляване на уязвимостта; ми-
нимизиране на вредните последствия и бързо възстановя-
ване на нормалния режим на живот и работа.
През 2010 г. към БИС се създава експертна работна група 
(ЕРГ) 11 „Сигурност на обществото и гражданите” като 
орган към Техническия съвет в неелектротехническата 
област на стандартизацията. Експертната работна група 
подготви за приемане стандартите – ISO 22300 „Сигурност 
на обществото. Терминология”, ISO 22301 „Сигурност на 
обществото. Системи за управление на непрекъснатост/
последователност на действията. Изисквания” и ISO 22320 
„Сигурност на обществото. Управление на действия при 
извънредни ситуации. Изисквания за реакция при инци-
денти”. И трите стандарта бяха финансирани с целеви 
средства от БИС.
За две години дейността на огледалните международни и 
европейски технически комитети се разви много бързо, 

броят на приетите проекти и стандарти вече е повече от 
10, има около стотина проекти за стандарти в областта на 
системите за защита и сигурност. В ISO/ТС 247, който е 
огледален на БИС/ЕРГ 11, започна и разработването на се-
рията стандарти ISO 34000 „Security Management System”, 
съгласно която ще може да се извършва сертификация на 
фирмите по тази дейност.
Затова и през март тази година експертната работна група 
се преобразува в технически комитет БИС/ТК 102 „Сигур-
ност на обществото и гражданите”.  Областта на дейност 
на новия технически комитет е стандартизация в област-
та на сигурността в следните направления: сигурност на 
гражданите, на инфраструктури и съоръжения; гранично 
пропусквателна сигурност; въздушна граница; сигурност 
и безопасност в кризисни ситуации”.
БИС/ТК 102 покрива областта на дейност на следните ев-
ропейски и международни технически комитети:

• CEN/TC 391 Сигурност на обществото и гражда-
ните

• ISO/TC 223 Сигурност на обществото

• ISO/TC 247 Мерки за противодействие на измами и 
осъществяване на контрол

Председател на БИС/ТК 102 „Сигурност на общество-
то и гражданите” е Петко Ангелов, председател на 
УС на НАФТСО, а секретар е инж. Мария Геновска.  
(БДС Компас)
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Преводаческите услуги

Стандартът БДС ЕN 15038 
като средство за оценяване на 

преводаческите агенции
Петър Лозев, секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”

Проблемът за оценяването по подходящ начин на безброй-
ните агенции за писмени преводи е известен отдавна и за-
сяга всички заинтересовани от гарантирането на задоволи-
телно качество на тези услуги.
Затова и появата на документ, съдържащ обективни крите-
рии и начини за извършване на такава оценка, е от същест-
вено означение. Определена е заслугата в тази посока на 
европейския стандарт ЕN 15038:2006 ”Преводачески услуги. 
изисквания относно предоставянето на услугата” (въведен с 
превод като български стандарт). Преди да стане европей-
ски, първоначално е британски стандарт. Макар и с евро-
пейска насоченост, той може да се използва като универ-
сално средство за оценяване и сертификация.
Стандартът предоставя указания по въпроси и теми като 
човешки ресурси, езикова компетентност, технически ре-
сурси, управление на проекти, взаимоотношения с кли-
ентите и управление на качеството. Включени са всички 

важни области, които са определящи за нивото на услугата 
и нейното качество, които една компания може да очаква 
от преводаческата агенция. 
Много преводачески агенции се стремят да придобият сер-
тификат по ЕN 15038 или да докажат съответствието си 
с него. Наличието на сертификат е положителна стъпка, 
но особено важно е фирмите да разберат съществените 
предимства. Не съществува пълна гаранция за решаването 
на всички  проблеми с магическа пръчка, но прилагането 
на стандарта дава на фирмите добра изходна позиция за 
оценяване на своите настоящи или бъдещи доставчици на 
преводачески услуги. 
Стандартът съдържа изисквания относно предоставянето 
на преводаческата услуга, разделени в три основни точ-
ки: основни изисквания, взаимоотношения с клиентите и 
преводаческата агенция и процедури при извършване на 
преводите.
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О Основни изисквания
Тук са обхванати основните изисквания на стандарта в 
следните области: човешки ресурси, технически ресурси, 
система за управление на качеството и управление на про-
ектите.
Разделът за човешките ресурси е насочен основно към 
езиковата и преводаческа компетентност на преводачите. 
Стандартът разпределя тази компетентност в пет катего-
рии:

