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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 8174-504, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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Всички ние като потребители искаме доказателство, че продукти-
те и услугите, които купуваме, отговарят на изискванията. Един от 
сигурните начини да получим това доказателство е, когато оценява-
нето на съответствието се извършва от независим орган. Или с една 
дума – сертификация.
Сертификация е писменото уверение, издадено от трета страна, че 
даден продукт или услуга, процес, персонал, организация или сис-
тема за управление е в съответствие с определени изисквания. Най-
известен пример за сертификация е тази на системи за управление 
на качеството или на системи за управление на околната среда, от-
говарящи съответно на сериите стандарти ISO 9000 и ISO 14000.
Когато става дума за продукти, видът на конкретната схема за сер-
тификация зависи най-вече от нивото на риска за потребителите. За 
продукти с нисък риск може да има еднократно изпитване на типа, а 
за продукти с висок риск може да има схема, която съдържа изпит-
ване на типа и изисква въведена система за управление по ISO 9001 
с редовно изпитване на продукта. 
Доверието обаче се създава с безпристрастност, отговорност, ком-
петентност и опазване на професионалната тайна от сертифицира-
щите фирми. Така е посочено в БДС EN ISO/IEC 17065 „Оценяване 
на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на 
продукти, процеси и услуги”. 
Представяме и БДС EN ISO/IEC 17067 „Оценяване на съответстви-
ето. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания 
за схеми за сертификация на продукти”, който определя основните 
принципи на сертификацията на продукти и предоставя указания за 
разбиране, разработване, функциониране или поддържане на схема 
за сертификация на продукти, процеси и услуги. 
Серията международни стандарти ISO 9000 за управление на качест-
вото е известна и призната в цял свят. Неслучайно ISO 9001:2008 е 
внедрен от повече от милион организации. Какво ще се промени в 
новото издание на ISO 9001, разказва Илко Бръчков от „Лойдс Ре-
гистър ЕМЕА”: статията предлага информация за основните проме-
ни в стандарта и как те могат да повлияят на процесите и системите 
за управление на качеството в компаниите.
Експертът Траянка Любенова от „Булгарконтрола” АД споделя своя 
опит и подчертава, че доброволният характер на стандартите като 
проява на демократичните принципи не само че не пречи, а напро-
тив, стимулира икономическите оператори да ги познават и прила-
гат, тъй като това прави фирмите по-конкурентоспособни, улеснява 
се търговският стокообмен и се гарантира безопасността и качест-
вото на предлаганите продукти.
Поредното доказателство за това е тазгодишното мото на Световния 
ден на стандартизацията, 14 октомври: „Стандартите – еднакви пра-
вила на играта за всички”.
Международните стандарти стимулират търговията, преодоляват 
изкуствените пречки пред търговията и спомагат за създаването на 
равнопоставеност за всички. 
И накрая разказваме за два любими за нашенската трапеза делика-
теси: панагюрската луканка и филе „Елена” са новите български 
храни с традиционен характер, регистрирани на Общия европейски 
пазар.

редакционен коментар
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Необходимото доказателство, че 
продуктите и услугите отговарят на 
изискванията
Оценяването на съответствието е процес, който трябва да 
докаже, че продукт, услуга, система за управление или ор-
ган отговарят на определени изисквания. Използването на 
стандартите в процедурите за оценяване на съответствие-
то позволява хармонизиране в целия свят, а това улеснява 
международната и вътрешната търговия, давайки на по-
требителите увереност, че продуктите и услугите отгова-
рят на изискванията.
Дейностите по оценяване на съответствието се извършват 
по три начина: 

•  Оценяване от първа страна: оценяването съглас-
но даден стандарт, изискване или нормативен акт е 
извършено от самата организация доставчик. С други 
думи, това е самооценяване, извършено на собствена 
отговорност, и е известно като „декларация за съот-
ветствие от доставчика”.

•  Оценяване от втора страна: оценяването е извър-
шено от клиент на организацията доставчик. Произ-
водителят например разрешава на клиент да провери, 
че продуктите, които желае, са в съответствие с  
изискванията.

•  Оценяване  от трета  страна: оценяването е из-
вършeно от независим орган извън структурата на 
организацията доставчик и от потребителя на про-
дукта. Пример за това е, когато независим орган за 
сертификация удостоверява, че дадена организация 
има изградена система в съответствие с ISO 9001 и  
се предоставя сертификат.

Сертификация
Термините „сертификация” (или „регистрация”) означават 
даване на писмена гаранция от трета страна, че продукт, 
услуга, процес, персонал, организация или система за уп-
равление е в съответствие с определените изисквания. 

Най-известен пример за сертификация е сертификацията 
на системи за управление на качеството или на системи 
за управление на околната среда, отговарящи съответно на 
сериите стандарти ISO 9000 и ISO 14000. 
Серията международни стандарти ISO 9000 за управление 
на качеството е позната и призната в цял свят. Неслучайно 
ISO 9001:2008 е внедрен от над милион организации. 
Тенденцията е големите световни фирми, сертифицирани 
по ISO 14001, да поставят на всички свои доставчици и 
подизпълнители изискване за сертификация по този стан-
дарт.
OHSAS 18001 за здраве и безопасност при работа, напри-
мер, е разработен така, че да бъде съвместим със стандар-
тите за системи за управление на качеството и на околната 
среда. Сертификацията е много важна и при други важни 
системи за управление като осигуряване на безопасност на 
хранителните продукти, сигурност на информацията, уп-
равление на енергията и др. 
Сертификацията на продукт може да се състои, например, 
от първоначално изпитване на продукта, и от паралелно 
оценяване на системата за управление на качеството на 
доставчика. Тази сертификация може да бъде последвана 
от изпитване на извадки, взети от завода и/или от паза-
ра. Други конкретни схеми за сертификация на продукти 
включват първоначално изпитване и изпитване при надзо-
ра, докато други все още разчитат на изследване на обра-
зец от продукта, известно като „изпитване на типа”. 
Видът на конкретната схема за сертификация на продукт 
зависи от нивото на риска за потребителите, както и от 
други фактори. За продукти с нисък риск може да има ед-
нократно изпитване на типа, а за продукти с висок риск 
може да има схема, която съдържа изпитване на типа, из-
исква въведена система за управление по ISO 9001, с ре-
довно изпитване на продукта от завода, както и изпитване 
на продукти, взети от търговски обекти. (БДС Компас)
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изисквания към органите за 
сертификация

