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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 Закона 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 подобряване на националната стандартизационна система и привличане 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 стандарти;
• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти;
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
• организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение;
• създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички 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 8174-504, факс: +359 2 8174-535
e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Образованието по стандартизация прави по-силна европейската
икономика. Затова eвропейските организации за стандартизация се
фокусират върху признаването на образованието и обучението в областта на стандартизацията като дисциплина с важна добавена стойност за европейската индустрия.
Професионалното обучение и добрата информираност относно
стандартите и стандартизационната дейност почти липсват като установена практика или са фрагментарно представени както в образователните системи на страните-членки на ЕС, така и у нас.
Създаването на информационни центрове във висшите училища
е един от стратегическите приоритети на Българския институт за
стандартизация. Изключително важно е настоящите студенти –
бъдещи експерти и мениджъри – да познават стандартите и да ги
прилагат в по-нататъшната си дейност, за да е конкурентоспособна
българската икономика.
Една по една се отварят вратите на висши учебни заведения, където
в специални центрове бъдещите експерти се запознават със стандартите. Първият е в Техническия университет – София, където студенти и преподаватели имат безплатен достъп до важни за тяхната
дейност стандарти. Там се изучава и уникалната за Европа програма
по стандартизация и свързаните с нея дейности.
За развитието на обучението по стандартизация в Техническия университет и за трудния преход от планова към пазарна стандартизация
разказва проф. Бранимир Сандалски. „Магистърската специалност
е уникална за България и нова за Европейския съюз. Тя подготвя
кадри за бизнеса, държавната администрация и неправителствените
организации”, споделя доц. Милка Вичева.
За образованието по стандартизация в Национална спортна академия „Васил Левски“ разказва проф. Вихрен Бачев, който акцентира,
че сега това е целенасочена дейност, включена и в трите образователно-квалификационни степени на обучение.
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Според доц. Богомил Петров стандартите са инструмент за постигане на оптимална полза за обществото. „За да стане един млад човек
строителен инженер, той трябва да се научи да проектира, но за да
стане наистина добър строителен инженер, той трябва перфектно
да познава основните нормативни правила, сред които стандартите
заемат своето подобаващо място”, смята експертът.
Даваме думата и на доц. Николай Ничев и доц. Елица Петрова, преподаватели от Националния военен университет „Васил Левски”,
които представят военната стандартизация и военните стандартизационни документи.
Представяме стандарта БДС ISO 21500:2012 „Насоки за управление
на проекти”, който дава важни насоки за понятията и процесите за
управление на проектите на всякакви организации и улеснява всички независимо от сложността, големината и продължителността на
проектите.
Този брой на списание „БДС Компас” е посветен на образованието
по стандартизация, а вратите на Българския институт за стандартизация са винаги отворени за всички, които желаят да научат повече
за необятния свят на стандартите. БИС непрекъснато популяризира
и улеснява достъпа до тази жизнено важна за всяка икономическа
дейност сфера.

ТЕМА НА БРОЯ

Образованието: Бъдещите специалисти
и стандартите
Вратите на Българския институт за стандартизация (БИС)
са винаги отворени за желаещите да влязат в необятния
свят на стандартите. Неправителствената организация,
създадена за обществена полза, непрекъснато популяризира и улеснява достъпа до тази жизнено важна за всяка икономическа дейност сфера. А това е изключително полезно
за студентите – бъдещи специалисти и мениджъри.
Вече са отворени и вратите на висши учебни заведения,
където в специални центрове бъдещите експерти се запознават със стандартите.

дейността на БИС като национален орган. Г-жа Дабижева
разказа и за създадения вече в Техническия университет
в София информационен център по стандартизация като
част от пилотен проект, насочен и към други висши училища. „За обществото това е дейност с дългосрочен ефект,
защото когато бъдещите експерти свикнат от студенти да
работят със стандарти, те ще ги прилагат и занапред в своята дейност”, подчерта изпълнителният директор на БИС.

През есента на миналата година в Техническия университет – София (ТУ), се откри информационен център по
стандартизация. Това бе първият пилотен проект за създаване на информационни центрове по стандартизация във
висшите училища. Центърът се намира в библиотеката на
университета, а БИС дава безплатен достъп за четене на
стандарти от преподаватели и студенти. На разположение
са повече от хиляда стандарти, свързани със специалностите от обучителната програма във висшето заведение.
И тъй като всяка инженерна специалност е свързана с използването на стандарти, се надяваме стандартизацията да
бъде един от акцентите в обучението на студентите.

Официално откриване на информационния център по
стандартизация в Техническия университет
Планира се подобен информационен център да бъде открит и в Нов български университет (НБУ – София). Добре
обзаведената материална база дава възможност за това. В
началото на годината във висшето учебно заведение се
проведе среща на изпълнителния директор на БИС Ирен
Дабижева със студенти и преподаватели на НБУ, на която
тя представи стандартизационната система в България и
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Студенти и преподаватели научиха повече за стандартите, дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС
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Създаването на подобни информационни центрове и в
други висши училища в страната е много важна стъпка
към популяризиране на дейността по стандартизация и е
един от приоритетите на БИС.
Основната цел е да се задълбочи и развие сътрудничество
между Българския институт за стандартизация (БИС) и
висшите училища, защото голяма част от българското общество на практика не знае за ползите от стандартите. БИС
смята за изключително важно настоящите студенти, които
са бъдещи експерти и мениджъри, да познават стандартите и да ги прилагат в по-нататъшната си дейност. Ползите
от стандартизацията са за цялата българска икономика, а
БИС прави всичко това абсолютно безвъзмездно.
В изпълнение на новата стратегия за развитие Българският институт за стандартизация организира Ден на отворените врати на 30 май 2014 г. за студенти, обучаващи се в
ТУ – София, Университета по архитектура, строителство
и геодезия (УАСГ) и НБУ. Десетки бъдещи специалисти се
запознаха с необятния свят на стандартизацията, а вратите
на БИС са винаги широко отворени за любознателните бъдещи експерти и мениджъри от всички български университети. (БДС Компас)

Студентите имаха възможност да се срещнат с опитни
специалисти в областта на стандартизацията, да разберат какво представляват стандартите, как се работи
в техническите комитети и защо трябва да се прилагат
стандарти

Над 70 студенти, докторанти и преподаватели взеха
участие в Деня на отворените врати

БДС Компас, брой 2/2014
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Развитие на обучението по пазарна
стандартизация
Визитка