• Преводаческа компетентност: филолозите трябва 
да умеят да превеждат на подходящо ниво по отно-
шение на терминологията, граматиката, фразеоло-
гията, стила и местната и целевата аудитория. С 
еднаква степен на важност е и изискването преводи-
те да се извършват в съответствие с очакванията и 
изискванията на клиента.

• Езикова и техническа компетентност за езика на 
оригинала и езика на превода. Преводачите трябва да 
разбират напълно езика на източника и да са умели 
майстори по езика на превода. 

• Компетентност за извършване на проучвания, при-
добиване и обработване на информация. Преводачът 
трябва да е професионалист в използването на налич-
ните средства, за да разширява знанията си за пред-
мета и темата, която превежда.

• Компетентност за съобразяване с културата. Пре-
водите трябва да се извършват, като се отчита це-
левата аудитория и при съобразяване с ценностната 
система, нормите за поведение и местната култура.

• Техническа компетентност. Професионално владе-
ене на хардуер и софтуер се считат за необходимост 
при извършване на преводите. 

Тези компетентности трябва да се придобият като резултат 
от висше образование в професионална област на преводи-
те или в друга област плюс поне две години документиран 
опит в преводи или/и поне 5 години професионален опит 
в извършване на преводи. В допълнение, стандартът по-
сочва, че редакторите трябва да притежават допълнителен 
опит в посочените компетентности, както и редакторите 
експерти трябва да са специалисти в конкретната област, в 
която те работят (например медицински изделия, финанси 
или потребителска електроника).
Ясно е, че клиентът не е в състояние на практика да прове-
ри преводачите и лингвистите на агенцията за тези компе-
тентности. Това е възможно да се направи за една част от 
преводачите, като се проследят на място процесите за под-
бор и квалификацията им. Може да се изиска доставчикът 
на преводаческата услуга (ДПУ) да представи критериите 
си за подбор и записи с доказателствата за определени пре-
водачи, за да се докаже изпълнението на тези изисквания. 
Стандартът ЕN 15038 не влиза в подробности относно тех-
ническите ресурси, но изброява най-важните изисквания:

• да се разполага с оборудване, необходимо за реали-
зирането на проектите, и да се гарантира сигурност 
и конфиденциалност при работа с документите на 
клиентите и електронните файлове и данни,

• да се разполага с подходящи средства за комуника-
ция, както и със съвременен хардуер и софтуер,

• да има достъп до подходящи източници на инфор-
мация и електронни медии.

