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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава  и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

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

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Коледните и новогодишните празници идват, мнозина вече изпраз-
ват кредитни и дебитни карти. А ако всяка банка предлагаше карти 
с различни размери за собствените си банкомати? Или пък банкова-
та сметка е абсолютно непозната в далечна дестинация, избрана за 
празниците? Или пък има грешка в идентификационния код?
Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите по-
тоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля в банковото 
дело имат стандартите.
Това е и темата на последния за тази година брой на списание „БДС 
Компас”. Представяме важни и любопитни стандарти, свързани с 
банковото дело.
Показваме как се определя структурата на трибуквения код и на 
еквивалентен трицифров код за представяне на валута и парични 
средства. Стандартът за бизнес идентификационен код (BIC) пък 
определя универсален метод за идентифициране на институции в 
сектора на финансовите услуги, за да се улесни автоматизираната 
обработка на съобщенията. И ако акронимът BIC преди е използван 
като абревиатура за „банков идентификационен код”, сега вече озна-
чава „бизнес идентификационен код” и обхваща всички финансови 
и нефинансови институции.
Стандартите гарантират универсална схема на съобщения във фи-
нансовата индустрия. Показваме важни стандарти за ценните книжа 
като този за борсови и пазарни идентификационни кодове (MIC), 
който определя универсален метод за идентифициране на борси, 
платформи за търговия и регулирани и нерегулирани пазари. Расте-
жът на задграничната търговия изисква добра комуникация между 
играчите на финансовите пазари. 
Българският институт за стандартизация ще разширява дейността 
си в нови приоритетни области и сектори на икономиката и общест-
вения живот. Това е залегнало в Стратегията за развитие на стан-
дартизационната система в България и развитието на Българския 
институт за стандартизация за периода 2014 – 2017 г. Едни от ос-
новните цели са насърчаване на заинтересованите страни в разра-
ботването на стандарти в сектора на услугите, както и прилагането 
на стандартите за системи за управление. БИС ще продължи да на-
сърчава и улеснява достъпа на малките и средните предприятия до 
стандартите и до тяхното разработване. 
Успешният бизнес не може без стандарти, казва инж. Никола Акпу-
нарлиев. Познаването и ползването на стандарти е възможност за 
равен старт в борбата за пазари и неотменно условие в конкурсите 
за обществени поръчки, допълва експертът.
Професия стандартизатор е уникална и специфична, споделя инж. 
Христина Георгиева, главен експерт в сектор „Химия, текстил, хра-
ни и свободно време”. Според нея тази професия обогатява с конта-
ктите с експерти не само у нас, но и в цял свят, а стандартизаторът е 
уважаван специалист навсякъде.
Разказваме как се оценява съответствието на фойерверките –  
съвременните бъдници, без които не минават новогодишни празни-
ци. Святкат и трещят, за да прогонят злото. Но за да не се превърне 
бенгалската играчка в плачка, на помощ идват стандартите. А те се 
грижат за нашата безопасност и в делник, и в празник....

Редакционен коментар
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Стандартът БДС ISO 13616 се състои от две части с общо 
заглавие Финансови услуги. Международен номер на 
банкова сметка (IBAN):

• Част 1: Структура на IBAN

• Част 2: Роля и отговорности на регистрационни-
те органи

Международният номер на банкова сметка (IBAN) e раз-
ширена версия на основния номер на банкова сметка 
(BBAN). На практика е неприложимо използването на 
единен универсален метод за идентифициране на взаимо-
отношенията между банките и сметките на техните клиен-
ти. Затова стандартът предоставя метод, който осигурява 
автоматичната обработка на предоставената информация. 
Документът е преработен, за да се синхронизира с този на 
Европейския комитет за банкови стандарти (ECBS).
БДС ISO 13616-1 Финансови услуги. Международен но-
мер на банкова сметка (IBAN). Част 1: Структура на 
IBAN определя елементите на международния номер на 
банкова сметка (IBAN), за да се улесни обработването на 
данни при международен обмен както във финансовите 
среди, така и между другите индустрии. IBAN е проек-
тиран за автоматизирана обработка, но може да бъде без-
проблемно използван и в други случаи като например при 
размяна на документи на хартиен носител и др.
Първите два знака на IBAN трябва винаги да бъдат двете 
букви за кода на държавата, както е определено в ISO 3166-
1, в която се намира финансовата институция, обслужваща 
сметката. Третият и четвъртият знак са контролните числа, 
изчислени по схема, определена в този стандарт. Останала-
та част от IBAN всъщност е BBAN и съдържа само главни 
и малки букви от A до Z и цифри от 0 до 9, не се използ-
ват разделители и пунктуационни знаци. BBAN трябва да 
има фиксирана дължина за отделна държава и да включва 
в структурата си идентификатор на банка с фиксирана по-
зиция и дължина.
Контролните числа се изчисляват на основата на схемата 
MOD 97-10, определена в ISO/IEC 7064. Те се използват за 
проверка на BBAN и кода на държавата. По схемата букви-
те се преобразуват в числа, като на всяка отговаря двуциф-
рено число − A = 10, F = 15, K = 20 и т.н. Само финансовата 
институция, която обслужва сметката, има право да създа-
ва свой IBAN, включително контролните числа. 
БДС ISO 13616-2 Финансови услуги. Международен 
номер на банкова сметка (IBAN): Част 2: Роля и отго-
ворности на регистрационните органи описва регистра-
ционните органи на формати на IBAN, реда за регистрира-
нето им и структурата на регистъра.

Отговорностите на регистрационния орган са да създава и 
поддържа регистъра от международни номера на банкови 
сметки (IBAN), да го оповестява в интернет, да представя 
копие и доклад на секретариата на ISO TC 68/SC 7, както и 
да поддържа постоянно записи, например копия на всички 
адресирани до него искания заедно с решенията за всяко 
от тях.
При кандидатстване за включване в регистъра се предос-
тавят задължителните и препоръчителни данни, посочени 
в стандарта:

• наименование на държавата,

• код на държавата по ISO 3166-1,

• дължина на IBAN, като максималната дължина е 
тридесет и четири знака,

• мястото и дължината на банковия идентифика-
тор в структурата на BBAN,

• структурата на IBAN, 

• данни за контакт с лицето (или организацията).

За регистрирането на формат на IBAN се изискват:
• примерен идентификатор на банка (какъвто се  
използва в BBAN);

• примерен национален номер на сметка;

• примерен основен номер на банкова сметка (BBAN);

• структура и дължина на BBAN;

• примерен IBAN както в електронен, така и в  
хартиен формат.

