
Издание на Българския институт за стандартизация

БДС Компас
Брой 1

януари – март 2015

ISSN 1314-3611

Стандартизация при 
отпадъци от електричеСко 
и електронно оборудване и 
автомобили

Изисквания при трансгранична търговия със стоки втора употреба

Националното приложение за бетон



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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Живеем във време, когато е много по-лесно да изхвърлим стар елек-
троуред, вместо да го дадем за поправка, въпреки че е в гаранция. 
Количеството отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
в Европа нараства много бързо. Милиони тостери, печки, ютии и 
какви ли не домакински уреди задръстват сметищата. А из улиците 
продължават да са паркирани трошки извън движение.
Темата на списание „БДС Компас” е дейността на един от най-но-
вите технически комитети на БИС – ТК 103 „Стандартизация на 
околната среда относно електрическо и електронно оборудване и 
автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпа-
дъци от тях”. 
Представяме Европейската директива 2002/96/ЕО, чиято цел е да се 
намалят отпадъците, да се насърчава произвеждането на електри-
ческо и електронно оборудване, като се вземат предвид разглобя-
ването и оползотворяването, по-специално повторната употреба и 
рециклирането на уредите, на техните компоненти и материали. 
Каква трябва да е маркировката показва БДС EN 50419 „Марки-
ровка на електрически и електронни съоръжения” в съответствие с 
член 11(2) на Директива 2002/96/ЕО. 
Стандартът, който съдържа изисквания, приложими за третиране на 
всички видове отпадъци, е БДС EN 50625-1 „Изисквания за съби-
ране, логистика и третиране на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване”.
Озоновият слой изтънява, когато човек реши просто ей така да се 
отърве от стария хладилник и тук на помощ идва БДС EN 50574 
„Изисквания за събиране, логистика и третиране на излезли от упо-
треба битови уреди, съдържащи летливи флуорвъглеводороди или 
летливи въглеводороди”. 
За управлението и стандартизацията на масово разпространените 
отпадъци разказва адвокат Теменужка Костова. Повече от 10 го-
дини тя се занимава с проблемите на управлението на отпадъците, 
участвала е в екипа по изработването на сега действащия закон. Във 
фокуса на нейния анализ е рециклирането и оползотворяването на 
излезли от употреба МПС и електрическо и електронно оборудване 
и проблемите в България. 
В рубриката „На фокус” представяме стандартизационния документ 
СД ISO/TS 20245:2014 „Трансгранична търговия със стоки втора 
употреба”. Търговията със стоки втора употреба се оценява на ми-
лиарди долари и се разглежда не просто като пазарна ниша, но и 
като фактор за опазване на околната среда. 
Накрая представяме бетонът. Той не се лее по един и същ начин, 
тъй като всяка страна определя сама национални предписания, като 
отчита конкретните климатични и географски условия, различните 
нива на сигурност, регионалните и национални традиции и опит. В 
България това е Националното приложение БДС EN 206:2014/NA 
„Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие”. 
БИС вече проведе един семинар, но планира провеждането на ре-
дица други за новия европейски стандарт за бетон и националното 
приложение към него. 
А „БДС Компас” и тази година ще информира за всичко полезно и 
интересно от необятния свят на стандартите...

редакционен коментар
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Количеството отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване в Европа нараства много бързо. Милиони тостери, 
печки, ютии и какви ли не домакински уреди задръстват 
сметищата. Затова и от 27 януари 2003 г. е в сила Eвропей-
ската директива 2002/96/ео относно отпадъци от елек-
трическо и електронно оборудване (оеео).
Основната й цел е да се намалят отпадъците, да се на-
сърчава произвеждането на електрическо и електронно 
оборудване, при което се взема предвид разглобяването и 
оползотворяването, по-специално повторната употреба и 
рециклирането на уредите, на техните компоненти и ма-
териали. Разделното събиране е едно от условията, за да 
се гарантира специалното обработване и рециклиране на 
тези отпадъци. 

• Малки домакински уреди: прахосмукачки, уреди за 
почистване, за шиене, плетене, тъкане, ютии, тосте-
ри, тигани, кафемашини, електрически ножове, кан-
тари, часовници и др.

• Информационно-технологични и телекомуника-
ционни уреди: компютри, принтери, уреди за обработ-
ка на данни, лаптопи, калкулатори, телефони и др.

• Потребителски уреди: радиа, телевизори, видеока-
мери, фотоапарати, записващи устройства, усилва-
тели, музикални инструменти и др.

• Осветителни тела. 

• Електрически и електронни средства (с изключе-
ние на широки неподвижни промишлени устройства): 
бормашини, триони, шевни машини и други подобни 
инструменти.

• Играчки, уреди за спорт и отдих: електрически 
влакчета, конзоли за електронни игри, видеоигри, 
спортни уреди и др.

• Медицински уреди (с изключение на всички приса-
дени и замърсени продукти): за радиотерапия, карди-
ология, диализа, уреди за анализ, фризери, тестове за 
оплождане и др.