Технологиите се развиват бързо и е невъзможно в стандарта 
да се включват подробности в тази посока предвид посто-
янното усъвършенстване на процесорите, операционните 
системи, методите за съхраняване на памет и напредъка на 
машинния превод. Особено важно е да се установи начин 
на архивиране и възможност за възстановяване при срив на 
системата. Наличието на ясно описание на възможностите 
на софтуера ще помогне да се разбере доколко съвременна 
е версията и отговаря ли на изискванията по проекта. Ма-
кар да не се посочва изрично, въпросът с преводаческата 
памет попада в тази секция. Постоянното увеличаване на 
опциите при технологиите за преводаческа памет поставят 
въпроса не от гледна точка на обема на паметта, а доколко 
тя отговаря на конкретните потребности на клиента.
Стандартът съдържа изискване за система за управление 
на качеството, съответстваща на големината и структурата 
на преводаческата агенция. Тук се включват декларация за 
целите по качество, процес на мониторинг на качеството, 
стабилна програма за коригиращи действия и процес за 
обработка на информацията и материалите, получени от 
клиента. Най-простият начин за проверка на системата по 
качество е наличието на сертификация и съответствие с 
признати стандарти, най-вече ISO 9001. Поради наличието 
на сертифицирани системи за управление на качеството в 
много фирми, ползващи преводи, те са в състояние лесно 
да разпознаят системата на доставчика на преводачески 
услуги. Възможно е да се търси съответствието на фирма-
та и с други стандарти, например за управление на риска. 
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Друг начин за проверка е възможността е да се използват 
собствените вътрешни одитори за проверка на системата 
на преводаческата фирма по аспектите с критично за биз-
неса значение.
Стандартът налага изискване за всеки проект за превод 
да има ръководител на проекта и дейностите да се изпъл-
няват съгласно процедурите на доставчика на преводаче-
ските услуги и съгласуваните изисквания и очаквания на 
клиента.
Вторият основен раздел е фокусиран към отношенията 
между преводаческата агенция и клиентите и е доста ла-
коничен. Той третира основно определянето на изпълни-
мостта, оферирането, споразумяването и приключването 
на взаимоотношенията между двете страни. Минималните 
изисквания касаят сключване на споразумение относно 
цена и срок за изпълнение. Особено важно за клиентите 
в някои случаи е и „подробното уреждане на начина на 
предаването” и изпълнението на графика на проекта. Из-
искванията относно подписване на споразумение остават 
отворени. Дали да се подписва договор и как да се уреждат 
въпросите относно търговските и юридически клаузи като 
авторско право, отговорност на преводаческата фирма и 
разрешаване на спорове се решава по взаимно договаряне 
между страните.

Същинските процедури по извършването на превода са 
разпределени в няколко етапа, включващи подготвителни 
дейности по прегледа на предложението и изискванията, 
определянето на преводачите, определяне на редакторите, 
предаване на инструкции, наблюдение на последовател-
ността и пълнотата, следене на графика, поддържане на 
контакт с всички страни, предаване на превода.
В процедурите по управление на проекта трябва да се 
включат също така архивиране, последващи дейности и 
оценяване на удовлетвореността на клиента. Начинът, по 
който преводаческата фирма приключва проекта, е също 
толкова важен, колкото и начинът, по който започва.
Стандартът ЕN 15038 отговоря на съществуващата липса 
на обективен набор от критерии за оценяване на агенциите 
за преводи. Въпреки че много от нещата изглеждат разби-
ращи се от само себе си, разгледан като едно цяло, стандар-
тът е ефективно средство за вземане на решение относно 
потенциала на даден доставчик на преводачески услуги. 
Неговото съдържание може да се адаптира за използване 
в конкретни области на предоставянето на услугите при 
вземане на решения, които много често са особено трудни. 
Засилената насоченост към сектора на услугите и изисква-
нето за качество и съответствието със стандарти доприна-
ся за повишеното значение на оценяването на преводаче-
ските агенции като пример за оценяването на качеството 
на услугите. (БДС Компас)