Стандартът посочва, че националните органи по стандар-
тизация или националните централни банки са отговорни 
за актуализирането на записите в регистъра. За България 
отговорност има Българска народна банка (съгласно На-
редба № 13 за прилагането на международен номер на бан-
кова сметка и за банковите кодове, издадена от Българска 
народна банка - обн. ДВ, бр.36 от 26 април 2005 г., изм. ДВ, 
бр.15 от 17 февруари 2006 г.).
Регистрационният орган, отговорен за регистъра на IBAN, 
описан в тази част на ISO 13616, е SWIFT. Списъкът с ре-
гистрирани IBAN е достъпен на  http://www.swift.com. 
(БДС Компас)
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Валутните кодове
Стандартът БДС ISO 4217 Кодове за представянето 
на валута и парични средства определя структурата на 
трибуквения код и на еквивалентния трицифрен код за  
представяне на валута и парични средства. Определя 
и процедурите за Поддържащата агенция (Maintеnance 
Agency (МА) и посочва начина за искане на кодове.

Буквен код 
Трибуквеният код използва комбинации от три главни бук-
ви от 26-те знака на латинска азбука. Първите две букви 
представляват код, който е уникален за валутния орган, за 
който е определен. Когато е възможно, той се получава от 
географското местоположение на валутния орган, както е 
описано в ISO 3166.
Първите две букви са достатъчни за идентифициране на 
валутата извън банковата сфера. Третият знак обикновено 
е мнемоничен показател от наименованието на основната 
парична единица. ISO 3166/МА, например, прие да запа-
зи 2-буквения код “EU” за еврото и да използва “EUR” за  
целите на този международен стандарт. 

Цифров код 
Цифровият код на валутата обикновено се получава от 
кода на страната или на областта, по стандарта на Обеди-
нените нации. Кодовете на паричните средства се опреде-
лят в низходящ ред, като се започва от 998.

Понякога се изисква стойностите да се изразяват чрез 
по-малки единици на дадена валута. Стандартът посочва 
в таблици десетичното съотношение между съответната 
валута и по-малките й единици - “0” означава, че няма по-
малки единици, а “1”, “2” и “3” са съответно съотношение 
от 10:1, 100:1 и 1 000:1. 
Когато дадена валута е деноминирана, Поддържаща-
та агенция определя буквен и цифров код за нея, като я  
разграничава от първоначалната номинална стойност на 
тази валута. Стандартът илюстрира в специална табли-
ца деноминираните валути, които си запазват името, но  
променят кода си. 
Приложение А на стандарта показва процедурите за под-
държане – ролята, състава и отговорностите на Поддър-
жащата агенция (МА), условия за даване, промяна и от-
мяна на кодове. Както и таблици с валута на държавите, 
подредени по азбучен ред – от малки екзотични остров-
ни държави до икономическите световни супер сили. 
(БДС Компас)

Бизнес идентификационен код
БДС ISO 9362 Банково дело. Банкови телекомуника-
ционни съобщения. Бизнес идентификационен код 
(BIC) определя универсален метод за идентифициране на 
институции в сектора на финансовите услуги, за да се уле-
сни автоматизираната обработка на телекомуникационни-
те съобщения.
Първоначалният обхват на този международен стандарт е 
бил ограничен до идентификацията на банки и акронимът 
BIC е използван като абревиатура за „банков идентифика-
ционен код”. По-късно обхватът е разширен, за да включи 
всички видове финансови институции, а последното трето 
издание включва и нефинансовите институции. И сега BIC 
означава „бизнес идентификационен код”.
Бизнес идентификационният код (BIC) се състои от осем 
или единадесет последователни знака, съставляващи пър-
вите три или всичките четири от следните съставни еле-
мента:

• код на институцията (IIII)

• код на държавата (СС)

• код на местоположението (LL)

• код на клона (BBB)

Кодовете на институция, на държава и на местоположение 
са задължителни, докато този за клон е по избор.
Кодът на институцията трябва да бъде присвояван от  
регистрационния орган като Съвета на Международната 
организация за стандартизация посочва SWIFT (Общност 
за световна междубанкова финансова телекомуникация) 
като регистрационен орган по този международен стан-
дарт. Всеки клон се представя чрез същия код, независимо 
от географското му местоположение.
За код на държавата се използва двубуквеният, определен 
в ISO 3166-1.
За код на местоположение на обекти, свързани със SWIFT, 
цифрата 0 не е разрешена, а 1 (единица) не се използва за 
втора позиция. Когато втората позиция на кода е 1, това 
означава, че този обект не е свързан със SWIFT.
Приложение А очертава дейността и отговорностите на 
регистрационния орган и описва процедурите за регистри-
ране на бизнес идентификационни кодове (BIC), както и 
процедурите по публикуването на тези кодове в справоч-
ник. (БДС Компас)
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финансовата индустрия

Стандартът БДС ISO 20022 Финансови услуги.  
Универсална схема на съобщения за финансовата  
индустрия се състои от няколко части:

• Част 1: Обща методология и спецификации на 
формата за вход във и изход от хранилището на ISO 
20022;

• Част 2: Роли и отговорности на регистрационни-
те органи;

• Част 3: Указания за моделиране съгласно ISO 
20022;

• Част 4: Правила за създаване на ISO 20022 XML;

• Част 5: Обратен анализ съгласно ISO 20022.

БДС ISO 20022-1 Финансови услуги. Универсална схе-
ма на съобщения за финансовата индустрия. Част 1: 
Обща методология и спецификации на формата за вход 
във и изход от хранилището на ISO 20022 съдържа: 

• общо описание на подхода за моделиране;

• общо описание на съдържанието на хранилището 
на ISO 20022;

• подробно описание на входящата информация, коя-
то регистрационният орган приема, за да допълни/
промени речника на данните и каталога на бизнес про-
цесите на хранилището;

• подробно описание на изходните данни от хранили-
щето, които се предоставят публично от регистра-
ционния орган.

Методологията за разработване на съвместими с ISO 
20022 бизнес трансакции и набори от съобщения съдържа 
бизнес анализ, анализ на изискванията, логически анализ 
и дизайн, технически дизайн. Тези пет дейности се при-
лагат последователно и се повтарят за разработката на 
съвместими с ISO 20022 бизнес трансакции и набори от 
съобщения.

Хранилището на ISO 20022 се състои от две главни части – 
каталог на бизнес процесите и речник на данните.
Речникът на данните съдържа понятия, концепции за съоб-
щения и типове данни. Всички тези полета са многократ-
но използваеми и се наричат полета от речника. Речникът 
като цяло е под издателски контрол. Регистрационният  
орган редовно прави текущото издание публично досто-
яние, като само последното може да служи за официално 
позоваване по всяко време, тъй като то заменя всички пре-
дишни издания.
Каталогът е организиран в бизнес области. Изискванията 
за комуникация и взаимодействие в различните области се 
поддържат от бизнес трансакции. Бизнес трансакциите в 
каталога се публикуват като издания. 
Каталогът може да съдържа следните полета:

• бизнес област;

• бизнес процес;

• бизнес трансакция;

• диаграма на потока от съобщения;

• определение на съобщение;

• синтактична схема на съобщение на ISO 20022.