Сертификацията дава увереност, че продукт, процес или 
услуга отговаря на определени изисквания. Доверието се 
създава с безпристрастност, отговорност, компетентност 
и опазване на професионална тайна от сертифициращите 
фирми.
Бдс EN ISO/IEC 17065 Оценяване на съответствието. 
изисквания към органите за сертификация на про-
дукти, процеси и услуги определя изисквания, които 
гарантират, че органите за сертификация прилагат схеми 
за сертификация по компетентен, последователен и без-
пристрастен начин. Стандартът не определя изисквания за 
схеми и начини за разработването им. 
Органът за сертификация носи юридическа отговорност 
за всички свои действия. Не бива да позволява търговски, 
финансови или други въздействия да компрометират дей-
ността му. Предлаганите услуги трябва да са достъпни за 
всички организации, чиито дейности попадат в обхвата на 
дейността му. 
Стандартът подчертава значимостта на опазването на про-
фесионалната тайна. С изключение на информацията, коя-
то клиентът прави обществено достъпна, или когато това 
е договорено между него и сертифициращата организация 
(например за отговаряне на жалби), цялата останала ин-
формация се счита за фирмена и се разглежда като профе-
сионална тайна. Сертифициращата организация предвари-
телно трябва да уведоми клиента за информацията, която 
има намерение да направи обществено достъпна.
Органът за сертификация трябва да има документиран ме-
ханизъм за запазване на своята безпристрастност. Такъв 
механизъм, например, може да бъде комитет, създаден от 
един или повече органи за сертификация; комитет, създа-
ден от собственик на схема, държавен орган. 
Сертифициращата организация документира своята орга-
низационна структура, показваща задължения, отговор-
ности и пълномощия на ръководството и на останалия 
персонал. Необходимо е да се създаде, внедри и поддържа 
процедура за управление на компетентността на персона-
ла. В нея са определени критериите за компетентност за 
всяка функция в процеса по сертификация, като се вземат 
предвид изискванията на схемите. Процедурата трябва да 
доказва, че персоналът притежава необходимата компе-
тентност относно задълженията и отговорностите, които 
са му възложени.
Необходим е договор или друг документ, с който всеки 
служител се задължава да спазва правилата на сертифи-
циращата организация, включително тези за опазване на 
професионалната тайна и независимост от търговски и 
други интереси. Също и да декларира всички предишни 
или настоящи взаимовръзки по отношение на оценяването 

или сертификацията, които ще му бъдат възложени, както 
и да разкрива всяка известна му ситуация, която може да 
представлява конфликт на интереси.
Заявката на клиента трябва да съдържа цялата необходима 
информация за извършване на процеса по сертификация 
в съответствие с приложимата за това схема. Необходим е 
преглед на получената информация, за да се осигури, че:

• информацията за клиента и за продукта е доста-
тъчна за извършване на процеса по сертификация;

• всички известни различия са решени, постигнато е 
съгласие относно стандарти или други основни доку-
менти;

• обхватът на исканата сертификация е определен;

• на разположение са средства за извършване на 
всички дейности по оценяването;

• фирмата притежава компетентността и способ-
ността за извършване на дейностите по сертифика-
ция.

Изисква се също да има план за дейностите по оценяване, 
за да могат да бъдат управлявани необходимите мерки. В 
зависимост от характеристиките на схемата за сертифика-
ция и изискванията за продукта, планът може да бъде общ 
(приложим за всички дейности, включително оценяване 
на системата за управление на качеството, когато е прило-
жимо), конкретен за определена дейност или комбинация 
от двете.
Органът за сертификация трябва да определи поне едно 
лице (което не е участвало в процеса по оценяване), което 
да извърши преглед на цялата информация и резултатите, 
свързани с оценяването. Препоръките за решение за сер-
тификация въз основа на прегледа се документират, освен 
когато прегледът и решението за сертификация са извър-
шени едновременно от едно и също лице.
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за сертификация въз основа на цялата информация, свър-
зана с оценяването, неговия преглед и всяка друга прило-
жима информация. Решението за сертификация се взема 
от лице или комисия, които не са участвали в процеса на 
оценяване.
Органът за сертификация поддържа информация относно 
сертифицираните продукти. Когато постоянното използ-
ване на знак за сертификация е разрешено за процес или 
услуга, трябва да се въведе периодичен надзор, за да се 
осигури постоянна валидност на доказателствата за изпъл-
нение на изискванията.
Когато схемата за сертификация въвежда нови или прераз-
гледани изисквания, които засягат клиента, сертифицира-
щата фирма трябва да му ги съобщи. 
При доказване на несъответствие с изискванията за серти-
фикация като резултат от надзор или по друг начин, орга-
нът за сертификация трябва да разгледа и да вземе реше-
ние, което може да е:

• продължаване на сертификацията при условия, оп-
ределени от органа за сертификация (например заси-
лен надзор);

• ограничаване на обхвата на сертификацията за 
премахване на несъответстващи варианти на проду-
кта;

• временно спиране на действието на сертификата 
до предприемане на коригиращи действия от страна 
на клиента;

• отнемане на сертификацията.

Органът за сертификация съхранява записи, доказващи, че 
всички изисквания за процеса по сертификация (съдържа-
щи се в този международен стандарт, както и тези на схе-
мата за сертификация) са изпълнени ефикасно. Записите 
се предават по начин, осигуряващ опазването на профе-
сионалната тайна.
Задължително е документирането на процеса на получа-
ване, оценяване и вземане на решения относно жалби и 
възражения. 
Стандартът посочва и изисквания относно система-
та за управление на сертифициращата организация.  
(БДС Компас)
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Указания за схеми за сертификация

Сертификацията e оценяване и атестация от трета незави-
сима страна, която доказва, че са изпълнени определените 
изисквания. Бдс EN ISO/IEC 17067 Оценяване на съ-
ответствието. Основни принципи на сертификацията 
на продукти и указания за схеми за сертификация на 
продукти предоставя указания относно разбирането, раз-
работването, функционирането или поддържането на схе-
ма за сертификация на продукти, процеси и услуги. Стан-
дартът е съвместим с ISO/IEC 17065, в който се определят 
изискванията към органите за сертификация.

схема от вид 1a

Една или повече извадки от продукта са обект на дей-
ностите по определяне. Сертификат за съответствие или 
потвърждение за съответствие се издава за типа продукт, 
чиито характеристики са посочени подробно.