Какво предлага в тази област 
Българският институт за 
стандартизация?
За да удовлетвори потребностите от сертификация 
на българските фирми, предоставящи преводачески 
услуги, през 2008 г. Българският институт за стандар-
тизация (БИС) сключи споразумение с Австрийския 
институт за стандартизация (ASI) за партньорство в 
областта на сертификацията на преводаческите услуги 
с изискванията на БДС EN 15038:2006 по схема към 
Международната система за сертификация на прево-
дачески услуги LICS (Language Industry Certification 
System).
БИС е единствената организация в България, която е 
партньор на ASI, и се присъедини към Международна-
та система за сертификация на преводаческите услуги 
LICS.
Съгласно споразумението обучени и одобрени от ASI 
одитори извършват одити за сертификация на дос-
тавчици на преводачески услуги, заявили желание да 
бъдат сертифицирани по EN 15038:2006. Докладът 
от одита се изпраща в АSI за вземане на решение за 
сертификация. Когато това решение е положително, 
организацията, предоставяща преводачески услуги, 
получава сертификат от ASI, удостоверяващ, че тя от-
говаря на изискванията на стандарта. Сертификатът е 
валиден 6 години, като на всеки две години се провеж-
дат надзорни одити.
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Приключи проектът SMEST 2 – 
Инструментариум по стандартизация 
за малките и средните предприятия 
Европейската конференция, посветена на малките и сред-
ните предприятия (МСП) и стандартизацията, се проведе 
на 28 май 2013 г. в Брюксел. С нея приключи проектът 
SMEST 2 (Small and Medium Enterprises Standardization 
Toolkit – Инструментариум по стандартизация за МСП).
SMEST 2 стартира през 2011 г. като продължение на пър-
вия проект SMEST (2008–2009 г.). Целта бе да се подобри 
информираността на МСП по въпроси, свързани със стан-
дартизацията в новите страни - членки на ЕС от Централна 
Европа и Средиземноморието. Проектът бе толкова успе-
шен, че се взе решение за разширяването му в рамките на 
ЕС и ЕАСТ. SMEST 2 се изпълнява от консорциум, включ-
ващ европейските организации по стандартизация CEN 
и CENELEC, NORMAPME (Европейска организация на 
занаятчийските камари и МСП за стандартизация) и на-
ционалните органи по стандартизация на Австрия (ASI), 
Германия (DIN) и Холандия (NEN), с подкрепата на Евро-
пейския съюз и ЕАСТ.

Проектът SMEST 2 даде редица 
специфични резултати:

• Преобразуване на съществуващия инструментари-
ум www.smest.eu в онлайн платформа, включително и 
подобрени мерки с база данни от над 200 добри прак-
тики;

• Отпечатване на дипляна „МСП и стандартизация“, 
насочена към бизнес асоциации, създадена въз основа 
на оценката между националните органи по стандар-
тизация и бизнес асоциации, и преведена на 25 езика;

• Организиране на вътрешни и външни семинари в 21 
страни от ЕС и ЕАСТ. На организираните семинари 
са присъствали 275 служители на националните орга-
ни по стандартизация, както и повече от 700 малки и 
средни предприятия и техните представители. 

Заключителната конференцията бе организирана от евро-
пейските организации по стандартизация (CEN, CENELEC 
и ETSI) с подкрепата на Европейската комисия и ЕАСТ и с 
партньорството на ORGALIME. Повече от 200 представи-
тели на националните органи за стандартизация, общест-
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вени органи, бизнес и браншови организации, малки и 
средни предприятия взеха участие в конференцията. Пред-
ставител на БИС бе Десислава Георгиева, експерт в отдел 
„Международно сътрудничество” на БИС и координатор 
по проекта.
Изводът бе, че са необходими още усилия, за да се пре-
достави на малките и средни предприятия точна и актуал-
на информация за различни видове стандарти, както и да 
се насърчи и подкрепя участието им в разработването на  
европейски и международни стандарти.
„За Европа като цяло малките и средните предприятия са 
движещата сила на заетостта, растежа и иновациите, както 
и тяхното участие в процеса за стандартизацията е една от 
движещите сили за това” – отбелязва Dirk Weiler, предсе-
дател на Общото събрание на ETSI. 
„Ние имаме голямо желание да продължим отличното си 
сътрудничество с европейските организации по стандар-
тизация, със заинтересованите страни, с малките и сред-
ните предприятия, защото споделяме една и съща цел: Да 
направим една по-силна европейска система за стандарти-
зация, една система, която ще постави Европа в по-добра 
позиция за създаване на работни места, осигуряване на 
икономически растеж, отстраняване на пречките, пови-
шаване конкурентоспособността на нашите предприятия 
и възможност на всички ни да се справим с предизвика-
телствата на бъдещето“ – каза на конференцията Daniel 
Calleja Crespo, генерален директор на ГД „Предприятия и 
промишленост” в Европейската комисия. Той подчерта, че 
малките и средните предприятия са гръбнакът на европей-
ската икономика, което представлява 85% от всички нови 
работни места. 