Проф. д-р т.н. Бранимир
Сандалски е бил ръководител
4 мандата на катедра „Основи и технически средства
за конструиране” в Техническия университет, София.
В университета е учредил и
ръководел Висша германскобългарска школа „Техническо
законодателство и управление на качеството”, и Научноизследователска и учебна
лаборатория (НИУЛ) „Техническо законодателство,
стандартизация и оценяване
на съответствието”. Също
в ТУ е съучредител на магистърска специалност „Техническо законодателство,
(стандартизация) и управление на качеството” и съинициатор за акредитация
на научната специалност
„Стандартизация и пряко
свързаните с нея дейности”.
Съучредител е на Българския
съюз на стандартизаторите, Българския съвет за
доброволна сертификация,
Балканския координационен
комитет по стандартизация и пряко свързаните с нея
дейности. И в трите организации проф. Сандалски заема отговорни и ръководни
постове. От 2013 г. е член на
Контролния съвет на БИС.
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Планова и пазарна
стандартизация

в) доброволно оценяване на съответствието
със стандартите чрез сертификация, контрол, изпитване и акредитация. ПараметриСтандартизацията беше „лост за развитие те на пазарната стандартизация изобщо не
на плановото стопанство” от 1949 до 1989. отговарят на параметрите на плановата.
Неспазването на задължителните държавни стандарти се санкционираше по Закона
за стандартизацията от 1969 г. Затова през Преходът
70-80 години се провеждаше сериозно реПреходът към обучение по пазарна стандовно обучение, например във Висшия
дартизация беше труден. В началото (1990машинно-електротехнически
институт
1991 г.) бизнесът почти напълно „забрави”
(днес Технически университет, София)
за задължителните стандарти. Като резултат
студентите изучаваха „Техническо чертане
в предприятията започнаха да се закриват
и стандартизация”, „Взаимозаменяемост,
звената по стандартизация. За да се огранитехнически измервания и стандартизация”
чи тази неблагоприятна обстановка, в края
и други. Държавните стандарти съдържаха
на 1991 г. беше учреден Българският съюз
едновременно изисквания и норми за безона стандартизаторите (БСС) с главен инипасност, за качество и за други аспекти на
циатор – проф. Маркс Попов от ТУ. През
продуктите. Свързаната дейност – съответ1992-1993 г. Управителният съвет организиствието с държавните стандарти, се оценяра курс „Фирмена стандартизация” с учебна
ваше от държавни органи и не се изучавапрограма, съставена по германски и френше във висшите учебни заведения.
ски източници. Това беше първото обучение
В пазарната икономика стандартите са у нас по важна част от пазарната стандардоброволни за прилагане. Европейската тизация.
общност (сега Европейски съюз – ЕС) обуПрез 1993 г. Държавният комитет по станславя „доброволността” им, като въвежда
дартизация, сертификация и метрология
специфичен подход:
(ДКССМ) се преобразува в КСМ, като от(1) Изискванията и нормите за безопасност падна държавната сертификация. Претекна продуктите се определят с технически стът бе, че в пазарния свят сертификациянормативни актове – регламенти, директи- та се изпълнява от частни сертифициращи
ви, решения или резолюции, образуващи органи. У нас обаче такива нямаше, а близо
европейското техническо законодателство 3000 държавни контрольори, оценяващи съ(ЕТЗ).
ответствието със задължителните държавни
(2) Стандартите на ЕС по принцип не съ- стандарти, бяха уволнени. Настъпи пълен
държат предписания и норми за безопас- пазарен „хаос”, безконтролие и „куфарна”
ност, затова следва да са доброволни за търговия.
прилагане.
През 1994-1995 г. у нас се появиха няколко
(3) Специален тип европейски стандарти са частни дружества, представители на чужхармонизираните с актове на ЕТЗ. Те под- дестранни сертифициращи органи на сиспомагат прилагането на ЕТЗ чрез норми за теми за управление на качеството (СУК).
безопасност на конкретен вид продукт от Всяко от тях по своя процедура и с външни
обхвата на тези актове. Хармонизираните одитори сертифицираше СУК само за състандарти също са приети за доброволни. ответствие с основния стандарт ISO 9001.
Той е рамков за секторите на икономиката,
Подходът на ЕС определя пряко свързани- а качество и безопасност на продуктите се
те с „пазарната” стандартизация дейности: определяха от съответни за сектора българа) европейско и национално техническо за- ски държавни стандарти. Не знаейки езика,
конодателство (ЕНТЗ);
чуждите одитори не проверяваха съответб) задължително оценяване на съответ- ствието на продуктите с българските станствието с ЕНТЗ и с хармонизираните стан- дарти. В резултат сертификацията на СУК
не беше коректна, не осигуряваше безопасдарти;

• Секторно ЕНТЗ по ОС, БУТ, БХ и СИ (сигурност на
информацията);

За да се преодолеят проблемите, през 1998 г. бяха учредени сдружението „Български съвет за доброволна сертификация (БСДС)” и към ТУ – Висша българско-германска
школа по „Техническо законодателство и управление на качеството” (ТЗУК). БСДС стана представител на България в
Европейската организация по изпитване и сертификация и
на тази основа разработи национални рамкови процедури
за сертификация и контрол на продукти, сертификация на
СУК, СУОС (околна среда), СУБУТ (безопасни условия на
труд) и СУБХ (безопасност на храните). Упълномощи да
ползват националните процедури над 80 български органи
за оценяване на съответствието. Школата ТЗУК обучи по
германски лицензирани програми над 800 български „пълномощници на системи за управление” и 400 български
одитори на СУК, а акредитиран немски орган за сертификация на персонал ги сертифицира с европейско признание.

• Стандартизация на управлението по ОС, БУТ, БХ
и СИ;

През 2006 г. на основата на натрупания опит в БСС БСДС и
школата към ТУ се създаде Научноизследователска и учебна лаборатория „Техническо законодателство, стандартизация и оценяване на съответствието (НИУЛ „ТЗСОС”).
Освен научните проекти по тематиката лабораторията разработи уникалните за ЕС 9 учебни дисциплини:
• Стандартизация и оценяване на съответствието
(със стандартите);
• Европейско първично законодателство и създаване
на Общ (единен) пазар;
• Европейско техническо законодателство (ЕТЗ) за
хармонизация;

ТЕМА НА БРОЯ

ност и качество на конкретните продукти, чиито норми са
определени в продуктовите стандарти.

• Система за оценяване на съответствие с ЕТЗ
(„свободно” движение на продукти);
•

Европейски стандарти;

• Свободно движение и техническа конкурентоспособност на продуктите в ЕС;
•

Техническо законодателство и право.