схема от вид 1b
Включва сертификация на цяла партида от производ-
ството – 100 % изпитване. Ако резултатът е положите-
лен, може да се приеме, че всички бройки в партидата 
са сертифицирани и може да им се постави знак за съот-
ветствие.

•  определяне: дейности по оценяване на съответ-
ствието като изпитване, измерване, контрол, прецен-
ка на проекта, оценяване на услуги и процеси и извърш-
ване на одит;

•  преглед: проверка на приложимостта, адекват-
ността и ефикасността на дейностите по избор и 
определяне и на резултатите от тях;

•  решение за сертификация;

•  атестация: издаване на потвърждение за съот-
ветствие, доказващо, че са удовлетворени определени-
те изисквания;

•  надзор  (когато  е  необходимо): систематично 
повтаряне на дейностите по оценяване на съответ-
ствието като основа за поддържане на валидността 
на потвърждението за съответствие.

Схемите за сертификация се разработват, като се опреде-
лят конкретни дейности за всяка от функциите: избор, оп-
ределяне, преглед, решение и атестация. Видовете схеми 
се различават в зависимост от извършваните дейности по 
надзор.

схема за сертификация – система за сертификация,  
отнасяща се за определени продукти, за които се прила-
гат едни и същи определени изисквания, конкретни пра-
вила и процедури.

собственик на схема – лице или организация, отговорни 
за разработването и поддържането на специфична схема 
за сертификация. Собственик на схема може да бъде са-
мият орган за сертификация, държавен орган, търговска 
асоциация, група от органи за сертификация или други.

Препоръчва се при схемите за сертификация на продукти 
да се прилага функционалният подход, както е описано в 
ISO/IEC 17000. Функциите са следните:

•  избор: дейности по планиране и подготовка, за да 
се събере и предостави цялата информация и входни-
те елементи;
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ниците на схеми: да бъдат юридическо лице, да носят пъл-
на отговорност по отношение на целите, съдържанието и 
целостта на схемата, да документират съдържанието й, да 
оценяват и управляват рисковете и др. 

Съдържание на схемата
• обхват на схемата, включително типа продукти, 
попадащи в него;

• изисквания, спрямо които се оценяват продуктите, 
чрез позоваване на стандарти или на други основни до-
кументи;

• подбор на дейностите, подходящи за целите и об-
хвата на схемата;

• други изисквания, които клиентът е необходимо да 
удовлетворява, например функционираща система за 
управление или дейности за контрол на процеса;

• изисквания към органите за сертификация и други-
те органи за оценяване на съответствието, участва-
щи в процеса по сертификация;

• необходимост от акредитация на всички видове 
органи за оценяване на съответствието, участващи 
в схемата; 

• методите и процедурите, които ще се използват;

• информация, която трябва да представи канди-
датстващата за сертификация организация;

• съдържание на потвърждението за съответствие, 
което еднозначно и недвусмислено определя продукта;

• условия, при които клиентът може да използва по-
твърждението за съответствие или знаците за съот-
ветствие;

• ресурси за функционирането на схемата, включи-
телно безпристрастност и компетентност на пер-
сонала, оценяване на ресурсите и използване на подиз-
пълнители;

схема от вид  6
Прилага се основно при сертификация на услуги и про-
цеси. Надзорът включва периодични одити на системата 
за управление и периодично оценяване на услугата или 
процеса.

схема от вид  5
Позволява да се направи избор между периодичното 
вземане на извадки от продукта или от мястото на про-
изводство, или от пазара, или и от двете места. Надзо-
рът включва периодично оценяване на процеса на про-
изводство, одит на системата за управление или и двете. 
Степента, в която четирите дейности по надзор се изпъл-
няват, може да се променя в зависимост от конкретната 
ситуация съгласно схемата. 

схема от вид  4
Позволява да се направи избор между периодичното взе-
мане на извадки от продукта от мястото на производство, 
или от пазара, или и от двете места, за да се провери, че 
произведеното след първоначалната атестация удовлет-
ворява определените изисквания. Надзорът включва пе-
риодично оценяване на процеса на производство.

схема от вид  2
Включва периодично вземане на извадки от продукта от 
пазара, за да се провери, че произведеното след първона-
чалната атестация удовлетворява определените изисква-
ния.

схема от вид  3
Включва периодично вземане на извадки от продукта от 
мястото на производство, за да се провери, че произве-
деното след първоначалната атестация удовлетворява оп-
ределените изисквания. Надзорът включва периодично 
оценяване на процеса на производство.
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• начин, по който резултатите от етапите на опре-
деляне (оценяване) и надзор следва да се докладват и 
използват от органа за сертификация и от собстве-
ника на схемата;

• начин на разглеждане и решаване на въпроси, свър-
зани с несъответствия с изискванията за сертифика-
ция, включващи изисквания за продукта;

• процедури по надзор, когато надзорът е част от 
схемата;

• критерии за достъп на органите за оценяване на 
съответствието и на клиентите до схемата;

• съдържание, условия и отговорност за оповестя-
ване на регистър на сертифицираните продукти от 
органа за сертификация или собственика на схемата;

• необходимост от договори и съдържанието на до-
говорите;

• общи условия за предоставяне, поддържане, про-
дължаване, разширяване или намаляване на обхвата, 
временно прекратяване и отнемане на сертификаци-
ята;

• начин, по който да се проверяват записите, свър-
зани с жалби на клиенти, ако такава проверка е част 
от схемата;

• начин, по който клиентите се позовават на схема-
та в разпространяваните от тях материали;

• съхраняване на записите от собственика на схема-
та и органите за сертификация;