Участниците в конференцията 
направиха редица предложения като:

• Необходимост от продължаване на инициативи, 
които имат за цел да повишат информираността 
относно ползите от използването на стандарти и 
стандартизацията, особено сред малките и средни 
предприятия, чрез информация, образование и обуче-
ние (най-вече на национално равнище);

• Важната роля да се изпълнява от бизнес асоциации 
и по-специално от специфичните за отделните сек-
тори браншови организации, които да помагат да се 
гарантира, че съответните знания и експертен опит 
от МСП могат да бъдат включени в разработването 
на европейски и международни стандарти;

• Необходимост от продължаване и засилване на уси-
лията за гарантиране, че новите стандарти са напи-
сани по начин, който взема нуждите на МСП в про-
фила си (например, чрез предоставяне на обучение на 
лицата, отговорни за изготвянето на стандарти, въз 
основа на Ръководство 17 на CEN-CENELEC);

• Необходимост от използване на нови технологии 
(като он-лайн консултации и уеб-конференции), за да 
направи по-лесно участието на МСП и другите заин-
тересовани страни в дейностите по стандартизация.

Според новия Регламент на ЕС за европейската стандар-
тизация (който влезе в сила в началото на 2013 г.), Евро-
пейската комисия ще предостави финансова подкрепа за 
европейските организации, представляващи интересите на 
МСП в европейската система за стандартизация. 
Българският институт за стандартизация подкрепя и ще 
продължава да насърчава участието на малките и средни-
те предприятия в дейността по стандартизация, както и да 
улеснява достъпа им до стандарти и стандартизационни 
документи.
В рамките на този проект БИС проведе семинар на тема 
„Включване на МСП в стандартизацията”, състоял се на 5 
април 2013 г. Семинарът даде възможност на представите-
лите на над 35 МПС да намерят отговор на важни за дей-
ността им въпроси и да се убедят, че стандартите правят 
всяка икономическа дейност по-рентабилна и успешна. 
На интернет страницата на БИС има МСП портал, който 
улеснява малките и средните предприятия в търсене на 
пълна информация за иначе необятния свят на стандарти-
зацията. (БДС Компас)

(Отляво надясно): John Perry, министър за мал-
кия бизнес в Република Ирландия; Elena Santiago, 
генерален директор на CEN и CENELEC; Dirk 
Weiler, председател на съвместната група на 
CEN-CENELEC-ETSI и председател на Общото 
събрание на ETSI
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БИС в партньорство с австрийския институт 
поддържа секретариат на CEN/PC 424 
„Грижи при вродени цепнатини на устната и/
или небцето”
Българският институт за стандартизация (БИС) в парт-
ньорство с националния орган за стандартизация на Ав-
стрия (ASI) ще поддържа секретариата на новосъздадения 
европейски комитет на CEN: CEN/PC 424 „Грижи при 
вродени цепнатини на устната и/или небцето”. Национал-
ните членове на Европейския комитет за стандартизация 
(CEN) потвърдиха с Решение на Техническия съвет на 
CEN (Decision BT 5/2013) необходимостта от създаване на 
проектен комитет за разработване на стандартизационен 
документ, различен от европейски стандарт, в областта 
на ранни грижи при новородени деца с лицеви аномалии. 
Инициаторите на предложението Австрия и България, за-
едно с националните органи за стандартизация на Холан-
дия, Финландия и Румъния, се ангажират да участват ак-
тивно при разработването на технически доклад на CEN, 
който да съдържа указания и препоръки за организация на 
услугите, свързани с ранни грижи при новородени с цеп-
натина на устната и/или небцето. Документът ще служи 
като модел за страни, в които няма национално законода-
телство в областта на грижите за бебета, родени с такъв 
тип лицева деформация.
Техническият доклад ще предостави указания за органи-
зацията на услугите, свързани с ранните грижи при ново-
родени с цепнатина на устната и/или небцето от момента 
на диагнозата до първата операция за окончателно отстра-
няване на деформацията. Наличието на европейски стан-
дартизационен документ ще спомогне за определяне на 
нуждите от подкрепа за бебето, за семейството, както и за 
необходимите умения, познания и професионална квали-
фикация.
Всички заинтересовани страни могат да участват в рабо-
тата на националния работен орган към БИС, който ще 
работи по проекта на документа и ще участва с наши на-
ционални представители – експерти.
При проявен интерес за участие в бъдещото разработване 
на стандартизационния документ може да се обърнете към 
Камелия Миланова, експерт международно сътрудничест-
во в направление „Основополагащи стандарти” на телефон 
02/8174 539 или на e-mail: Kamelia.Milanova@bds-bg.org.