Върху наименованията на полетата от каталога и полетата 
от речника има ограничения:

• наименованието се състои от една или повече свър-
зани английски думи, евентуално с всеизвестни бизнес 
акроними;

• наименованието съдържа само главни и/или малки 
букви от английската азбука и/или цифри, т.е. символи 
от следните набори: [a – z], [A – Z] и [0 – 9];

• наименованието не може да започва с цифра;

• когато се състои от няколко свързани английски 
думи, всяка започва с главна буква, а между думите няма 
интервали, например: StreetName, NoticeOfExecution
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БДС ISO 20022-2 Финансови услуги. Универсална 
схема на съобщения за финансовата индустрия. Част 
2: Роли и отговорности на регистрационните органи  
определя отговорностите на органите, участващи в регис-
трацията и поддръжката на хранилището на ISO 20022. 
Регистрационият орган се назначава от Техническия  
управителен съвет на ISO по предложение на технически 
комитет ISO/TC 68. Стандартът определя всички отговор-
ности, като например това, че регистрационният орган 
поддържа записите на всички заявки за регистрация в  
хранилището на ISO 20022 за най-малко 3 години. Също 
така е длъжен да подпомага подаващата заявка организа-
ция при попълването на бизнес основанията, на шаблони-
те за регистрация, проверява за пълнота и съответствие 
със спецификациите и т.н. 
Групата за поддържане на регистрациите се номинира 
от пълноправните страни - членки и организациите за  
сътрудничество с ISO/TC 68 и съответните му подкоми-
тети. Членовете й трябва да са експерти от не по-малко 
от седем пълноправни страни - членки или организа-
ции за сътрудничество с ISO/TC 68. Всеки от членовете,  

имащи право на глас, изпълнява задълженията си за срок  
от 3 години, след което ISO/TC 68 може да поднови член-
ството му или да поиска от съответната страна или органи-
зация да номинира негов заместник.
Стандартът посочва какви са процесите на вземане на 
решения, отговорностите и функциите на всяка група за 
оценяване на стандартите, споделените отговорности с  
регистрационния орган и др.
Организациите, които подават заявки за регистрация  
съгласно ISO 20022, задължително посочват бизнес основа-
ние за всяко предложение за добавяне, промяна или изтри-
ване на полета от хранилището на ISO 20022. Регистрацион-
ният орган го проверява и изпраща на групата за поддържане 
на регистрациите, където трябва да се постигне консенсус 
за одобряването или отхвърлянето му. Стандартът описва 
подробно всички стъпки до окончателното одобрение и  
регистриране в хранилището.
Стандартът посочва необходимите стъпки, изисква-
ния и срокове за разглеждане на жалби и оплаквания. 
(БДС Компас)
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БДС ISO 10383 Ценни книжа и свързаните с тях фи-
нансови инструменти. Борсови и пазарни идентифика-
ционни кодове (MIC) определя универсален метод за 
идентифициране на борси, платформи за търговия и регу-
лирани и нерегулирани пазари като източници на ценова и 
друга свързана информация. Целта е да се улесни автома-
тичната обработка.
Стандартът осигурява унифицирана структура за борсови 
и пазарни идентификационни кодове. Предназначен е за 
различни приложения и в комуникацията за идентифици-
рането на първични и вторични пазари, където:

• финансовият инструмент е регистриран (места-
та на официално регистриране) 

• се сключва свързаната с него сделка (място на 
сделката).

Кодът се състои от четири последователни буквено-числе-
ни символи, например:
XPAR (Euronext, Paris)
XMAT (Euronext – MATIF, Paris)
XMON (Euronext – MONEP, Paris)
EMTS (Euro MTS, London)
Заявление за предоставянето на MIC се изпраща на упъл-
номощения орган по регистрация. Съветът на ISO е опре-
делил като такъв Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication S.C. (SWIFT) в съответствие с разпо-
редбите на директивите на ISO/IEC.

БДС ISO 10962 Ценни книжа и свързаните с тях  
финансови инструменти. Класификация на финансо-
вите инструменти (CFI код)
Увеличаването на задграничната търговия изисква добра 
комуникация между участниците на финансовите паза-
ри. Класификационният код на финансовите инструменти 
(Classification of financial instruments – CFI) отразява ха-
рактеристиките, които се определят при издаването на фи-
нансов инструмент и остават непроменени през целия му 
живот. Въпреки това могат да се предвидят някои събития, 
които могат да доведат до нов код за същия инструмент, 
например промяната на правото на глас или ограничения 
върху собствеността при общо събрание на акционерите. 
Кодът осигурява максимално разбираема и гъвкава инфор-
мация. 
Терминът „финансови инструменти” се отнася не само за 
класическите ценни книжа, но и за нововъведени финан-
сови продукти. Прилагането на този стандарт е по прецен-
ка на съответните национални участници в процеса като 
фондови борси, банки, брокери и други институции в об-
ластта на ценните книжа.
Кодът CFI се състои от шест букви. 
Първата означава най-високото ниво на класификацията и 
се разделя на шест основни категории: акции (E), дълго-
ви инструменти (D), права (R), опции (O), фючърси (F) и 
други (M). 
Вторият символ означава специфичните групи във всяка 
категория. 
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Първи атрибут: право на глас (означава вида на правото на глас, предоставено на акционера)

V = С право на глас (всяка акция има един глас) -E-S-V-*-*-*-
N = Без право на глас (акцията няма право на глас) -E-S-N-*-*-*-
R = Ограничено право на глас (акционерът може да има право на по-малко от един глас за  
всяка акция) -E-S-R-*-*-*-
E = Усилено право на глас (акционерът може да има право на повече от един глас за всяка  
акция) -E-S-E-*-*-*-

Втори атрибут: ограничения към собственост/прехвърляне

T = Ограничения (собствеността или прехвърлянето на ценната книга може  да е предмет на  
специални условия) -E-S-*-Т-*-*-
U = Свободен (без ограничения, собствеността или прехвърлянето на ценната книга не са пред-
мет на специални условия) -E-S-*-U-*-*-

Трети атрибут: статус на плащането

O = Ценната книга не е платена -E-S-*-*-O-*-
P = Частично изплатена -E-S-*-*-P-*-
F = Напълно изплатена -E-S-*-*-F-*-

Четвърти атрибут: форма

B = На приносител (собственикът не е регистриран в книгите на издателя или в регистър) -E-S-*-*-*-B-
R = Поименни (ценните книжа се записват под името на собственика в книгите на издателя или 
в регистъра на издателя и могат да бъдат трансферирани към друг притежател след джиросва-
нето от регистрирания притежател) -E-S-*-*-*-R-
N = На приносител/Поименни (част от ценните книжа от емисията са издадени на приносител, 
а част като поименни, но с един и същ идентификационен номер на емисията) -E-S-*-*-*-N-
Z = Депозитарна разписка на приносител (депозитарна разписка на приносител за ценни книжа, 
издадени на чуждестранен пазар, за да се осигури търговията извън страната на базовите ценни 
книжа) -E-S-*-*-*-Z-
A = Поименна депозитарна разписка (например ADR, депозитарна разписка: в поименна форма за 
ценни книжа, издадени на чуждестранен пазар, за да се осигури търговията  извън страната на 
базовите ценни книжа) -E-S-*-*-*-A-