Стандартът посочва, че собственикът на схема трябва да 
създаде процес за периодичен преглед на функциониране-
то на схемата, за да се потвърждава нейната валидност и 
да се идентифицират областите, които се нуждаят от подо-
бряване. (БДС Компас)
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Тази статия цели да предложи навременна 
информация за основните промени в стан-
дарта ISO 9001 и как те могат да повлияят 
на процесите и системите за управление 
на качеството (СУК) в организациите. 
Компаниите, които са сертифицирани по 
ISO 9001:2008, ще разполагат с три годи-
ни след публикуването на ISO 9001:2015 
за преход към новия стандарт.
Всички стандарти за системи за управле-
ние са обект на редовен преглед. Послед-
ното значимо преразглеждане на ISO 9001 
беше през 2000 г. ISO 9001:2008 имаше 
за задача да изясни точките и да подобри 
съвместимостта с ISO 14001. ISO 9001 
сега е обект на цялостно преразглежда-
не, за да се гарантира, че неговите цели и 
предназначение подкрепят променящите 
се потребности на днешния свят и отра-
зяват все по-сложната среда, в която фир-
мите работят. 
Много организации използват стандар-
тите за управление и са сертифицирани 
по повече от един такъв стандарт. Това 
води до необходимостта компаниите да 
съчетават и интегрират своите системи за 
управление по ефективен и ефикасен на-
чин. Реалността е, че разпространението 
на стандартите на ISO е довело до мно-
жество очевидно общи изисквания. Това 
води понякога до объркване и непосле-
дователно разбиране и прилагане. С цел 
да създава последователни и съвместими 

Илко Бръчков е магистър по 
„Метеорология и геофизи-
ка“ от Физическия факул-
тет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. Работил е като 
специалист „Електрически 
измервания“ в Регионалния 
център по метрология, Ве-
лико Търново, и мениджър 
по качеството в „Елмот“ 
АД, Велико Търново. През 
1998 г. завършва първата 
магистърска степен „Упра-
вление на качеството“ към 
„Центъра за европейско ка-
чество“ на ХТМУ – София. 
Специализирал е бизнес и 
икономика в Атинския уни-
верситет. От 2000 г. е во-
дещ одитор на системи за 
управление на качеството в 
Лойдс Регистър ЕМЕА Клон. 
От 2008 г. заема длъжност-
та старши одитор в Лойдс 
Регистър. Водещ одитор е 
по стандартите ISO 9001, 
ISO 14001, BS OHSAS 18001, 
SA 8000 и ISO 50001. От 
2002 г. провежда курсове за 
обучение. Член е на Управи-
телния съвет на сдружение 
„Клуб 9000“. 

Визитка стандарти на системите за управление в 
бъдеще, управителният съвет на Между-
народната организация за стандартиза-
ция (ISO) създаде обща рамка за всички 
стандарти за системи за управление. Тази 
обща рамка е наречена „Приложение SL“. 
По същество Приложение SL определя 
как ще бъдат структурирани всички бъде-
щи нови и ревизирани стандарти, отнася-
щи се за система за управление. Първият 
стандарт, който прие тази структура, е 
стандартът ISO 22301 Business Continuity 
Management*. По същия начин новата 
версия на ISO 9001 се подготвя съгласно 
Приложение SL, наречено „структура на 
високо ниво“ (т.е. последователност, общ 
текст и терминология).
Разработването и утвърждаването на меж-
дународните стандарти за управление на 
ISO следва установен процес и последо-
вателност:

• проект на техническия комитет – 
Committee Draft (CD);

• проект на международен стан-
дарт – Draft International Standard 
(DIS);

• окончателен проект на меж-
дународен стандарт – Final Draft 
International Standard (FDIS);

• публикуване на нов или ревизиран 
стандарт. 

* Въведен като БДС ISO 22301:2013 „Сигурност на обществото. Системи за управление 
на непрекъснатостта на дейността. Изисквания”.
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През май 2014 г. новата версия на ISO 9001 достигна етап 
DIS. ISO/DIS 9001:2014 е одобрен от технически коми-
тет и e публикуван за обществено обсъждане и коментар. 
Версията FDIS се очаква да бъде публикувана през март  
2015 г. След това може да се очаква, че този вариант ще се 
приеме като новото издание на ISO 9001 приблизително 
през септември 2015. След публикуването ще има триго-
дишен преходен период за съществуващите акредитирани 
сертификации по ISO 9001:2008. Крайният срок за преход-
ния период се очаква да бъде септември 2018 г. През този 
период компаниите ще трябва да променят своите системи 
за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 
9001:2015, за да може сертификатът им да остане валиден. 
Осемнадесет месеца след публикуването на ISO 9001:2015 
всички акредитирани нови сертификати трябва да бъдат 
издадени (първоначални сертификати) съгласно ISO 9001: 
2015.

Какво означават промените? 
ISO/CD 9001:2013, а сега ISO/DIS 9001:2014 даде много 
ясни сигнали за значителни промени и подобрения, които 
очакваме да видим в новия стандарт. Значителните проме-
ни ще бъдат в структурата на стандарта в съответствие с 
Приложение SL и четирите основни области на промяна:

• контекст на организацията; 

• лидерство;

• процесен подход;

• мислене, основано на риска. 

Какво трябва да се направи?
Има много промени, които понастоящем са включени в 
ISO/DIS 9001:2014; дали те ще се превърнат в необходи-
мост за една организация да въведе изменения в своята 
система за управление – е по-труден въпрос. Необходи-
мата степен на изменения ще зависи от това как една ор-
ганизация е разработила и използва своята съществуваща 
система за управление. Внимание трябва да се обърне на 
следното: 

• дали системата по ISO 9001:2008 се ограничава до 
стриктно изпълнение на изискванията, както е посо-
чено в стандарта, или 

• дали има системи и процеси, които въпреки че не 
се изискват изрично в ISO 9001:2008, се разглеждат 
като най-добрите практики на управление и могат да 
съдържат и други системи, като например ISO 14001 
или OHSAS 18001.

Текущата оценка на дадена организация и управлението 
на риска също ще бъде сериозно повлияно от степента на 
промяна, която дадената организация ще трябва да пред-
приеме, за да отговори на бъдещите изисквания на ISO 
9001:2015. На този фон има четири основни стъпки, които 
организациите трябва да имат предвид:

• Започва се с DIS и се фокусира върху областите, 
които са напълно нови или са били ревизирани. Това 
са областите, които вероятно ще бъдат включени 
в плана за преход. Също така, мениджърите по ка-
чеството и вътрешните одитори трябва да разберат 
промените, които Приложение SL ще внесе в СУК, и 
всякакви други стандарти за системи за управление на 
организацията.

• Увереност, че сертифициращият орган не само 
разбира DIS, но по-важното е, че разбира какво озна-
чава DIS за СУК. 

• Включване на сертифициращ орган, за да се разбе-
ре какви са пропуските (GAP анализ), и необходимото 
обучение в специфични области от ISO 9001:2015.

• Подготовка на план и процес за преход и гаранти-
ране, че висшето ръководство ще бъде ангажирано от 
самото начало.