Предложение за разработване на европейски 
стандарт „Услуги, предоставяни от лекари с 
допълнителна квалификация по хомеопатия”
По предложение на Австрийския институт за стандартиза-
ция (ASI) националните членове на Европейския комитет 
за стандартизация (CEN) правят допитване до всички за-
интересовани страни относно необходимостта от създава-
нето на проектен комитет за разработване на европейски 
стандарт в областта на услуги, предоставяни от лекари с 
допълнителна квалификация по хомеопатия.
Хомеопатията е част от медицината, за чието практикуване 
се изисква отделна квалификация в допълнение към меди-
цинското образование. Лекари, притежаващи допълнител-
на квалификация в областта на хомеопатията, практикуват 
в цяла Европа. Въпреки това липсват общи стандарти по 
отношение на образованието, обучението и практиката в 
областта на хомеопатичната медицина в Европа. В някои 
страни-членки на ЕС съществуват и различия сред практи-
куващите лекари, притежаващи допълнителна квалифика-
ция по хомеопатия. 
В тази връзка Европейският комитет по хомеопатия заедно 
с националния орган за стандартизация на Австрия вне-
се предложение за разработване на европейски стандарт, 
който да предоставя минимални изисквания, свързани с 
предоставянето на хомеопатични медицински услуги, как-
то и изисквания относно компетентността и обучението на 
лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия. 
Краен срок за становища по целесъобразността от разра-
ботване на европейски стандарт „Услуги, предоставяни 
от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия” 
е 01.07.2013 г. на e-mail: Kamelia.Milanova@bds-bg.org 
или на телефон 02/8174 539.

Предложение за разработване на 
международен стандарт за партньорски 
бизнес отношения
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на Великобритания за раз-
работване на международен стандарт: „Управление на 
партньорски бизнес отношения. Рамка”. Обхват на меж-
дународния стандарт ще бъде определяне на изисквания 
за изграждане на партньорски отношения чрез ефективна 
рамка за идентифициране, поддържане, подобряване и 
приключване на взаимоотношения между бизнес партньо-
ри. Стандартът ще предостави ръководство за определяне 
на процесите, необходими за развитието и управлението 
на бизнес партньорството.
При проявен интерес от страна на заинтересованите стра-
ни БИС може да подкрепи създаването на технически 
комитет в областта. При одобряване на предложението 
от националните органи по стандартизация, членове на 
ISO, те могат да заявяват своето желание за активно учас-
тие в работата на комитета или като наблюдатели. Краен 
срок за представяне на коментари е 11.07.2013 г. на email: 
Kamelia.Milanova@bds-bg.org      (БДС Компас)