Акциите се разделят на обикновени (S), привилегировани 
(P), преференциални (R), конвертируеми (C), привилеги-
ровани конвертируеми (F), преференциални конвертиру-
еми (V), на инвестиционни дружества (U) и други (M). 
При дълговите инструменти групите са облигации (B), 
конвертируеми облигации (C), облигации с варант (W), 
средносрочни дългови инструменти (T), инструменти на 
паричния пазар (Y) и други (M). 
Последните четири букви означават най-важните атри-
бути, характерни за всяка група – правото на глас, огра-
ниченията, статусът на плащане и формата са полезна 
информация за акциите, но тези характерни особености 
не съществуват при опциите, които имат други атрибути 

(базови инструменти, тип на схемата, доставка, стандар-
тизирани/нестандартизирани). При акциите, дълговите 
инструменти и правата последният (шести) символ обо-
значава формата на инструмента. 
Ако няма налична или приложима информация в момента 
на съставяне на кода, се използва символът „X” за съответ-
ния елемент.
Стандартът описва подробно характеристиките и атрибу-
тите на финансовите инструменти. 
Например, обикновените акции E-S-*-*-*-*-, чийто прите-
жатели имат правото да гласуват и получават дивиденти. 
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ти на всички видове акции, дългови инструменти, права,  
опции, фючърси (финансови и стокови) и други активи. 

Пример за класифициране

ISIN: US4592001014
CFI: ESVUFR

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 
Обикновени акции
E = Акции
S = Обикновени акции
V = С право на глас
U = Без ограничения върху собствеността/трансфера
F = Напълно изплатени
R = Поименни

Кодът CFI се присвоява от агенцията, отговорна за  
присвояването на ISIN (Международен идентифика-
ционен номер на ценни книжа), както е определено в  

ISO 6166 (CFI агенция).  
(БДС Компас)
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Инж. Христина Георгиева, главен експерт в сектор 
„Химия, текстил, храни и свободно време”:

Стандартизаторът е уважаван 
специалист в цял свят

Кандидатствах по обява, че се търсят експерти по каучук 
и пластмаси и така започнах работа в „стандартизацията” 
в началото на 2000 г. Завършила съм Техникум по каучук 
и пластмаси във времена, когато тези училища даваха со-
лидна теоретична и практическа подготовка. После завър-
ших задочно Полувисш институт (сега колеж) по химични 
технологии и биотехнологии със специалност „Органич-
ни химични технологии”, а след това Химикотехнологи-
чен и металургичен университет, също със специалност 
„Химични технологии” и специализация „Технология на 
пластмасите”. 
Преди БИС съм работила в лаборатория в тогавашния 
металургичен комбинат Кремиковци, после във фабрика 
за детски играчки „Детска радост” като входящ контрол 
на материали и контрольор на качеството на детайли за 
играчки, технолог, контрольор на готовите играчки и за 
определено време – едновременно и технолог и ОТКК. 
Работила съм и като технолог-химик по багрене и щампа 
на трикотаж – сфера, доста различна от технологията на 
пластмасите.
До постъпването ми в БИС бях само ползвател на стан-
дарти, особено в работата ми като контрольор на качест-
вото на детски играчки. Нямах никаква представа как се 
създават стандарти. В началото поех ТК 76 „Каучук”, а 
по-късно и ТК 81 „Пластмаси” и вече плувах в свои води. 
Областта на пластмасите е широкообхватна, тъй като  
БИС/ТК 81 припокрива 6 технически комитети на  

Европейската организация за стандартизация (CEN) и  
3 на Международната организация за стандартизация 
(ISO). Най-голям интерес се проявява за пластмасовите 
тръби и свързващи части, използвани за водоснабдяване 
или канализация. В последните години те все по-осезаемо 
изместват тръбите от други материали при изграждането 
на тръбопроводни системи. От друга страна, пластмасови-
те тръби и свързващи части, предназначени за водоснаб-
дяване за човешко потребление, подлежат на задължи-
телна продуктова сертификация съгласно изискванията 
на действащата трета част на Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти.
Освен за тези два технически комитета съм отговорен спе-
циалист и за БИС/ТК 0/ПК-6 „Пестициди и реактиви”, към 
който до преди година бяха включени и всички видове ле-
пила.
Имах невероятния шанс първа от БИС да участвам в пле-
нарна среща на европейски технически комитет – CEN/TC 
155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи” през 
2006 г. От тогава до сега съм присъствала на още шест пле-
нарни срещи на този технически комитет. Последната се 
проведе през май тази година в София, а аз бях пряко ан-
гажирана с организацията. Ако при първото ми участие на 
пленарна среща някой ми беше казал, че в София ще прис-
тигнат рекорден брой участници за последните 7 години и 
че аз ще познавам почти всички представители на отдел-
ните европейски страни, нямаше изобщо да повярвам. 
Имах и друга уникална възможност да участвам и в  
учредяването на европейски технически комитет  
(CEN/TC 366) в областта на оползотворяване на излезли от 
употреба автомобилни гуми.
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специфични дейности – акредитация и сертификация. И 
тъй като смятам, че човек не бива да спира на едно място в 
познанията си, след като натрупах опит в областта на стан-
дартизацията, преминах обучения за изграждане и внедря-
ване на системи за управление на качеството и за одити-
рането им. Опитът ми като експерт по стандартизация ми 
помогна много да взема успешно изпитите. 
От август на 2010 г. съм представител на ръководството за 
целите на системата за управление на качеството (СУК) в 
БИС съгласно ISO 9001:2008. Поддържането й е предиз-
викателство и отговорност. Внедрената система е действа-
ща, а не просто фигурира като документация. Основната 
ми цел е СУК да се поддържа така, че да не се допускат 
забележки при одитите от страна на сертифициращата ор-
ганизация. 
В началото на тази година имах шанса да бъда на обучение 
и обмяна на опит в една от водещите в Европа организа-
ции по стандатизация – AENOR. Освен това в изпълнение 

на европейски проект „Усъвършенстване на системата 
за стандартизация в България” преминах обучение и за 
създаване на система за сертификация и разработване на 
сертификационни схеми, което разшири познанията ми от-
носно продуктовата сертификация. 
Всичко това нямаше да се случи, ако не бях част от колек-
тива на БИС. 
Професията стандартизатор е уникална и специфична. 
За изграждането на добър експерт е необходимо немалко 
време и постоянство. Трябва не само да се познава добре 
европейското техническо законодателство в съответната 
област, но и непрекъснато да се следят нововъведенията. 
Не са редки случаите, когато за новополучени продукти 
се разработват международни или европейски стандарти. 
Тази професия обогатява с контактите с експерти и свети-
ла в своята област не само в собствената ни държава, но 
и в цял свят. А стандартизаторът е уважаван специалист 
навсякъде.
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инж. Никола Акпунарлиев:

Успешният бизнес не може без стандарти

Инж. Никола Акпунарлиев 
е завършил ВМЕИ – Варна, 
специалност  „Електрически 
машини и апарати“. 
Работил е като конструктор 
и главен конструктор в ЗГУ 
„Терма“, Тутракан. 
От 2002 г. досега работи 
в „Елдоминвест“ ООД, 
Варна, като началник-
отдел „Техническо 
развитие“ и ръководител на 
изпитвателна лаборатория. 
Инж. Никола Акпунарлиев е 
член на Управителния съвет 
на БИС.