Като се има предвид, че ще има тригодишен преходен пе-
риод, считано от датата на публикуване на новия стандарт, 
тази времева рамка ще позволи на организациите да се про-
менят със скорост, подходяща за тях, което обикновено ще 
включва един сертификационен цикъл. Всяка организация 
може да реши отрано да поиска оценяване на системата си 
спрямо части от ISO/DIS 9001:2014 или изцяло с очакване 
на сертификат при първа възможност след окончателното 
публикуване на стандарта. На този сравнително ранен етап 
в процеса, който ще ни отведе до завършване и публикува-
не на ISO 9001:2015, остава неясно как тези изисквания ще 
засегнат продължителността на одита, компетентността на 
одиторите и методите за одит, както и каква ще бъде по-
литиката за преход от страна на органите по акредитация. 
Продължаващият процес на ангажираност на заинтересо-
ваните страни, включително дискусиите и дебатите око-
ло новите и ревизирани части на ISO/DIS 9001:2014, ще 
завършат с предоставяне на окончателен проект на меж-
дународния  стандарт, който ще осигури по-специфични 
критерии за преход и ще позволи на организациите, кон-
султантите и сертифициращите органи официално да за-
почнат преход към ISO 9001:2015.
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характер на стандартите стимулира 
икономическите оператори

Траянка Любенова е завър-
шила Софийския универси-
тет „Климент Охридски“, 
специалност химия с втора 
специалност физика. Трудо-
вия си стаж започва в произ-
водството като ръководител 
на централна заводска лабо-
ратория и мениджър по ка-
чеството. Заемала е различни 
длъжности в Комитета по 
стандартизация и метроло-
гия в областта на контрола 
на качеството на продукти 
и акредитация на лаборато-
рии за изпитване. От 1999 г. 
е ръководител на отдел „Сер-
тификация на продукти“, а 
от 2002 г. до момента е ди-
ректор на Дирекция „Оценя-
ване на съответствието“ в 
Булгарконтрола АД – ноти-
фициран орган за оценяване 
на съответствието на асан-
сьори, строителни продукти 
и играчки. Ръководител е и на 
лицензирания орган за техни-
чески надзор на асансьори при 
Булгарконтрола АД.  Одитор 
е на системи за управление. 
Представител е на Булгар-
контрола АД в БИС/ТК 5, 
БИС/ТК 66 и БИС/ТК 81. Член 
е на Управителния съвет на 
БИС.

Интервю  – Госпожо Любенова, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Всички дейности, които съм изпълня-
вала като работеща в производството, са 
в областта на контрола и изискват много 
добро познаване на нормативната уред-
ба, в това число и на приложимите стан-
дарти в съответната област. От 1992 г. 
като служител на тогавашния Комитет по 
стандартизация и метрология дейността, 
която изпълнявах в областта на акредита-
цията, беше немислима без познаването 
и прилагането на стандартите, регламен-
тиращи техническите изисквания и ме-
тодите за изпитване на продуктите. От  
1992 г. съм член на технически комитети 
по стандартизация, а от 2007 г. предста-
влявам Булгарконтрола АД в три техни-
чески комитети по стандартизация, като 
участвам в тяхната работа при разглеж-
дане и приемане на стандарти.
Под мое ръководство беше изграден  
органът за оценяване на съответствие-
то на асансьори, строителни продукти 
и играчки при Булгарконтрола АД и но-
тифициран с идентификационен номер 
1814 от Европейската комисия на база  
БДС EN 4511 и БДС EN ISO/IЕС 17025, 
регламентиращи изискванията към орга-
ните за сертификация.

– Доколко са необходими 
стандартите във Вашата 
област?
– В цялостната контролна дейност на 
Булгарконтрола АД, в т. ч. и дейността,  
свързана с оценяване на съответствие-
то на асансьори, строителни продукти 
и детски играчки съгласно Европейски-
те директиви 95/16/ЕС, 2009/48/ЕС и 
Регламент 305/2011, важна роля заемат 
стандартите. Те предоставят правилата, 
процедурите и техническата информация 
за продуктите, които оценяваме. Органът 
по сертификация на Булгарконтрола АД 
е нотифициран от Европейската комисия 
да извършва оценяване на съответстви-
ето на асансьори, строителни продукти 
и играчки съгласно приложимите хар-
монизирани стандарти, разработени за 
съответните директиви. Следователно, 
стандартите са базата за оценяване на 
съответствието на продуктите със съ-
ществените изисквания за безопасност. 
Стандартите играят важна роля в евро-
пейското законодателство и по-точно в 
директивите от Нов подход, които по-
ставят съществени изисквания, на които 
трябва да отговарят продуктите, за да 
могат да се продават във всички страни-
членки на ЕС.
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Особеното в директивите от Нов подход е, че те не съдър-
жат технически подробности, а най-общите съществени 
изисквания за безопасност. Ето защо производителите, за 
да могат да отговорят на тези изисквания към произвежда-
ните от тях продукти, трябва да търсят технически реше-
ния. Въпреки че стандартите са доброволни, най-лесният 
начин да се отговори на тези изисквания е производите-
лите да използват разработените за тези цели хармонизи-
рани европейски стандарти. Хармонизираните европейски 
стандарти се издават във връзка с прилаганите директиви 
и отразяват подробните технически спецификации, които 
отговарят на съществените изисквания.
Тъй като на общия европейски пазар е невъзможно да се 
търгува с продукти, които не отговарят на съществените 
изисквания за безопасност, определени в съответните ди-
рективи и регламенти, задължително икономическите опе-
ратори трябва да декларират съответствието и поставят 
маркировката „СЕ“ за безопасност на база на издаден сер-
тификат за съответствие от трета независима страна (ноти-
фициран орган за сертификация, какъвто е Булгарконтрола 
АД) или на собствена отговорност, когато го допуска  при-
ложимата директива.
Сертификатът за съответствие е гаранция, че продуктът 
съответства на определените изисквания за безопасност, 
регламентирани в съответната директива и хармонизира-
ните стандарти, и позволява свободното движение на ев-
ропейския пазар.
Прилагайки едни и същи правила при осъществяване на 
дейността по оценяване на съответствието на продуктите 
със съществените изисквания за безопасност на база при-
ложимите изисквания на хармонизираните европейски 
стандарти, ни прави равнопоставени с другите нотифици-
рани органи на страните-членки на ЕС.