През 2008 г. се прие нова магистърска специалност „Техническо законодателство и управление на качеството” към
Машиностроителния факултет на ТУ, която включи първите 6 учебни дисциплини. Останалите три се четат от преподавателите към НИУЛ „ТЗСОС” пред студенти на други
факултети и специалности.
През 2010 г. в резултат на дейността на НИУЛ „ТЗСОС”
(проекти, защитени дисертации, публикации и учебни помагала) към ТУ беше акредитирана научната специалност
„Стандартизация и свързаните с нея дейности”, която е
уникална за ЕС.
През 2011 г. БИС предложи за участие в международен
конкурс на ISO първата от учебните дисциплини „Стандартизация и оценяване на съответствието” и тя се класира в Топ 7 на престижния международен конкурс.
В заключение, у нас засега чрез Техническия университет
и с помощта на БИС се осъществява цялостно обучение по
пазарна „Стандартизация и пряко свързаните с нея дейности”. Този обхват на обучение е уникален и върхов за ЕС.
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Доц. Милка Вичева: Магистърската
специалност е уникална за България и
нова за Европейския съюз
та и одита. От 2010 г. е създадена научна
специалност „Стандартизация”, по която
са защитили двама докторанти и в момента подготвят дисертации още двама. Приложната област на тази научна специалност
обхваща широк спектър от проблеми, които
засега в България, а и в Европейския съюз
не са решени.

– Това, че по дефиниция
стандартите са доброволни,
означава ли, че може и без
тях?
Интервю

Доц. д-р Милка Вичева е зам.
декан по учебна дейност
на
Машиностроителния
факултет при Технически
университет, София от
2007 г. От 2011 г. е ръководител на НИЛ „Техническо
законодателство,
стандартизация и оценяване на
съответствието”. Доц. Вичева е зам.-председател на
Висша германско-българска
школа „Техническо законодателство и управление на
качеството”. Координатор
е на Споразумение между
ТУ, София и БИС. Член е на
Управителния съвет на Българския съюз на стандартизаторите.
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– Доц. Вичева, откога
се занимавате със
стандартизация?
– Със стандартизация се занимавам от
1990 като преподавател по „Техническо
чертане и стандартизация” в катедра „Основи и технически средства за конструиране”. От 2001 г. съм лектор във Висшата
германско-българска школа „Техническо
законодателство и управление на качеството”. От 2008 г. в създадената магистърска
специалност „Техническо законодателство
и управление на качеството” преподавам
дисциплините: „Законодателство на Европейския съюз и единен пазар” и „Стандартизирани системи за управление”. Под
мое ръководство са защитили дипломни
работи 14 магистри.

– Доколко са важни
стандартите във Вашата
дейност?
– Магистърската специалност е уникална
за България и нова за Европейския съюз.
Тя подготвя кадри за бизнеса, държавната
администрация и неправителствените организации. В преподаваните дисциплини
се прилагат и използват стандарти, свързани с оценяване на съответствието, оценяване на безопасността на продуктите,
системите за управление, сертификация-

– Незадължителният характер на стандартите не означава, че те не се прилагат в
практиката. Безопасността на продуктите,
пускани на европейския пазар, се осигурява
чрез спазване на съществените изисквания
на европейското законодателство от Нов
подход. Прилагането на хармонизираните
с директивите стандарти е доброволно, но
има едно съществено предимство – създава презумпция за съответствие на продукта
със съществените изисквания на законодателството. От друга страна, доброволното
прилагане на стандарти повишава имиджа
и конкурентоспособността на бизнеса в условията на динамично променящия се европейски пазар.

– Как студентите могат да
бъдат улеснени в ползването
на стандарти?
– В резултат на Споразумение между ТУ,
София и БИС от есента на 2013 г. в Техническия университет беше изграден център
за отдалечен безплатен достъп до пакети
стандарти от информационната база на
БИС. Центърът е разположен в библиотеката на ТУ и е първият по рода си в България. От него се ползват преподаватели,
студенти и докторанти от университета.
Освен това, ТУ, София участва в съвместни
прояви с БИС. През есента на 2013 г. беше
организирана и проведена 10-та юбилейна
Балканска конференция по стандартизация
и свързаните с нея дейности, в която участваха над 90 докладчика от 9 държави.
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Образованието по стандартизация
в Национална спортна академия
„Васил Левски“

Визитка

Проф. д-р Вихрен Бачев е
инициатор и учредител на
БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно
време”. Председател е на
техническия комитет от
създаването му до днес. През
2005 г. получава научното
звание „професор”, преди
това защитава дисертация
за „доктор на педагогическите науки”. Преподавател
е в Национална спортна академия „Васил Левски”, катедра „Теория на спорта”.
Проф. Бачев има над 180
научни труда – публикации,
изобретения, книги и учебници в областта на спорта,
издадени на български, руски
и английски език. Автор е на
учебника „Основи на научните изследвания“ и методическите пособия „Стандартизация и стандарти в
спорта“.

Създадена през 1942 г. като Държавно
училище по телесно възпитание, Националната спортна академия (НСА) „Васил
Левски” постоянно се развива като център
за подготовка на съвременни специалисти
в областите на физическото възпитание,
спорта и кинезитерапията. В този процес за последните четири десетилетия се
прибавя и придобиването на знания от
областта на стандартизацията. Отначало
това има фрагментарен характер, но сега
е целенасочена дейност, включена в трите
образователно-квалификационни степени
на обучение.

Бакалавър
Изясняване на понятията „стандарт“ и
„стандартизация“ до конкретни примери
за въвеждане на стандарти на български
език са описани в учебника по „Основи на
научните изследвания в спорта“. В него се
посочват и важни стандарти в областта на
спорта, като например този за тренажори,
стандартни съоръжения за тренировка.
Прибавят се също конкретни тематични
единици в лекциите и упражненията по
предмета и е поставен целенасочен въпрос
в изпитния конспект. Разработена и отлично защитена е и първата дипломна работа от студентката с бакалавърска степен
Габриела Ценкуловска на тема „Съвременен анализ на стандартизацията от областта на физическото възпитание и спорта в
България”.

Магистър
Необходимостта от активно внедряване
на стандартизацията в професионалната дейност на спортните специалисти се
разглежда и очертава по-задълбочено при
студентите от втората образователна степен. Една от трите методични единици,
изграждащи модула „Изследователски
методи и контрол в спорта”, е дефинирана
като „Метрологично осигуряване и стандартизация при научноизследователската
дейност и контрол в спорта“. Тематиката,
в сравнение с тази при студентите бакалаври, се разширява чрез подчертаване значимостта на терминологичните стандарти
за качеството на дейността на тези групи
специалисти. Издават се също целево насочени методични и учебни разработки.
За целите на обучението е разработена и
издадена в две издания учебно-методическа книга „Стандартизация и стандарти в
спорта”. В нея се разглеждат националната, регионалната и международната
стандартизация и участието на БИС при
разработката им. Като изпитно изискване
е дадена възможност на студентите магистри да направят реферати от областта на
стандартизацията.

Доктор
Проблемът за стандартизацията е включен
и в учебния план за третата образователно-научна степен. Една от петте методични единици на направлението „Модули,
БДС Компас, брой 2/2014
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формиращи изследователски знания и компетенции“, е
наименувана „Метрологично осигуряване и стандарти при
разработване и защита на дисертационен труд“.