• Инструменти за мониторинг и контрол: детекто-
ри за дим, регулатори на топлина, термостати и др.

• Автоматични дозатори.

Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО): уреди, 
които зависят от електрически ток или от електромаг-
нитно поле, за да работят правилно, както и уреди за 
генериране, трансфер и измерване на такъв ток и по-
лета, и разработени за употреба с напрежение не по-
вече от 1 000 волта за променлив ток и 1 500 волта за 
постоянен ток.

Директивата подробно изброява за какво електрическо и 
електронно оборудване се прилага:

• Големи домакински уреди: уреди за охлаждане, хла-
дилници, фризери, перални, сушилни, миялни, готвар-
ски печки, електрически фурни, електрически тигани, 
микровълнови печки, отоплителни уреди, радиатори, 
вентилатори, климатици и др.
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• изискванията да не се изхвърлят ОЕЕО като несор-
тирани общински отпадъци и за разделното им съби-
ране;

• системите за връщане и събиране, които са на раз-
положение;

• тяхната роля при повторната употреба, рецикли-
рането и други форми на оползотворяване;

• възможното влияние върху околната среда и здра-
вето като резултат от присъствието на опасни ве-
щества в електрическото и електронното оборудване;

• значението на маркировката.

Символът, който обозначава разделното събиране на елек-
трическо и електронно оборудване, представлява зачерта-
на с кръст кофа за боклук на колелца. Той трябва да бъде 
видим и да е отпечатан четливо и незаличимо.
Държавите-членки съставят регистър на производителите 
и събират информация за годишните количества и катего-
рии пуснато на пазара електрическо и електронно оборуд-
ване, повторно използвано, рециклирано и оползотворено, 
а също и за изнесените събрани отпадъци по тегло или, ако 
е възможно, по брой.
Държавите-членки определят санкции при нарушаване на 
националните разпоредби, приети съгласно настоящата 
директива. Също и гарантират, че се осигурява контрол за 
правилното прилагане на директивата.
Приложения показват и какво трябва да се отстранява от 
всички разделно събирани отпадъци, например полихло-
рирани бифенили, компоненти, съдържащи живак, бате-
рии, платки с печатна схема на мобилните телефони, то-
нери, азбест и др. 
Описани са и техническите изисквания за площадките за 
складиране и за обработка на електрически и електронни 
отпадъци. (БДС Компас)

От приложното поле на директивата са изключени уреди за 
защита на основните интереси за сигурност на държавите-
членки, оръжия, амуниции и други военни материали. 
Държавите-членки трябва да предприемат подходящите 
мерки, за да намалят до минимум изхвърлянето на ОЕЕО 
като неразделени общински отпадъци и да постигнат висо-
ко ниво на разделното им събиране. 
Крайният срок за поставянето на съоръжения, на които 
домакинствата да връщат отпадъците безплатно, е изтекъл 
през август 2005 г. За продукти, пуснати на пазара след 
13 август 2005 г., всеки производител носи отговорност за 
финансирането на дейностите, отнасящи се до отпадъците 
от произвежданите продукти. Производителите могат да 
изберат да изпълнят това задължение индивидуално или 
колективно.
Необходимо е да се гарантира, че домакинствата имат  
информация за:
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Маркировката се определя в бдС EN 50419 маркировка 
на електрически и електронни съоръжения в съответ-
ствие с член 11(2) на Директива 2002/96/EO. Прилагането 
на този стандарт е средство за изпълнение на изисквани-
ята, определени в Наредба за изискванията за пускане на 
пазара на електрическо и електронно оборудване и тре-
тиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ДВ, бр.36 от 2 май 2006 г.), която 
въвежда самата директива.
Определението за техническата носеща среда за иденти-
фициране на производителя, например щрих код, електро-
нен носител на данни или микрочип, не е в обхвата на този 
стандарт.

• пуснатите на пазара след 13 август 2005 съоръже-
ния трябва да се идентифицират чрез една от следни-
те маркировки:

 » дата на производство/пускане на пазара в неко-
диран текст в съответствие с ISO 8601 или в друг 
кодиран текст, за който кодът трябва да бъде 
предоставен на средствата за обработка.

 » маркировка, показана на фигурата, е едно до-
пълнително означение, използвано заедно със знака 
„зачертан контейнер на колела” съгласно изисква-
нията на директивата.