– Инж. Акпунарлиев, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Трудовата ми биография започва от 1978 
г. с постъпването ми на работа в завод за 
газови уреди „Терма“, град Тутракан. Ра-
ботата ми като конструктор изискваше 
познаване на българските държавни стан-
дарти, и в частност, тези по линия на СИВ 
в областта на битовите уреди за твърдо го-
риво и уредите, работещи с газ. Годините 
1980 – 1981 може да се считат за начало 
на дейността ми като стандартизатор, тъй 
като тогава се наложи заедно със специа-
листи от Държавния комитет по стандар-
тизация да внесем и защитим в Комиси-
ята към СИВ изменения в стандартите 
на уредите, работещи с твърдо гориво. 
Впоследствие заедно с колегите от ТИСТ 
– Горна Оряховица, участвахме активно в 
работата на националните органи по стан-
дартизация. Като самостоятелен проект на  
„Терма“ Тутракан можем да отчетем рабо-
тата по превода, редакцията и въвеждане-
то (1996 -1998 г.) на основния стандарт за 
газови уреди ЕN 30-1-1, след което бяха 
утвърдени още три части. След 2001 г. дей-
ността си в областта на стандартизацията 
продължих в „Елдоминвест“ Варна, като в 
последните десет години се занимавам и с 
продуктово сертифициране. Нашата фир-
ма има представителство в два технически 
комитета на БИС – ТК 6 и ТК 8.

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– В буквален и преносен смисъл бих от-
говорил, че са жизненоважни, тъй като те 
определят задължителните норми за безо-
пасност на хората, животните и околната 
среда, от една стана, и от друга, определят 
нивото, от което можем да стартираме в 
конкурентната среда за пазари. Началото 
на всеки преговорен процес с потенциален 
купувач започва с въпросите:

• Имате ли действаща система за  
управление на качеството?

• Имате ли доказателства за оценка 
на съответствието на продуктите с 
европейските директиви и регламен-
ти?

• Сервизна мрежа?

Докато за последния въпрос отговорно-
стите могат да бъдат споделени между 
партньорите, то отговорността за първите 
е само на производителя. Стандартите са 
част от инструментите, които правят раз-
говорите успешни.
Като правило успехите в бизнеса зависят 
от степента на инвестирания капитал, но 
всяка такава стъпка е обречена на неуспех 
без солидната поддръжка на съществува-
щата и действаща база от стандарти.

Интервю
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означава ли, че може и без тях?
– От гледната точка на „потребител“ всеки от нас може да 
посочи редица примери за отказ от стандарти (дребни про-
изводители и занаятчии, хранително-вкусовата и прера-
ботвателната промишленост, услугите). Това по същество 
дава възможност на една значителна част от населението 
без сериозни капиталовложения да развива определена 
дейност. 
Липсата на стандарти за тези дейности не означава, че 
процесите са извън контрол. Напротив, общественото 
възприятие за качество и цени, и държавните контролни 
органи регулират в определена степен пазарните взаимо-
отношения. 
Опитът от недалечното минало показа, че администрира-
нето (регламентирането) на дейността на горепосочените 
субекти не води до очакваните резултати. Това означава, 
че водещо за промяна на отношението към стандартите  
трябва да бъде общественото очакване.
От гледна точка на промишленото производство успешни-
ят бизнес не може без стандарти, защото те осигуряват:

• минимално ниво на качество, определено от показа-
телите за функционалност и безопасност;

• ограничаване на многообразието от продукти;

• техническа информация за новите технологии, ма-
териали и процеси;

• защита в определена степен от нелоялна конкурен-
ция.

Познаването и ползването на стандарти е възможност за 
равен старт в борбата за пазари и неотменно условие в кон-
курсите за обществени поръчки.

– Лично за Вас, какво са стандартите?
– Като конструктор за мен стандартите са били винаги 
средство за проектиране на продукти в съответствие със 
световните тенденции и гаранция, че няма да подведа ръ-
ководството на фирмата и най-вече очакванията на много-
бройните ни потребители от страната и чужбина. От пози-
цията, която заемам в момента, те са средство с ежедневно 
приложение както в работата ми като ръководител и изпъл-
нител в лабораторията, така и във взаимоотношенията ми 
със сертифициращите и нотифицирани органи в страната. 
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Новите стратегически насоки на БИС 
за периода 2014 – 2017 г.

Стратегията е построена върху анализ на общественото, 
политическо и икономическо развитие на страната, тен-
денциите в Европейския съюз и света, както и предвиж-
данията за бъдещи предизвикателства. Приоритетите са 
формулирани на базата на анализи на състоянието на стан-
дартизационната система в България, на политиката на 
БИС за развитие на човешките ресурси, на дейността по 
маркетинг и политика за развитие. 
Средствата за прилагане и контрол на изпълнението на 
стратегията са разработени в отделен план за действие, къ-
дето са фиксирани необходимите действия, както и ключо-
ви показатели за наблюдение на изпълнението и измерване 
на резултатите. Планът за действие ще се актуализира и 
отчита веднъж годишно.  (БДС Компас)