научно-приложни семинари, научни конференции, разработват се програми и нормативни документи.

Докторантите се запознават с отговорните за процеса
институции в България и съответните нормативни документи. Към същата тематика принадлежат и въпросите за
стандартите в научноизследователската дейност, като институции, терминология или нормативни документи.

В заключение може да се обобщи, че са налице редица
аргументи за адекватно на обществените потребности
включване на темата „Стандартизация“ в обучението на
студентите от трите образователни степени в НСА „Васил
Левски“. Прогнозираме, че направеното е положително и
ще доведе до конкретни и приложно значими резултати в
областта на физическото възпитание и спорта в България.

За обучение и популяризиране на стандартизацията сред
спортните специалисти – настоящи или бивши студенти,
се организират редица други прояви и инициативи като
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Интервю

Богомил Петров е завършил
Висшия институт по архитектура и строителство,
специалност „Промишлено
и гражданско строителство” през 1984 г. Работил
е като ръководител на изпитвателна лаборатория и
мениджър по качеството
на редица обекти в чужбина. Преподавател в катедра
„Строителни материали и
изолации” на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
– София. От 2007 е заместник-ректор на УАСГ по научноизследователската
и
проектантска дейност, а
от 2012 г. ръководи и катедра „Строителни материали и изолации”. Автор на
повече от 80 публикации в
областта на изследване и
прилагане на строителните материали. Участва в
изготвянето на множество
експертизи в областта на
строителството. От април
2014 г. е член на Управителния съвет на БИС.

– Доц. Петров, откога
се занимавате със
стандартизация?
– Дейността ми като преподавател по
дисциплините „Строителни материали” и
„Строителни изолации” в Университета
по архитектура, строителство и геодезия –
София изисква познаване на нормативната
база в тази област, неотменна част от която са и стандартите. Бих определил познанието в областта на строителните материали като азбуката на строителната наука.
Така както е невъзможно да пишем, без да
познаваме буквите, така не е възможно да
проектираме строителните конструкции,
да изпълняваме строителните процеси
и да контролираме строителството, без
да познаваме същността на строителните материали. Това винаги е било тясно
свързано със стандартите. Казано накратко, със стандарти се занимавам от момента, в който започнах да се занимавам със
строителни материали. В последните двадесет години преподавателите от УАСГ и
респективно преподавателите от катедра
„Строителни материали и изолации” са активни участници в процеса на хармонизиране на българските стандарти в областта
на строителството с европейските изисквания. Не бих казал, че това е бил гладък и
безконфликтен процес. Принципно, строителните инженери са една от най-консервативните професионални групи във всяко
едно общество и поради това не можем да
говорим за безрезервно приемане на новите европейски стандарти. Въпреки всичко
положително е, че през годините недоверието и инертността бяха заменени с повече оптимизъм и утвърждаване на редица
добри практики.
Трябва максимално честно да признаем,
че съществуваше един достатъчно дълъг
период, в който стандартите оставаха на
по-заден план, а българското строителство до голяма степен беше лишено от

Опит

Доц. Богомил Петров: Стандартите са
инструмент за постигане на оптимална
полза за обществото
интелигентността и професионализма.
Радостното е, че този период остана в
миналото, а настъпилата криза успя да
насочи всички случайни елементи, попаднали спекулативно в бранша, към
други сфери. Като доброволни писмени
споразумения стандартите установиха
важни критерии за голяма част от строителните продукти и проектантски услуги, осигуриха съответствието с целите
за тяхното предлагане, направиха побезконфликтна тяхната съпоставимост и
съвместимост.

– Доколко са важни
стандартите във Вашата
дейност?
– Стандартите са правила, насоки или
характеристики на дейности или резултатите от тях, без които строителната
практика не може да съществува. Те са
предназначени да постигнат оптималното ниво на ред и безкомпромисност
на системата за изграждане на сгради
и съоръжения. Основните ползи са повишаване безопасността и осигуряване
на стабилни характеристики на предлаганите строителни продуктите, подобряване качеството на проектирането
като услуга, подпомагане пригодността
БДС Компас, брой 2/2014
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за употреба на продуктите по предназначение, намаляване на разходите при производството. Стандартите служат
като база за оценяване на съответствието, при договаряне
по отношение на технически изисквания и предписания за
строежите, подпомагат конкурентоспособността на производителите и премахват техническите пречки в търговията. Стандартите насърчават взаимното разбирателство
между партньорите в процеса на изграждане на сгради и
съоръжения. Не на последно място, стандартите спомагат
за поддържането на екологичното равновесие и опазването
на околната среда, които са сериозно натоварени от производството на строителни материали.

стандартите в областта на строителното материалознание,
след като е известно, че основната част от произвежданите у нас материали не са предназначени за трансграничен
обмен. Отговорът на този въпрос ще открием в стандартите за проектиране на строителни конструкции или т.нар.
Еврокодове. Не е възможно да съществува единна система за проектиране на строителни конструкции, ако липсва
хармонизирана система на влаганите в тези конструкции
материали. Стандартите предлагат технически решения на
проблеми и улесняват търговията и сътрудничеството. Те
спомагат за трансфера и разпространяването на технологии, което е от полза за всички хора.

Стандартите обединяват усилията на експерти от най-различни области, включително от индустрията, от органите за управление, от академичните среди и специалните
групи по интереси. В тази система особено важна роля
се отдава на висшите училища, които отразяват научните
достижения в световната строителна практика, обобщават
резултатите от натрупан положителен опит, генерират използването на нови материали и технологии. В областта на
строителството, стандартите са инструмент за постигане
на оптимална полза за обществото и минимален риск от
дефекти и аварии на строителните конструкции.

Пазарът може да използва даден стандарт, за да гарантира честна конкуренция. Обществеността може да извлече
полза от приемането на даден стандарт, който подобрява
качеството и безопасността на даден продукт или услуга.
Без да осъзнаваме, стандартите са полезни за всички нас
като потребители.

Стандартите в строителството можем да ги разгледаме
като консенсус между основните страни на процеса: възложител, проектант, производител на материали и изделия,
изпълнител и потребител на съграденото. Съществуването
на изчерпателен набор от различни технически стандарти
в областта на строителството намалява риска за потребителя, степента на пазарната неопределеност за фирмите,
реализиращи строителството, и създава повече прозрачност при създаване на конкретен продукт, а именно съответната сграда или съоръжение.