– Това че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Според мен това не означава, че може без тях и че те 
не се прилагат. Нещо повече, когато стандартите са позо-
вани в нормативни актове, касаещи нашата безопасност и 
опазване на околната среда, каквито са директивите от Нов 
подход, които са въведени в националното законодателство 
с наредби, тези стандарти въпреки доброволния им харак-
тер създават „презумпция за съответствие“ на продукта 
със съществените изисквания. Така се дава възможност 
на производителя, който не спазва стандарта, да използва 
решения, с които да докаже, че изпълнява изискванията на 
съответния нормативен документ. В тази връзка искам да 
подчертая, че доброволният характер на стандартите като 
проява на демократичните принципи, не само че не пречи, 
а напротив – стимулира икономическите оператори да ги 
познават и прилагат в техния бизнес. Познаването и прила-
гането на стандартите в областта на оценяване на съответ-
ствието на продуктите с определени изисквания и в облас-
тта на бизнеса е голямо богатство както за специалистите 
от нотифицираните органи, така и за икономическите опе-
ратори. Независимо от доброволния характер прилагането 
на стандартите прави фирмите конкурентоспособни, уле-
снява търговския стокообмен и гарантира безопасността и 
качеството на предлаганите продукти.

– Лично за Вас какво са стандартите?
– Стандартите са документирани доброволни споразу-
мения, съдържащи важни критерии, технически харак-
теристики, принципи и правила, които осигуряват  съот-
ветствието на продуктите, процесите и услугите с тяхната 
безопасност и качество. Стандартите играят важна роля и 
са база за оценяване на съответствието на продуктите със 
съществените изисквания за безопасност, регламентирани 
в регламентите и директивите от Нов подход. Стандартите 
допринасят за опазване на здравето на хората и околната 
среда, както и за гарантиране на качеството и надеждност-
та на продуктите и услугите, които ползваме. И не на по-
следно място, стандартите дават възможност продуктите 
на производителите да бъдат конкурентоспособни на ев-
ропейския пазар и улесняват развитието на сътрудничест-
вото в икономическата, технологичната и научната област.
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Стандартите – еднакви правила на играта 
за всички

„Живеем в свят, който непрекъснато търпи дълбоки про-
мени на всички нива. Взаимозависимостите между ико-
номиките никога не са били толкова осезаеми. Днес по-
требителските стоки на даден пазар вече не са продукт на 
конкретна страна, идентифицирайки се с популярния ети-
кет „произведено в...“, те се превръщат в световен продукт, 
резултат от глобализацията на икономиките на различни 
държави. Преди да достигнат до крайния потребител, те 
преминават през различни страни, които със своите суро-
вини, части и работна сила добяват стойност към крайния 
продукт. 
Онези малки и средни предприятия, които прилагат меж-
дународни стандарти, ще съумеят много по-лесно да 
сертифицират своите продукти, да бъдат по-конкуренто-
способни и да са в състояние да продават своите проду-
кти навсякъде по света. С прилагането на международни 
стандарти малките и средните предприятия получават ра-
вен шанс за участие в световните вериги за създаване на 
стойност. Те могат и да се възползват в по-голяма степен 
от технологичния трансфер.
Държави, които са превърнали международните стандар-
ти в основна част от своята политика и законодателство, 
съумяват много по-успешно да осигурят защита на своите 
граждани и да им предоставят по-голям избор от качестве-
ни продукти.
В един многополюсен свят, в който влиянието и нараства-
щата икономическа тежест на развиващите се икономики 
измества равновесието на силите, международните стан-
дарти стимулират търговията, преодоляват изкуствените 
пречки пред търговията и спомагат за създаването на пра-
вила за честна игра. Това прави фирмите, индустриите и 
икономиките много по-конкурентоспособни, улеснявайки 
износа и насърчавайки диверсификацията както на нацио-
нално, така и на международно ниво”. 
Това е обръщението на ръководителите на Международ-
ната организация за стандартизация (ISO), Международ-
ната електротехническа комисия (IEC) и Международния 
телекомуникационен съюз (ITU) по повод Световния ден 
на стандартизацията, който се отбелязва всяка година на 
14 октомври.

В средата на септември пък голямото семейство на ISO 
се събра в Рио де Жанейро, Бразилия. Над 400 делегати и 
представители на повече от 120 страни членки се събра-
ха за 37-та годишна среща, за да обсъдят международните 
стандарти и тяхното въздействие върху бизнеса, общество-
то и световната икономика като цяло. България бе предста-
вена от изпълнителния директор на БИС Ирен Дабижева и 
от председателя на Управителния съвет на организацията 
Ивелин Буров. Сред акцентите бяха ролята на малките и 
средни предприятия, устойчивостта и проблемите на раз-
виващите се страни. (БДС Компас)
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Панагюрската луканка и филе „елена” 
са новите регистрирани български 
продукти с традиционен характер

Панагюрската луканка и филе „Елена” са новите два тра-
диционни български сурово-сушени месни продукти с 
традиционно специфичен характер, които са регистрирани 
като защитени наименования съгласно Регламент (ЕС) № 
1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относ-
но схемите за качество на селскостопанските продукти и 
храни.
В ЕС има разработена цялостна политика по качеството 
– защитени наименования, която включва защитени наи-
менования за произход, защитени географски указания и 
храни с традиционно специфичен характер. По този начин 
се изтъкват специфичните качества на определени типич-
ни продукти на пазара и се отличават от останалите проду-
кти чрез означаването им със символите на европейската 
общност. Защитените географски означения имат защита 
на права на интелектуална собственост.
Потребителите в Европа показват нарастващ интерес към 
качеството и географския произход на хранителните про-
дукти, които купуват. За да противодейства на нелоялната 
конкуренция, която обезкуражава производителите и за-
блуждава потребителите и за да популяризира и защити 
традиционните си продукти, още през 1992 г. Европейски-
ят съюз с приемането на Регламент (ЕЕС) № 2081/1992 и 
Регламент (ЕЕС) № 2082/1992 създаде и въведе три сис-
теми за идентификация, включваща 3 знака за качество, 
известни като: 
Защитено наименование за произход – продуктите с този 
знак са с доказани характеристики, които са резултат един-
ствено от местността и способностите на производителя в 
региона на производство. За да се постави този знак, изис-
кването е всички етапи на производствения процес да се 
извършват в посочената област. 