Българският институт за стандартизация (БИС) ще разши-
рява дейността си в нови приоритетни области и сектори 
на икономиката и обществения живот. Стандартизацията 
ще е в пълен синхрон с развитието на нови пазари, със  
социалните, екологични и технологични тенденции в  
световен мащаб.
Това е залегнало в Стратегията за развитие на стандар-
тизационната система в България и на Българския 
институт за стандартизация за периода 2014 – 2017 г. 
Стратегията акцентира върху създаването на модел за при-
оритетно подпомагане на експортно ориентираните секто-
ри и производствата с висока добавена стойност, включи-
телно разработване на схеми за сертификация по модела 
на европейските и международните. Едни от основните 
цели са насърчаване на заинтересованите страни в разра-
ботването на стандарти в сектора на услугите, както и при-
лагането на стандартите за системи за управление.
БИС ще продължи да насърчава и улеснява достъпа на 
малките и средните предприятия до стандартите и до тях-
ното разработване. Ще се създаде механизъм за пълноцен-
но включване на микро-, малките и средните предприятия 
в стандартизационния процес. Предвиждат се преферен-
ции, ценови облекчения или други бонуси при закупува-
нето на стандарти. Друг основен приоритет в стратегията 
е активизиране на отношенията с научните организации, 
университетите, държавните органи и обществените орга-
низации. Една от основните цели е включването на резул-
татите от научните изследвания на ранен етап в дейности-
те по стандартизация.
БИС ще подпомага обучението по стандартизация в уни-
верситетите чрез предоставяне на материали за най-добри-
те европейски и международни практики, включително 
контролиран достъп до стандарти. 
Една от целите е стратегическо партньорство с държав-
ните органи по отношение на позоваването на стандарти 
в нормативните актове и при възлагането на обществени 
поръчки. 
Подобряването на диалога с организациите за защита на 
потребителите също е сред основните задачи на БИС.
Основен приоритет е организацията да усъвършенства 
структурата си, институционалния и административен 
капацитет, както и нормативната база и системата за уп-
равление на качеството. Важни стратегически цели са 
увеличаване на портфолиото от продукти и услуги, оп-
тимизиране на процесите, свързани с разработването на 
стандарти. Необходимо е подобряване и усъвършенстване 
на IT-инфраструктурата, за да има възможност за on-line 
заседания на техническите органи, достъп до електронни 
бази данни, видеоконферентни връзки и др.

ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 
И НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС) 

ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2017 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ

Български институт за 
стандартизация
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О Фойерверките – бъдниците на Коледа
Фойерверките са съвременните бъдници. Без тях не мина-
ват коледните и новогодишни празници. Святкат и трещят, 
за да прогонят злото. Но за да не се превърне бенгалската 
играчка в плачка, на помощ идват стандартите. 
Процедурите за оценяване и начините за удостоверява-
не на съответствието на пиротехническите изделия със 
съществените изисквания към тях е описано в наредба 
–  Наредба за съществените изисквания и оценяване на  
съответствието на пиротехническите изделия, приета с  
ПМС № 315 от 18.12.2009 г. Последните изменения в нор-
мативния акт са от това лято. 
Пиротехническо е всяко изделие, което съдържа взривни 
вещества или взривна смес от вещества, предназначено да 
произведе топлина, светлина, звук, газ или дим или комби-
нация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотер-
мични химични реакции. „Фойерверк” е пиротехническо 
изделие за увеселителни цели и наредбата посочва четири 
категории:

• категория 1: фойерверки, при използването на кои-
то съществува много ниска степен на опасност и пре-
небрежимо ниско ниво на шум и са предназначени за 
употреба в ограничени пространства, включително в 
жилищни сгради;

• категория 2: фойерверки, при използването на кои-
то съществува ниска степен на опасност и ниски нива 
на шум и са предназначени за употреба на открито в 
обособени пространства;

• категория 3: фойерверки, при използването на 
които съществува средноголяма степен на опасност, 
предназначени са за употреба в обширни открити 
пространства и нивото на шум не вреди на здравето;

• категория 4: фойерверки, при използването на кои-
то съществува висока степен на опасност, предназна-
чени са за употреба само от лица със специализирани 
познания (известни като „фойерверки за професио-
нална употреба“), и чието ниво на шум не вреди на 
здравето;

Съществени изисквания
Пиротехническото изделие се проектира така, че рискът за 
здравето, собствеността и околната среда да е сведен до 
минимум. Начинът на запалване трябва да е ясно видим 
или посочен на етикета или в инструкцията за употреба. 
Фойерверките се изпитват в лаборатория, но когато е не-
възможно, изпитванията се провеждат в средата, в която 
ще се използват. Когато е приложимо, при изследванията и 
изпитванията се отчита следното:

• проект, конструкция и характерни свойства, вклю-
чително подробен химически състав (маса и процент-
но съдържание на използвани вещества) и размери;

• физическа и химическа устойчивост при всички 
нормални и предвидими условия на околната среда;

• чувствителност при нормални и предвидими усло-
вия на боравене и превоз;

• съвместимост на всички компоненти по отноше-
ние на тяхната химическа устойчивост;

• устойчивост на влага, когато предназначението е  
за употреба при влажни или мокри условия;

• устойчивост на ниски и високи температури, ко-
гато предназначението е  за съхранение или употреба 
при такива температури;
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• мерки за безопасност за предотвратяване на 
преждевременно или непреднамерено запалване или 
задействане;

• подходящи инструкции на български език и при не-
обходимост маркировка за безопасно боравене, съхра-
нение, употреба (включително разстояния на безопас-
ност) и обезвреждане;

• устойчивост на изделието, опаковката или на дру-
ги компоненти срещу влошаване на състоянието при 
нормални и предвидими условия на съхранение;

• спецификация на всички необходими уреди и при-
надлежности и инструкции за безопасна употреба.

Забранено е да се продават фойерверки от категория 1 на 
лица под 12 години, от категория 2 – под 16 години, от 
категория 3 – под 18 години. 

Етикетиране
Когато фойерверките се пускат на българския пазар, е за-
дължително да се дава информация на български език за 
безопасното му и точно използване. Ако върху изделието 
липсва достатъчно място, за да бъдат спазени изисквани-
ята за етикетиране, информацията се поставя върху най-
малката опаковка.
Производителят поставя етикет, който съдържа:

• наименование и адрес на производителя. Когато 
се внасят на територията на Европейския съюз от 
трета държава – наименование на производителя и 
наименование и адрес на вносителя;

• наименование, тип и категория на изделието;

• инструкции за употреба;

• нетното еквивалентно количество (НЕК) на ак-
тивно взривно вещество;

• обозначение за ограничаване употребата на пиро-
техническите изделия;

• за фойерверки от категории 3 и 4 – годината на 
производство;

• за фойерверки от категория 1 – указание „само за 
употреба на открито“, когато е приложимо, и посоч-
ване на минималното разстояние на безопасност;

• за фойерверки от категории 2 и 3 – указание „само 
за употреба на открито“ и посочване на минимално-
то разстояние на безопасност;

• за фойерверки от категория 4 – указание „за упо-
треба само от лица със специализирани познания“ и 
посочване на минималното разстояние на безопас-
ност;

Оценяване и удостоверяване на 
съответствието

Едно от новите изисквания в наредбата от 04.07.2013 
г., е че фойерверките не трябва да съдържат детони-
ращи взривни вещества, различни от черен барут или 
възпламенителен състав. Изключение се прави само за 
категория 4, но при определени условия.

Специални изисквания
За категория 1

• разстоянието на безопасност да бъде най-малко  
1 m. Само когато е приложимо може да бъде по- 
малко;

• максималната стойност на нивото на шум не 
трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалент-
но ниво на шум, измерено посредством друг подходящ 
метод;

• да не включват звукови петарди (изделия, съдържа-
щи пиротехнически вещества, които при задейства-
нето им произвеждат звуков ефект), пиробатерии 
от звукови петарди, звукови петарди със светлинен 
ефект и пиробатерии от звукови петарди със светли-
нен ефект;

• при взривяване чрез хвърляне на земята не трябва 
да съдържат повече от 2,5 mg сребърен фулминат.