Аз бих си позволил да направя едно малко разширение във
Вашия въпрос: принципите на стандартизация са не само
важни за дейността на всеки един от нас, но са важни и за
съществуването ни като съвременно общество. Нима не е
възможно българските политици да приложат принципите
на елементарното определение за „стандарт” и чрез така
необходимия за цялото ни общество консенсус да бъдат
изработени общи правила. Правила, подчинени на основната цел, а именно постигане на оптимално ниво на ред
за реализиране на максимална полза за обществото. Не е
ли крайно време в политиката да се приложат принципите
на стандартизацията, където европейските страни успяха
да преодолеят редица непреодолими противоречия, а ние в
продължение на четвърт век успяваме да превърнем в непреодолим проблем дори елементарните и незначителни
различия… Нима не е дошъл моментът да създадем така
необходимо ниво на ред в държавата, но ред, подчинен не
на лобистки и корпоративни интереси, а ред, подчинен на
максималната полза за обществото. Това са принципите,
които определят прогреса на едно общество.

– Това, че по дефиниция стандартите са
доброволни, означава ли, че може и без
тях?

Стандартите в областта на строителните материали премахват бариерите пред свободната търговия и по този начин моделират конкурентоспособността в строителната
индустрия. В последните години често са ми задавали въпроса необходимо ли е толкова сериозно хармонизиране на
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– Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието
на продуктите със съществените изисквания на директивите. Принципът за доброволност на стандартите е изключително интересен и много често е неразбран и недооценен. Когато говорим за доброволност на стандартите,
винаги си спомням за една широко проведена дискусия за
възможността за преминаване на „червен” светофар. Изказаха се редица аргументи, изкривиха се много истини и
в края на краищата пропуснахме незначителната подробност, че това е разрешено в отделни страни единствено в
името на обществената полза, но при точно установени
правила, които никой не си и помисля да нарушава. Резултатите от тази дискусия обаче са налице – за дълъг период

Дискусия по проблема за доброволността на стандартите, в
която се акцентира на това как да се заобиколят правилата,
е ненужна и вредна. Когато се проектира една сграда или
съоръжение, принципите на проектиране са базирани на
определени правила и на определени базови характеристики на строителните материали. Понятие доброволност
при гарантиране на безопасността на сградите и живота
и здравето на хората не съществува. Влаганите материали
трябва да отговарят на установените по време на проектирането стандартни изисквания, а производителят трябва да
декларира, че произведеният от него продукт или изделие
съответства на изискванията на установените в проекта
стандарти. Това също не може да бъде доброволно.
Нека сега да си помислим кога в строителството сме извън
тези изисквания, и това ще ни даде отговор кога стандартите не са задължителни. Така че с принципа на доброволността на стандартите не трябва да се спекулира и да се
създават обществени нагласи за пренебрегване на нормативни изисквания. Стандартите са правила, а успехът на
едно общество се определя в най-голяма степен от това
дали това общество има обществено признати правила и
дали тези правила се спазват от всички.
Доброволност все пак съществува. Всеки производител е в
правото си да произвежда различни строителни продукти,
които да не са съобразени с определен стандарт, но тези
продукти трябва да отговарят на съществените изисквания
за безопасност и да съществува пазар за тяхната реализация. По-особеното в директивите от Нов подход е, че те не
съдържат технически подробности, а общи изисквания за
безопасност. На базата на тези общо дефинирани основни
правила производителите трябва да намерят техническите
решения на дадените проблеми, за да осигурят спазването
на изискванията за безопасност. Общите цели са откритост, прозрачност и ефикасност на работата.
Една кратка ретроспекция на обществените нагласи у нас
показват, че нарушителите на правилата често съвсем неоснователно се героизират, общественият интерес остава
почти винаги незащитен, а нарушаването на законите не
намира своето обществено порицание. Общество, в което
тези принципи са налице и държавата неоснователно е абдикирала от задълженията си, не може да обезпечи просперитет за своите граждани.

– Доколко е важно стандартизацията
да присъства в учебните програми и
имат ли студентите добър достъп
до ползването на необходимите им
стандарти?

на добър строителен инженер, той трябва перфектно да
познава основните нормативни правила, сред които стандартите заемат своето подобаващо място. Проектирането
на сградите е тип услуга и колкото по-добре се познават
правилата за реализиране на тази услуга, толкова по-бързо
българските архитекти и инженери ще станат конкурентоспособни на своите европейски колеги и по-лесно ще се
осъществява движението на тази услуга извън държавните
граници. В тази връзка можем да си отговорим на въпроса
защо прилагането на европейските стандарти все още се
приема с определен резерв. Причината е, че българските
специалисти възприемат тези стандарти като документи,
трасиращи пътя на безпрепятственото движение на стоки
и услуги от европейските страни към България, и това е
основата на евроскептицизма. Крайно време е да осъзнаем, че хармонизирането на правилата прокарва все още
тясната и неутъпкана пътечка и в обратната посока. Бъдете
сигурни, че усвоим ли тези общи правила, установени чрез
стандартите, нашите архитекти и инженери няма да бъдат
с нищо по-лоши от своите западноевропейски колеги. Необходимо ли е да давам примери, за това колко млади хора,
поставени при тези условия, са не само конкурентоспособни, но и много по-добри. Крайно време е да започнем да
„тичаме по пистата на правилния стадион”, а това става
при усвояване на точните правила, които са наборът от
стандарти.

Опит

от време голям брой ниско възпитани шофьори преминаваха необезпокоявано, нагло и демонстративно на червена
светлина и застрашаваха здравето и живота на останалите
участници в движението.

Стандартите, определящи поведението и характеристиките на строителните материали, винаги са присъствали
в учебните програми на университета. През последните
години винаги сме проявявали стремеж да актуализираме
преподаваното учебно съдържание, за да могат бъдещите
архитекти и строителни инженери да са запознати с действащите към момента стандарти. Това през последните години, поради перманентната промяна или актуализация
на съществуващите стандарти, беше наистина един изключително труден процес. Далеч съм от мисълта, че през
ограничения срок на обучение сме в състояние, а и едва
ли е необходимо, да разглеждаме детайлите по всеки от
няколкото хиляди стандарти, касаещи строителното производство. Важно е да се знае, че съществуват определени
съществени изисквания към системата на проектиране и
към всеки един материал, които изисквания не могат да
бъдат подминавани в процеса на строителството. Важно е
строителният инженер да знае, че начинът на проектиране,
подробните изисквания за материалите, точните записи и
препратки на проекта гарантират, че по време на строителството няма да се допусне престъпна самодейност и възможност за влагане на неподходящи продукти и изделия в
сградите и съоръженията, което да намали устойчивостта
и дълготрайността на изградените конструкции.