защитено наименование за произход (Protected 
designation of origin) 

Защитено географско указание – този знак се поставя на 
продукт, който има специфични характеристики или се 
ползва с реноме, свързано с дадена географска област, и 
поне един от етапите на производство се извършва в тази 
област – допустимо е суровините за производството на 
продукта да се произвеждат в друг регион. 

защитено географско указание (Protected  geographical 
indication)

Храна  с  традиционно  специфичен  характер – това е 
продукт, който има традиционни съставки или се произ-
вежда по традиционна технология. Не е задължително 
този продукт да е обвързан с конкретна географска област. 
Понятието „традиционен” се свързва с доказана употреба 
на европейския пазар за определен период от време (счита 
се, че такъв период е 25 години). 

Храна с традиционно специфичен характер (Traditional 
speciality guaranteed)
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Съюз бяха публикувани два регламента:
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2014 на Коми-
сията от 31 юли 2014 г. за вписване на наименование в 
Регистъра на храните с традиционно специфичен ха-
рактер на Панагюрска луканка (Lukanka Panagyurska) 
и 

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 835/2014 на Коми-
сията от 31 юли 2014 г. за вписване на наименование в 
Регистъра на храните с традиционно специфичен ха-
рактер на филе „Елена” (File Elena).

С тези два регламента се регистрират наименованията лу-
канка „Панагюрска” и филе „Елена”. Тези продукти имат 
право да произвеждат само фирмите, които са членове на 
сдружение „Традиционни сурово-сушени месни проду-
кти“, заявили производството им, и одобрени след провер-
ките, извършени от Министерството на земеделието и хра-
ните. Продуктите ще се произвеждат по спецификациите, 
публикувани в Официален вестник на ЕС – С70/08.03.2014  
и С89/28.03.2014 и ще носят знака на ЕС за храни с тради-
ционно специфичен характер.

Процедурите за регистрация продължават близо две годи-
ни, като освен подробни досиета с технологията на произ-
водство от кандидатите се изискваше да представят спи-
съци с производителите, история на продуктите, анализи 
и др. 
Досега от традиционните български сурово-сушени месни 
продукти е регистриран Горнооряховският суджук. Това 
се случи в края на 2011 г. с Регламент за изпълнение (ЕС)  
№ 1370/2011 на Комисията от 21 декември 2011 г. за впис-
ване на название в регистъра на защитените наименования 
за произход и защитените географски указания [Горнооря-
ховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk)]. 
Географските означения са важен маркетингов инструмент 
за производителите на хранителни продукти, които са га-
рантиран традиционен специалитет. Целта е българските 
традиционни хранителни продукти да се продават на ев-
ропейския пазар като национален български продукт, из-
готвен по специален метод, с гарантирано качество, с ха-
рактерни вкусови особености, които ясно го отличават от 
другите подобни храни. (БДС Компас)
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Международна поща

Нов стандарт за енергиен одит
Цената на енергията е твърде висока за много фирми, така 
че подобряването на енергийната им ефективност е мно-
го важна за конкурентоспособността им. Редица фирми и 
организации вече са интегрирали система за управление 
на енергията, с която да намалят потреблението си. За тях 
това може да се окаже стъпка напред с новия междунаро-
ден стандарт за енергиен одит (ISO 50002:2014) – стандарт, 
който ще им помогне да вземат информирани решения за 
това как да използват енергията.
Резултатите от одит включват основната информация за 
настоящото потребление на енергия и препоръки за подо-
брения в широк кръг от области, включително оперативен 
контрол, контрол по поддръжката, изменения и капитало-
ви проекти.
Новият стандарт определя основните принципи и изиск-
вания за извършване на енергийни одити и уеднаквяване 
на общи процеси на одит. Този общ подход позволява на 
организациите да сравняват резултати от различни место-
положения.
Стандартът ISO 50002 е разработен, за да се допълни стан-
дартът ISO 50001, чийто фокус пада върху разработването 
на система за управление на енергията. Други стандарти, 
които се очакват в бъдеще, са следните:

• ISO 50003 относно изисквания към органите, 
извършващи одит и сертификация на системи за 
управление на енергията;

• ISO 50004 относно насоки за прилагане, поддръж-
ка и подобряване на системата за управление на 
енергията;

• ISO 50006 относно измерване на енергийната 
ефективност чрез използване на енергийни базови 
стойности и индикатори за енергийна ефективност;

• ISO 50015 относно измерване и потвърждаване на 
енергийните характеристики в организациите.

CEN и CENELEC започнаха работа за 
адаптиране към изменението на климата
Европейските организации по стандартизация CEN и 
CENELEC създадоха Координационна група за адапти-
ране към изменението на климата. Основната задача на 
тази група е да определи европейски стандарти, които да 
бъдат преразгледани, с цел да се подобри устойчивостта 
на ключови инфраструктури към настоящи и потенциални 
въздействия от изменението на климата и тежките метео-
рологични условия. 
Новосъздадената група за адаптиране към изменението 
на климата ще координира дейностите по стандартизация 
между съответните технически органи и на двете органи-
зации. Първият приоритет е да се определи кои европей-
ски стандарти са най-подходящи за адаптиране към из-
менението на климата и да се направят предложения кои 
съществуващи стандарти следва да бъдат преразгледани, 
както и да бъдат разработени нови стандарти с цел подо-
бряване на устойчивостта на ключови инфраструктури. 
Също така ще бъде необходимо да се обърне внимание 
на инфраструктурите на информационните и комуника-
ционните технологии, които са от съществено значение за 
функционирането на транспортния и енергийния сектор.
Европейската комисия вече поиска от европейските орга-
низации по стандартизация да гарантират, че адаптирането 
към изменението на климата ще бъде вземано под внима-
ние систематично при разработване на нови стандарти. 
CEN вече започна работа по подготовката на допълнение 
към Ръководство 4 „Решаване на проблеми, свързани с 
околната среда, в стандарти за продукти”, като този доку-
мент трябва да бъде одобрен до края на 2014 г.
Повече информация може да се намери на интернет 
страницата на European Commission (Climate Action): 
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation
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ISO разработва стандарт за системи за 
управление на здравето и безопасността при 
работа
Стандартът ISO 45001 Occupational health and safety 
management systems – Requirements (Системи за управле-
ние на здравето и безопасността при работа. Изисквания) 
се разработва от Проектен комитет на ISO (ISO/PC 283), в 
който участват експерти от различни организации от мно-
го държави. Към настоящия момент документът е на етап 
проект на ниво комитет. Предвижда се да бъде публикуван 
от ISO през 2016 г. 
Много от аспектите в разработвания стандарт са същи-
те като в утвърдения и широко прилаган досега OHSAS 
18001. Затова и целта е да се установят изисквания относ-
но системата за управление на здравето и безопасността 
при работа на базата на този документ, за да се гарантират 
безопасни и здравословни условия на труд за работещите 
в различни организации по целия свят.
Независимо от факта, че основата на разработвания проект 
е признатият OHSAS 18001, между двата документа има и 
някои разлики. На първо място, ISO 45001 ще акцентира 
на обстоятелствата – външни и вътрешни, в които работи 
организацията, и второ, по-голямо внимание ще се отдели 