За категория 2
• разстоянието на безопасност да бъде най-малко  
8 m. Само когато е приложимо може да бъде по- 
малко;

• максималната стойност на нивото на шум не 
трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалент-
но ниво на шум, измерено посредством друг подходящ 
метод. 

За категория 3
• разстоянието на безопасност да бъде най-малко  
15 m. Само когато е приложимо може да бъде по- 
малко;

• максималната стойност на нивото на шум не 
трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалент-
но ниво на шум, измерено посредством друг подходящ 
метод.

Когато са произведени в съответствие с българските 
стандарти, които въвеждат хармонизирани европей-
ски стандарти, се приема, че съответстват на същест-
вените изисквания на наредбата.

Фойерверките се пускат на пазара, когато имат нанесена 
маркировка за съответствие СЕ съгласно Наредбата за 
маркировката за съответствие. 
Преди да нанесе маркировката за съответствие върху пи-
ротехническото изделие, производителят прилага една от 
следните процедури:

•  процедура „ЕО изследване на типа“ (модул B). 
Това е процедура, при която нотифицираният ор-
ган потвърждава, че даден представителен обра-
зец отговаря на приложимите за него изисквания. 
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О Производителят предоставя образеца, необходимата 
техническа документация, както и списък на прило-
жените изцяло или частично хармонизирани стан-
дарти. Нотифицираният орган проверява дали ти-
път е произведен в съответствие с документацията 
и установява компонентите, които са проектирани в 
съответствие с приложимите изисквания на хармони-
зираните стандарти. Извършва изпитвания, за да про-
вери дали производителя e осигурил съответствие със  
съществените изисквания на наредбата, когато не са 
приложени хармонизираните стандарти. Ако пък са 
приложени, то трябва да провери дали това е така. 
Когато типът отговаря на изискванията, нотифици-
раният орган издава сертификат за ЕО изследване на 
типа.

• процедура „Съответствие с типа“ (модул С). Това 
е процедура, при която производителят декларира, че 
пиротехническото изделие съответства на типа, оп-
исан в сертификата за ЕО изследване на типа, и от-
говаря на приложимите за него изисквания на наред-
бата. Производителят нанася маркировката СЕ върху 
всяко изделие и изготвя декларация за съответствие. 
Той взема всички мерки, за да гарантира съответ-
ствието на изделието с типа, описан в сертификата 
за ЕО изследване на типа, и с приложимите изисква-
ния на наредбата. Нотифицираният орган извършва 
или възлага извършването на проверки на изделието на 
произволни интервали.

• процедура „Осигуряване качеството на произ-
водството“ (модул D). Това е процедура, при която 
производителят осигурява и декларира, че произвеж-
даните изделия съответстват на типа, описан в сер-
тификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на 
приложимите за тях изисквания на наредбата. Про-
изводителят нанася маркировката за съответствие 
СЕ върху всяко изделие и изготвя писмена 
декларация за съответствие. Маркировка-
та СЕ се придружава от идентификацион-
ния номер на нотифицирания орган. Произ-
водителят поддържа одобрена система по 
качеството за производството, изходящия 
контрол и изпитванията на съоръжението. 
Нотифицираният орган оценява систе-
мата по качеството, за да установи дали 
тя съответства на изискванията. Екипът 
одитори трябва да включва поне едно лице 
с опит в оценяването на съответната 
технология. Производителят осигурява на 
нотифицирания орган достъп до обектите за произ-
водство, контрол, изпитвания и складиране и му пре-
доставя цялата необходима документация. Нотифи-
цираният орган извършва периодични одити, но може 
и да прави внезапни проверки. 

• процедура „Осигуряване качеството на проду-
кта“ (модул Е). Това е процедура, при която произво-
дителят осигурява и декларира, че пиротехническото 
изделие съответства на типа, описан в сертификата 
за ЕО изследване на типа. Производителят нанася 

маркировката за съответствие СЕ върху всеки отде-
лен продукт и изготвя декларация за съответствие. 
Маркировката СЕ се придружава от идентифика-
ционния номер на нотифицирания орган, който осъ-
ществява надзора. Нотифицираният орган оценява 
системата по качеството, за да установи дали тя 
съответства на изискванията. Екипът от одитори 
трябва да включва поне едно лице с опит в оценяване-
то на съответната технология. Производителят оси-
гурява на нотифицирания орган достъп до местата за 
производство, контрол, изпитвания и складиране и му 
предоставя всички необходими данни и документация. 
Нотифицираният орган извършва периодични одити, 
но може да прави и внезапни проверки.

• процедура „Проверка на единичен продукт“ (мо-
дул G). Това е процедура, при която производителят 
осигурява и декларира, че пиротехническото изделие, 
за което е издаден сертификат, отговаря на прило-
жимите изисквания на наредбата. Производителят 
нанася маркировката за съответствие СЕ върху изде-
лието и изготвя декларация за съответствие. Ноти-
фицираният орган изследва пиротехническото изде-
лие и извършва изпитвания, определени в съответните 
хармонизирани стандарти или еквивалентни. Ноти-
фицираният орган поставя или изисква поставянето 
на своя идентификационен номер върху всяко одобрено 
изделие и издава сертификат за съответствие по от-
ношение на извършените изпитвания.

• процедура „Пълно осигуряване на качество-
то“ (модул H). Това е процедура, при която произ-
водителят осигурява и декларира, че пиротехниче-
ските изделия съответстват на изискванията на 
наредбата. Производителят или вносителят нана-
ся маркировката за съответствие СЕ на всяко из-
делие и съставя декларация за съответствие. До 

маркировката СЕ се нанася идентифика-
ционният номер на нотифицирания орган. 
Производителят прилага одобрена систе-
ма по качеството при проектирането, про-
изводството, крайния контрол и изпитва-
нията на изделието и подлежи на надзор.  
Нотифицираният орган оценява системата 
за управление на качеството, за да опреде-
ли дали тя съответства на изискванията. 
Той приема, че тя отговаря на изисквания-
та, ако се прилага съответният хармонизи-
ран стандарт. Екипът от одитори трябва 
да включва поне един одитор с опит в оце-

няването на технологията на съответното изделие. 
Производителят осигурява достъп до всички по-
мещения, предназначени за проектиране, производ-
ство, контрол, изпитване и складиране и предоста-
вя цялата необходима информация и документация.  
Нотифицираният орган извършва периодични одити, 
но може да прави и внезапни проверки.  (БДС Компас)
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БИС издаде диск с ценни стандарти за 
безопасност на хранителните продукти 