– За да стане един млад човек строителен инженер, той
трябва да се научи да проектира, но за да стане наистиБДС Компас, брой 2/2014
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Опит

Функцията на стандартите е да гарантира елементарната
безопасност и обществените интереси по отношение на
продукти и услуги в областта на сектора строителство, а
също така да обезпечи свободното движение на стоки и
услуги в рамките на Европейския съюз. Предписването и
спазването на т.нар. съществени изисквания ще гарантира
това и в същото време ще допринесе за опазване и съхранение на природата и нейните богатства.
Бъдещите архитекти и инженери несъмнено трябва да са
запознати и с оценяването на съответствието в системата
на сертификация, за да гарантират, че се спазват основните изисквания за безопасност и обществените интереси. Оценяването на съответствието се осъществява чрез
систематично изследване на степента на съответствие на
даден продукт, процес или услуга. Изискванията могат да
бъдат по отношение на безопасност, опазване на здравето
и околната среда или по отношение на определени характеристики, свързани с качеството. Оценяване на съответствието е всяка дейност (вземане на проби, изпитване, сертификация и контрол), чиято цел е да се докаже, че даден
продукт, процес, услуга, система, лице или орган отговарят на определени изисквания. Тези изисквания, както и
процедурите за оценяване на съответствието, вземането на
проби, методите за изпитване са разработени точно в тези
европейски или национални стандарти, ръководства или
други нормативни документи. Оценяването на съответствието може бъде задължително, когато това е уредено с
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нормативен акт и е свързано с безопасността и опазване на
здравето и околната среда, или доброволно - за доказване
на качеството на продукт, процес или услуга. Това съм се
стремял винаги да предам на моите студенти.
Достъпът до стандарти е все още твърде ограничен. В рамките на своите финансови възможности университетът
се стреми да закупува определени особено необходими
стандарти и чрез Библиотечно-информационния център да
ги предоставя за ползване на своите преподаватели и студенти. Доста пълни набори от стандарти се съхраняват и в
основните учебни и изпитвателни лаборатории на територията на университета. Но не бих определил всичко това
като достатъчно, даже точно обратно.
Поради тази причина приветствам инициативата на БИС
за разработване и реализиране на пилотен проект на територията на Техническия университет, София за обезпечаване на свободен достъп на студентите до български и
международни стандарти. УАСГ, като водещ университет в
областта на строителството, е готов да участва в следващ
проект за изграждане на подобна база данни от стандарти
в областта на строителството, която студентите и преподавателите да могат да ползват онлайн чрез Библиотечноинформационен център. Уверен съм, че това ще бъде безспорен напредък в популяризирането им сред основните и
водещи участници в строителния процес и ще гарантира
безпрепятствен достъп до огромни масиви от така необходима за бъдещите специалисти информация.

Често чуваме за проблеми с европейски проекти, за спиране на средства, за административни нарушения, за неточност в отчитания, за опорочени обществени поръчки и
т.н. А за успешното управление на всеки проект отново на
помощ идват стандартите.
БДС ISO 21500:2012 Насоки за управление на проекти
съдържа важни указания за понятията и процесите за управление на проекти. И не само за европейски, но за проектите на всякакви организации – обществени или частни, големи и малки, навсякъде по света. Международният
стандарт улеснява всички, независимо от сложността, големината и продължителността на проектите, въпреки че
всеки от тях е уникален.
Стандартът определя препоръчителните процеси за управление, които да се прилага през целия проект, за отделните фази от него или и за двете. Процесите за управление на
проекти се разглеждат от две различни гледни точки:
• като групи процеси за управление на проекти:
групи процеси за иницииране, планиране, изпълнение,
контролиране и приключване. Тези процеси рядко се
прилагат поотделно или еднократно, те обикновено
се повтарят в рамките на всяка фаза на проекта.
• като тематични групи за обединяване на процесите по теми. Всяка тематична група се състои
от процеси, приложими за всяка фаза на проекта и
за всеки проект. Тематичните групи не зависят от
сферата на приложение или отрасъла, тук се включват интегриране, заинтересовани страни, обхват,
ресурси, време, разходи, рискове, качество, доставки,
комуникация.
Стандартът описва всеки от процесите за управление на
проекти, а в близо 40 таблици са посочени най-разпространените основни входни и изходни елементи.

НА ФОКУС

Как се управляват проекти

Например контролиране на работата по проекта е процес,
който трябва да се изпълнява и непрекъснато да се прилага
през целия проект и включва измерване на представянето,
оценка на измерителите и тенденциите, които могат да повлияят.
Основни входни елементи
Планове на проекта

Основни изходни елементи
Искания за промяна

Данни за напредъка

Отчети за напредъка

Измервания за контрол
на качеството

Отчети за завършването на
проекта

Регистър на рисковете
Регистър на проблемите
През целия проект исканията за промяна трябва да се
регистрират в Регистър на промените, да се оценяват от
гледна точка на ползите, обхвата, ресурсите, времето, разходите, качеството и риска, да се извършва оценка на въздействието им и да се получава одобрение, преди да бъдат
изпълнени.
Стандартът описва всички процеси като събиране на поуки
от практиката, идентифициране и управление на заинтересованите страни, определяне на дейностите, контролиране
на обхвата и на ресурсите, оценки и т.н.
Прогнозните разходи могат да бъдат изразени в мерни единици като човекочасове, брой експлоатационни часове на
оборудването или парична стойност. Когато са изразени
в парична стойност и при дълъг период от време, трябва
да се използват методи, отчитащи времевата стойност на
парите. Когато проектът включва няколко повтарящи се и
последователни дейности, могат да се използват криви на
опита. Когато се използва повече от една валута, трябва да
се посочат обменните курсове, използвани при извършването на оценка на разходите на проекта.
БДС Компас, брой 2/2014
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НА ФОКУС

Резервите и средствата за непредвидени разходи се използват за справяне с рисковете и несигурността и трябва
да се добавят към оценката на разходите и да бъдат ясно
определени.
Необходимо е в процеса на бюджетиране да се създадат
обективни измерители за проследимост на разходите. А
рисковете се оценяват периодично през целия жизнен цикъл на проекта, при възникване на нов риск или при достигане на ключово събитие.
Стандартът описва и щекотливата у нас тема „избиране на
доставчици”. Искането за информация, оферта, предложение, тръжна или ценова оферта трябва да бъде ясно, за да
се гарантира, че информацията, получената в отговор на
конкретен вид искане, отговаря на нуждите на клиента и
съответства на приложимите законови и регулаторни изисквания. Искането трябва да включва пълно описание на
документите, които трябва да се предоставят, като обхват,
формат, качество и количество на тези документи, както и
предназначение и срок за представянето им. Когато се искат предложения, представената документация трябва да
съдържа достатъчно информация за избор на доставчик.
Всяка оферта на доставчика трябва да се оценява в съответствие с избраните критерии за оценка. Окончателният
избор се извършва въз основа на офертата, която се счита
за най-подходяща и изгодна от гледна точка на критериите за оценка. Между избора на предпочитан доставчик и
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договарянето на окончателните условия на договора може
да има период на преговори.
Избиране на доставчици:
основни входни и изходни елементи
Основни входни елементи

Основни изходни елементи
Искане за информация,
План за доставките
оферта, предложение,
Списък на предпочитаните тръжна или ценова оферта
доставчици
Договори или поръчки за
Оферти на доставчика