на ангажимента на висшето ръководство и ролята на ли-
дерството. Във фокуса на международния стандарт ще бъ-
дат не само въпросите за здраве и безопасност при работа 
непосредствено в самата организация – ще се разгледат и 
отразят също и очакванията на широката общественост. В 
този контекст организацията ще трябва да вземе предвид 
и отношенията със своите подизпълнители и доставчици, 
както и да прецени как нейната работа ще повлияе на орга-
низации в близка окръжаваща среда. Това е много повече 
от съсредоточаване върху условията на работа за работе-
щите в самата организация, за т. нар. вътрешен персонал; 
предвижда се да се вземат предвид и въпроси, свързани с 
осигуряване на условия при изпълнение на дейности по 
договори с подизпълнители.
ISO 45001 предвижда въпросите, свързани със здраве и 
безопасност при работа, да се обединят със системата за 
управление на организацията, което изисква засилен ан-
гажимент на ръководството. Понастоящем отговорностите 
по тези въпроси може да се делегират на един отговорник 
по безопасността, без да се интегрират в цялостната дей-
ност на организацията. Изискването на ISO 45001 е аспе-
ктите по отношение на здравето и безопасността при ра-
бота да бъдат част от обща система за управление, а да не 
бъдат отделно допълнение.  (БДС Компас)

Проект на нова версия на ISO 14001
 
Проектът на новата версия на ISO 14001 системи за  
управление на околната среда. изисквания и указа-
ния за прилагане вече е на етап „обществено допитване”.  
Обсъжда се и се гласува паралелно на международно  
(ISO/TC 207/SC 1) и европейско (CEN/SS S26) ниво.
ISO 14001 играе основна роля при спазване на законовите 
изисквания и за подобряване на резултатността по отно-
шение на околната среда на дадена организация. Новата 
версия дава още по-широка перспектива, като актуализира 
тези изисквания.
Особен интерес представлява Приложение В, в което 
се прави паралел между предишната (ISO 14001:2004) и  
новата (ISO/DIS 14001:2014) версия на стандарта.
Публикуването на новата версия на ISO 14001 се предвиж-
да за края на 2015 г.



Българският институт за стандартизация предоставя на 
своите клиенти услуга за дистанционно четене на стандар-
ти онлайн.

Какво представлява услугата?
Получавате възможност да четете на екран избрани от Вас 
стандарти от собствения си компютър с единственото ус-
ловие да имате достъп до интернет. Услугата обхваща бъл-
гарските стандарти, налични в електронната база на БИС, 
или над 90% от всички стандарти.
Може да изберете да четете стандарти за 5 или 30 кален-
дарни дни. В рамките на избрания от Вас период може да 
преглеждате текстовете на стандартите многократно по 
всяко време. Сами избирате колко и кои стандарти да чете-
те, като цената за това е определена в зависимост от броя 
на стандартите, до които ще имате достъп, и периода за 
четене, а не в зависимост от цената за продажба на стан-
дартите. 
Стандартите могат да се четат само на екран, без да се съх-
раняват, разпечатват, копират, пренасят, включват в мрежа 
или повторно продават по какъвто и да е начин, както из-
цяло, така и части от тях.

Какви са предимствата на услугата?
Четенето на стандарти става много по-удобно, а стандар-
тите вече са много по-близо до вас! За да четете стандар-
ти, Вие може да се възползвате от предимството да го на-
правите от дома или от офиса си, без да губите време и 
средства. Необходими са Ви само компютър и достъп до 
интернет.
Може да се запознаете с текстовете на стандарти, преди 
да извършите покупката им, за да сте сигурни, че това са 
стандартите, които са Ви необходими.

Как да се възползвате от услугата?
Създайте своя клиентски профил в сайта на БИС www.bds-
bg.org, ако все още нямате такъв.
Чрез функцията „Търсене” намерете стандартите, които 
Ви интересуват.

стандартите на 
вашия екран

Изберете иконката „купи за четене”. Избраните от Вас 
стандарти се включват в количката Ви за пазаруване. След 
като приключите избора на стандарти, натиснете бутона 
„Поръчай”, за да формирате Вашата поръчка.
Платете Вашата поръчка по банков път, чрез системата за 
електронно разплащане e-Pay или в бизнес информацион-
ния център на БИС. 
След удостоверяване на плащането от служител на БИС, 
Вашата поръчка ще бъде активирана веднага и ще полу-
чите онлайн достъп за четене. В съответната поръчка на 
клиентския Ви профил ще получите съобщение относно 
крайния срок за четене на стандартите, който е 5 или 30 
календарни дни след активиране на поръчката.
В случай че желаете да закупите някои от четените стан-
дарти, може да направите това през същата поръчка чрез 
бутона „Купи”. Подробности за начина на пазаруване може 
да прочетете в „Инструкция за пазаруване”.

Важно!
Стандартът, който се разпространява за четене в електро-
нен формат, е обект на авторски права и права за разпрос-
транение на БИС и не може да бъде съхраняван, разпечат-
ван, копиран, пренасян, включван в мрежа или повторно 
продаван по какъвто и да е начин, както изцяло, така и 
части от него. Стандартът в електронен формат е крипти-
ран и снабден с надписа „ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЕТЕНЕ”, 
разположен по диагонал на всяка страница.
В случай че имате проблеми с файловете за четене, обаде-
те се на тел. 02/81 74 526 или 02/81 74 525.
Допълнителна информация за цените за он-
лайн четене на стандарти в зависимост от из-
брания период може да видите на сайта на БИС  
www.bds-bg.org/bg/button_110.html