Храната е двигателят, за да работи добре нашият органи-
зъм. Безопасните и качествени продукти ни дават сила и 
енергия, опасните и некачествени ни разболяват. Дълга е 
веригата, по която минават хранителните продукти, преди 
да попаднат на трапезата ни. За да не навреди на здравето 
ни, всяка брънка от хранителната верига трябва да осигу-
рява безопасност. За това помага серията от стандарти и 
стандартизационни документи ISO 22000.
Българският институт за стандартизация за първи път из-
даде диск с ценната колекция „ISO 22000”. Тези стандарти 
имат огромен международен успех и са доказана рамка за 
изискванията, свързани с управлението на безопасността 
на хранителните продукти. Те съдържат основните прин-
ципи, изисквания и критерии, които трябва да спазва всяка 
организация, в която е внедрена системата за управление 
на безопасността на хранителни продукти, препоръки как 
да произвежда безопасни хранителни продукти и инфор-
мация за органите, извършващи одит и сертификация. 
Дискът ще бъде от полза за всички фирми в хранителната 
индустрия – производители, търговци, заведения за хране-
не и кетъринг оператори, складове, дистрибутори и пре-
возвачи. От полза е и за производители на фуражи, на обо-
рудване, на почистващи препарати, опаковки и материали.

БИС предлага на изключително изгодна 
цена официалните издания на български 
език на два основополагащи стандарта и 
три стандартизационни документа
БДС EN ISO 22000 Системи за управление на безо-
пасността на хранителните продукти. Изисквания за  
всяка организация, принадлежаща към хранителната 
верига е приложим за всички организации в хранителната  
верига – не само производителите на хранителни проду-
кти, на суровини, на храни за животни и преработватели, 
но и фирмите за транспорт, складиране и съхраняване, как-
то и производители на съоръжения и технологично обза-
веждане, опаковъчни материали, продукти за почистване, 

добавки и съставки. Този международен стандарт обеди-
нява принципите на Системата за анализ на опасностите и 
на критичните точки за контрол (НАССР - Hazard Analysis 
and Critical Control Points) и стъпките по прилагането, раз-
работени от Комисията на Codex Alimentarius. 
БДС EN ISO 22000 изисква всички опасности да бъдат 
идентифицирани и оценени. Разработен е така, че да слу-
жи за извършване на одит. Организациите обаче са свобод-
ни да избират методите и подходите, необходими за удов-
летворяване на изискванията на документа. 
СД ISO/TS 22002-1 Програми-предпоставки за безопас-
ност на хранителните продукти. Част 1: Производство 
на хранителни продукти описва изискванията за контро-
лирането на рисковете за безопасността на хранителни-
те продукти. Тя е предназначена да се използва заедно с  
ISO 22000:2005. Приложима е за всички организации,  
независимо от тяхната големина или сложност, които  
произвеждат хранителни продукти. 
СД ISO/TS 22003 „Системи за управление на безопас-
ността на хранителните продукти. Изисквания към 
органите, извършващи одит и сертификация на сис-
теми за управление на безопасността на хранителните 
продукти” определя правилата за одит и сертификация на 
системата за управление на безопасността на хранителни-
те продукти съгласно изискванията, заложени в ISO 22000.
ISO 22004 Системи за управление на безопасността на 
хранителните продукти. Ръководство за прилагане на 
ISO 22000:2005 съдържа указания и насоки за прилагане-
то на ISO 22000.
БДС EN ISO 22005 Проследимост в храната и храни-
телната верига. Общи принципи и основни изисквания 
при проектиране и прилагане на системата се отнася 
за проследимостта по хранителната верига, като опреде-
ля основните принципи и изисквания за това. Посочва 
необходимите стъпки за вътрешна проследимост, както 
и за външна – една стъпка назад и напред по веригата.  
(БДС Компас)
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Ще се разработва стандарт за партньорски 
бизнес отношения
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет, който да разработи 
стандарт „Управление на партньорски бизнес отношения. 
Рамка” (Collaborative business relationship management 
– Framework). Целта е да се определят изисквания за 
създаване на партньорски отношения чрез ефективна 
рамка за идентифициране, поддържане, подобряване 
и приключване на междуфирмени бизнес отношения. 
Стандартът ще предостави ръководство за определяне на 
процесите, необходими за развитието и управлението на 
бизнес партньорството.
Секретариатът на проектния комитет ще се поддържа от 
националния орган за стандартизация на Великобритания 
(BSI). При проявен интерес БИС може да придобие 
членство в комитета.

Международен ден на хората с увреждания
Много стандарти на ISO подпомагат постигането на 
целите, които си поставя Международния ден на хората 
с увреждания, който се чества на 3-и декември всяка 
година от Обединените нации. Тази година се отбелязва 
и петата годишнина от Конвенцията за правата на 
хората с увреждания, която признава, че наличието на 
бариери е основна пречка пред хората с увреждания. 
Стандартите на ISO помагат за премахването на тези 
бариери, като предоставят на производители и доставчици 
на услуги насоки как да създават продукти, достъпни за 
всички. Така например, разработваният международен 
стандартизационен документ Ръководство 71:2001 на  
ISO/IEC Насоки за създателите на стандарти как да 
отговорят на нуждите на възрастните хора и на хората 
с увреждания ще гарантира, че при разработването на 
стандарти се вземат под внимание различните нужди на 
хората с увреждания. Новото издание ще бъде достъпно 
до края на 2014 г.

Ще се разработват изисквания за управление в 
образованието
Международната организация за стандартизация (ISO) 
създава нов проектен комитет, който да разработи стандарт 
„Системи за управление на образователни организации. 
Изисквания с указания за прилагане” (Educational orga-
nizations management systems – Requirements with guid-
ance for use). Секретариатът на проектния комитет ще се 
поддържа от националния орган за стандартизация на 
Република Корея (KATS). При проявен интерес БИС може 
да придобие членство в комитета. За повече информация: 
petar.lozev@bds-bg.org

Предложение за стандартизация в сферата на 
сестринските здравни услуги
Международната организация за стандартизация (ISO) 
представя предложението на националния орган за 
стандартизация на Иран (ISIRI) за откриване на нова 
област на техническа дейност: сестрински здравни услуги 
(Nursing services).
Обхватът на предложения технически комитет ще бъде 
планиране и разработване на международни стандарти 
за предоставяне на сестрински здравни грижи и услуги, 
включително определяне на терминология, методи и 
свързаните с тях указания относно процеса на обучение 
на медицински сестри, клиничен надзор и оценка на 
сестрински грижи.
При проявен интерес от страна на заинтересованите 
страни БИС може да подкрепи създаването на технически 
комитет в тази област. При одобряване на предложението 
от националните органи по стандартизация, членове 
на ISO, те могат да заявяват своето желание за активно 
участие в работата на комитета или като наблюдатели. 
Краен срок за представяне на коментари - 20.02.2014 г.   
(БДС Компас)



Българският институт за стандартизация  
Ви пожелава 

весели коледни празници и
успешна Нова 2014 година!