закупуване

Списък с решения „да се
произведе или да се купи”

Списък на избраните доставчици

БДС ISO 21500:2012 Насоки за управление на проекти
подчертава, че съществува повече от един начин за управление на проекта в зависимост от поставените цели, рисковете, големината, сроковете, опита на екипа, наличните
ресурси, обема на историческата информация, зрелостта
на организацията по отношение управлението на проекти,
както и изискванията в отрасъла и в сферата на приложение. И въпреки че всеки един проект е уникален, документът определя рамката, в която детайлно са представени насоки за управление, приложими за всички. (БДС Компас)
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Военната стандартизация

За авторите:
Подп. доц. д-р Николай Ничев и доц. д-р Елица Петрова са преподаватели в Националния военен университет
„Васил Левски”. И двамата са членове на Съюза на учените в България. Автори са на много учебници, научни статии,
доклади. Научните интереси на доц. д-р Николай Ничев са в областта на хуманитарните операции и военната логистика, а тези на доц. д-р Елица Петрова са в областта на управлението на системите за сигурност.
Военната стандартизация се основава на принципите на
доброволност, публичност (ако други документи не изискват определено ниво на класификация), равнопоставеност и общо съгласие на всички заинтересовани страни
при разработването на военните стандарти и стандартизационни документи. Тя се извършва на ведомствено и международно нивo.
Системата за военна стандартизация на Министерството
на отбраната (МО) включва военни стандартизационни
документи (военни стандарти и военни технически спецификации), национални, международни и европейски
стандарти и стандартизационни споразумения и съюзни
публикации на НАТО, както и свързаните с тях дейности.
Военни стандартизационни документи (ВСД) са ведомствени стандартизационни документи, разработвани по
установен от МО ред. Военните стандарти (ВС) се въвеждат за прилагане с нормативен акт на министъра на отбраната, а военната техническа спецификация (ВТС) определя
техническите изисквания, на които трябва да отговаря продукт, процес или услуга.
Целта на всеки военен стандартизационен документ е да
се осигури пригодност за използване на отбранителни
продукти, процеси или услуги и да се определят ясни и
еднозначни предписания, улесняващи взаимното разбиране и комуникацията. Необходимо е стандартизационните
документи да бъдат възможно най-пълни в рамките на определената им област на приложение, да са формулирани
ясно, точно и недвусмислено. Трябва да отчитат равнището на науката и техниката, да създават възможност за
бъдещ технологичен прогрес. Важно е да са разбираеми
за квалифицирани лица, които не са взели участие при разработването им.
За всеки обект на стандартизация е целесъобразно да се
разработва отделен документ. В отделни конкретни случаи и от практически съображения даден документ може
да се раздели на части, които запазват номера му. Това е
целесъобразно, когато съдържанието е голямо и изисква
много време. Аспектите, които представляват интерес за
различни страни (например производители, потребители,
органи по сертификация и законодателни органи), е целе-

съобразно да бъдат ясно разграничени, за предпочитане
като части на стандартизационния документ или като отделни документи.
ВСД са твърде разнообразни и затова не може да бъдат
създадени общовалидни правила за тематично им подразделяне. Могат да се класифицират в следните групи: за
параметри и/или размери; за типове, основни параметри
и/или размери; за конструкции и размери; за правила за
приемане; за методи и средства за контрол; за правила за
маркировка, опаковка, транспорт и съхранение; за правила за експлоатация и ремонт; общо технически ВСД и др.
Това не е систематична класификация или изчерпателен
списък, а са посочени само най-срещаните видове. Те не се
изключват взаимно, а например определен ВСД за продукт
може да се разглежда и като за изпитване, ако съдържа раздел методи за изпитване на посочените характеристики.
Означаването на военния стандарт се състои от индекса „ВС” или „прВС” (ако стандартът е предварителен),
регистрационния номер и годината на утвърждаването
или преразглеждането му. Означаването на военните технически спецификации се състои от индекса „ВТС” или
„прВТС” (ако техническата спецификация е предварителна), регистрационния номер, годината на утвърждаването
или преразглеждането ѝ. Когато са разработени от отделни
самостоятелни части, след регистрационния номер се поставя и номерът на частта от този документ.
Дирекция „Инвестиции в отбраната” отговаря за съхранението на стандартизационните документи на МО. Разпространяват се в един екземпляр по заявка на структури
от МО и Българската армия (БА), както и на заинтересовани страни.
Стандартизационните споразумения в НАТО, касаещи
оперативните процедури и оръжейните системи, както и
различните компоненти на техниката, получили известност като STANAG, се разработват и обнародват от Агенцията на НАТО по стандартизация, съвместно с конференцията на националните директори по въоръженията
и другите заинтересовани органи. Стандартизацията на
НАТО е обширен процес, който се отнася до всяка дейност
на Алианса. Стандартизационните документи обикновено
БДС Компас, брой 2/2014
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се класифицират в една от трите основни групи: оперативни, материално-технически и административни.
Стремежът е да се постигнат най-високи нива на съвместимост, взаимозаменяемост и унификация в областта на
операциите, административната дейност, въоръжението и
техниката.
Стандартизационно споразумение на НАТО (STANAG) е
нормативен документ, който представлява споразумение
между няколко или всички държави-членки на НАТО,
ратифициран на национално ниво, с цел цялостното или
частичното му прилагане със или без резерви. Стандартизационните споразумения на НАТО се въвеждат за изпълнение от отделните държави с т. нар. процес на ратификация – декларация, с която държавата членка официално
приема, със или без резерви, съдържанието на стандартизационно споразумение. Процесът на ратификация се определя с отделен нормативен акт на министъра на отбраната.
Съюзна публикация на НАТО (AP) е стандартизационен
документ, разработен и одобрен от няколко или всички
държави-членки на НАТО, на ниво възлагащ орган. Съюзната публикация може да придобие задължителен характер на национално ниво чрез ратификация на въвеждащото стандартизационно споразумение.
Съществуват основно три вида съюзни публикации:
• съдържащи само фактическа информация, без да е
необходимо разработването на стандартизационно
споразумение на НАТО;
• даващи насоки за извършване на съответни действия в специфични области от страна на държавите
– изпълнителки. Те изискват одобрението на страните чрез ратифициране на съответното стандартизационно споразумение на НАТО;
• комбинация от двете, т.е. фактическата информация (която не изисква ратификация) и изискванията,
които са директиви по характер, изискващи одобрението на страните чрез ратификация на съответното стандартизационно споразумение на НАТО.
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Основни групи съюзни публикации
Съкращение Основни групи
AACP
Acquisition Practices Придобиване на отбранителни продукти
AAP
Administrative
Администрация
AArtyP
Artillery
Артилерия
AASTP
Storage and
Съхранение и трансTransportation of
портиране на бойни
Ammonition and
припаси и взривни
Explosives
вещества
ACCP
Combat Clothing
Бойни униформи
ACodP
Codification
Кодификация
ADatP
Automatic Data
Автоматична обработка
Processing
на данни
AFAP
Fire Test
Изпитания на стрелкови системи
AFLP
Fuel
Горива
AFP
NATO Foracs
Фураж
ALP
Logistics
Логистика
AMedP
Medical
Медицинско осигуряване
AMovP
Movement
Придвижване
AOP
Ordnance
Ракетно и артилерийско
въоръжение
APP
Procedures
Процедури
AQAP
Quality Assurance Сертификат за качество
ARMP
Reliability And
Надеждност и подMaintainability
дръжка
AVTP

Vehicle Testing

Тестване на техника

Необходимо е да се обърне специално внимание на стандартизирането на терминологията. Това обхваща процес
по формулиране на основните принципи, задачи и процедури в процеса на стандартизиране на одобрената терминология на НАТО като одобрената българска военна терминология в Министерството на отбраната и Българската
армия.

Образованието по стандартизация
прави по-силна европейската индустрия
Европейските организации за стандартизация (CEN,
CENELEC и ETSI) все по-активно признават образованието и обучението в областта на стандартизацията като
дисциплина с важна добавена стойност за европейската
икономика.
В политиката на CEN и CENELEC за насърчаване на образованието в областта на стандартизацията се акцентира върху все по-нарастващата значимост на стандартите и
стандартизацията за успешното развитие на европейския
единен пазар и обществото като цяло. Липсата на знания,
умения и научни изследвания в областта на стандартизацията неминуемо води след себе до намаляване на конкурентната способност на европейския бизнес. В Европа се
наблюдава дефицит в разбирането на стандартизацията
както в частта на прилагането на стандартите, така и в процеса на тяхното разработване. Професионалното обучение
и добрата информираност за стандартите и стандартизационната дейност почти липсват като установена практика, или са фрагментарно представени в образователните
системи на страните-членки на ЕС.
През 2010 г. европейските организации за стандартизация създадоха съвместна работна група „Европейско
образование и обучение в областта на стандартизацията”, чиято задача бе да проучи най-добрите европейски
практики, прилагани към образованието и обучението в
областта на стандартизацията. Както и да разработи европейска политика за образование в областта на стандартизацията заедно с генерален план, съдържащ стратегия за
насърчаване на образованието и обучението, и последващ
план за изпълнение на заложените цели. Тези три документа представляват базата за въвеждането и популяризирането на стандартизацията като учебна дисциплина или
програма в националните образователни системи и обучителни програми на страните-членки на EС.
Генералният план на CEN и CENELEC за европейско
образование и обучение в областта на стандартизацията
предоставя обща рамка за синхронизация на действията
на основните заинтересовани страни в Европа с цел насърчаване на образованието и обучението в областта на стандартизацията. Планът е насочен към:
• Международните, европейските и националните
организации за стандартизация, които улесняват
разработването на стандарти на национално, европейско и международно ниво, включително и техническите експерти, които участват в работата по
стандартизация.
• Образователните системи и отговорните държавни органи на страните-членки на EС.
• Организации, ползващи резултатите от стандартизационната дейност.

Поща

Международна поща
• Целеви групи или крайни бенефициенти, за които
са предназначени различните образователни форми
на придобиване на знания и умения в областта на
стандартизацията (ученици, студенти, курсисти,
мениджъри и служители на фирми).
Програмите за образование и обучение в областта на стандартизацията следва да включват три основни етапа от
образователната система на всяка страна-членка на ЕС с
определени цели и очаквани резултати, а именно:
1. Изучаване на стандартизация в основни и средни училища (профилирани гимназии и професионални училища):
придобиване на общи познания за стандартите и тяхната
приложимост в ежедневието.
2. Изучаване на стандартизация във висши специализирани училища (университети и колежи): базово изучаване на
стандартизацията с цел придобиване на знания и умения
за работа със стандарти и разбиране на връзката на стандартизацията със съответната академична дисциплина.
Така например:
• Студентите, изучаващи технически науки, трябва
да умеят да прилагат стандарти при разработването на нови продукти и услуги; да познават методиката за изпълнение на методи за изпитване и процедури, съдържащи се в стандарти; да разбират как
стандартите имат отношение към разработването
на нови системи и технологии.
• Студентите, изучаващи архитектура и дизайн,
трябва да придобият знания относно начина на
въвеждане на стандартите в проектирането и
производството на продукти и в строителството на
сгради.
• Студентите, изучаващи бизнес науки и икономика,
трябва добре да познават ролята на стандартите
като успешно средство за признаване и приемане на
продукти и услуги на различните национални и международни пазари.
• Студентите, изучаващи право, трябва да познават добре връзката между стандартите и законодателната и нормативна уредба.
3. Изучаване на стандартизация в различни курсове за разширяване и подобряване на професионалната квалификация, фирмени обучения в областта на стандартизацията:
придобиване на знания за ползите от прилагането на стандарти.
Организирането на поредица от инициативи за подобряване на информираността, знанията и уменията в областта
на стандартизацията ще допринесе за разработването на
приложими европейски стандарти, които са израз на знанията на всички европейски страни, и които осигуряват
просперитета на ЕС. (БДС Компас)
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Десет причини
да използвате
стандартите
1. За да подобрите качеството на вашия
продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при
продажбата на даден продукт. Прилагането на стандарти
подобрява качеството и увеличава продажбите на предлаганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите
начини да задържите постоянните клиенти.

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

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

4. За да затвърдите доверието във
вашия бизнес

7. За да бъдат вашите продукти
конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че вашите стоки и услуги са конкурентоспособни. Това е найефективният начин да се увеличи максимално вашият потенциален пазар и със сигурност е предимство при износа
на продукти.

8. За съответствие със
задължителните изисквания

С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на
клиентите към вашия продукт. Прилагането на определени стандарти, например свързани с опазването на околната
среда, помага за доброто ви име в обществото.

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

5. За да намалите вероятността от
грешки

9. За да улесните износа на вашите
продукти

Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна
точка, която намалява риска от грешки и недоразумения.
Така няма да губите време и пари за разработване на продукти, които не отговарят на нужното качество и съответните изисквания. Освен загуба на пари, грешките вредят и
на вашата репутация.

Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, определени от Директивите на ЕС, за да могат да се продават
на Общия европейски пазар. Такива продукти обикновено
трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще
можете да продавате стоките си в държави – членки на ЕС.

6. За да намалите разходите

10. За да увеличите шансовете си за
успех

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

Включването на стандартите като част от вашата маркетингова стратегия ще даде много по-голям шанс за успех
на вашия продукт. Прилагането на стандарти увеличава
шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.