Не се изключва използването на двете маркировки едно-
временно. 
Допълнителната маркировка трябва да се състои от плътна 
лента, с конкретно и ясно разписани в стандарта размери 
и съотношения. Лентата може да се използва само заед-
но със знака „зачертан контейнер на колела” и не съдържа 
текст или друг вид информация.
Когато няма съответни стандарти за продукти или ако 
съответен стандарт за продукт не включва изисквания за 
дълготрайност на маркировката, съответствието се прове-
рява чрез преглед и чрез триене с ръка в продължение на 
15 s с парче плат, напоено с вода, и отново в продължение 
на 15 s с парче плат, напоено с петролеев етер. След това 
изпитване маркировката трябва да бъде четлива и да не 
може да се отстрани лесно. 
Маркировката се отпечатва върху опаковката, в инструк-
циите за използване и в гаранционната карта, ако голе-
мината или функцията на продукта не позволява тя да се  
постави върху самия продукт. (БДС Компас)

Върху продукта трябва да са поставени следните марки-
ровки:

• уникална идентификация на производителя. Това 
може да е под формата на фабрична марка, търговска 
марка, регистрационен номер на фирмата (Булстат) 
или друго подходящо средство за идентификация на 
производителя. Който и начин да бъде избран, той 
трябва да бъде записан в регистъра на производите-
лите на страната-членка. 
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как трябва да се третират отпадъците
бдС EN 50625-1 изисквания за събиране, логистика и 
третиране на излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване помага на всички оператори, участва-
щи в третирането, включително на тези, свързани с мани-
пулирането, сортирането и съхраняването на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
Целите на стандарта са:

• постигане на ефективно и ефикасно третиране и 
обезвреждане на отпадъци от електрическо и елек-
тронно оборудване с цел предотвратяване на замър-
сяването и намаляване на емисиите; 

• насърчаване на засиленото рециклиране на мате-
риалите; 

• насърчаване на действия за висококачествено опол-
зотворяване; 

• предотвратяване на неправилно обезвреждане на 
ОЕЕО и техните фракции; 

• осигуряване на защита на здравето и безопасност-
та на хората и на околната среда; 

• предотвратяване на изпращане на ОЕЕО към опе-
ратори, чиито действия не съответстват на този 
нормативен документ или на други равностойни изи-
сквания. 

Стандартът определя изисквания, приложими за третиране 
на всички видове ОЕЕО. С прилагането му се изпълняват 
съществените изисквания, определени в Наредба за изля-
злото от употреба електрическо и електронно оборудване.
Операторът по третиране трябва да има подходяща инфра-
структура. Пригодността на мястото се оценява чрез про-
цес на управление на риска за всички изпълнявани задачи.
Местата за третиране трябва да имат безопасен достъп и 
обучен персонал. 
Операторът трябва да претегля и записва всяка доставка, 
която се приема на мястото, да отделя ОЕЕО, да ги прете-
гля и записва.
Необходима е информация по цялата верига на третиране-
то до състояние „край на отпадъка” или до подготвянето 
за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или 
обезвреждане. 
Стандартът описва конкретни технически изисквания, за 
да се избегне изпускането на опасни вещества във въздуха, 
водата или почвата. Препоръчва се да се обърне специално 
внимание на топлообменно оборудване, оборудване с ЕЛТ 
(електроннолъчева тръба), газоразрядни лампи, уреди, 
съдържащи живачни прекъсвачи, детектори за дим, уре-
ди, съдържащи масло и други течности във вътрешността 
си, кондензатори, съдържащи минерални или синтетични 
масла, уреди, съдържащи азбест или керамични влакна, 
фотоволтаични панели.

Задължителни са водоустойчивите покрития за газоразряд-
ни лампи, оборудване с ЕЛТ, плоски панелни дисплеи.  
Освен това местата за съхранение трябва да имат непромо-
каеми повърхности, съоръжения за събиране на разливи, 
утайници и обезмаслители.
Операторът трябва да следва процедури за идентифици-
ране на ОЕЕО, за които е известно, че съдържат вещества, 
смеси и/или компоненти, като полихлорирани бифенили, 
компоненти, съдържащи живак, батерии, печатни платки, 
тонери, пластмаси, азбестови отпадъци, електроннолъчеви 
тръби, газоразрядни лампи, външни електрически кабели 
и др.
Когато има опасност от изпускане в околната среда, фрак-
циите, съдържащи опасни вещества, трябва да са затворе-
ни и/или херметизирани преди третирането. 
Задължителен е мониторинг на нивото на очистване в съ-
ответствие с една или повече подходящи методики: 

• метод на целева стойност: сравнява се измерване-
то на масата на очистените фракции в изходния по-
ток със съответна целева стойност,

• метод на масов баланс: установява се масовият 
баланс между входния и изходния поток, 

• метод на анализ: анализират се представителни 
извадки от съответни фракции, които са резултат 
от третирането на ОЕЕО. 
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ване трябва да се извършва най-малко на годишната база за 
потока на третиране на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване. Партидите трябва да се обработ-
ват в съответствие с определените изисквания, най-малко 
на всеки 2 години за място и за поток на третиране. 
Операторът по третиране трябва да поддържа следната до-
кументация:

• записи, доказващи съответствието със законови-
те и нормативните задължения; 

• технологични схеми на процеси с информация за 
всеки етап на третирането и получените фракции;

• вътрешни административни процедури и докумен-
тация, и по-специално резултатите от вътрешния 
контрол и мониторинга на очистването; 

• вътрешни административни процедури и докумен-
тация, свързани с унищожаване на поверителни и лич-
ни данни; 

• записи, свързани с мониторинг на здравето, безо-
пасността и околната среда, включително за поддър-
жането на мястото и обслужването на машините; 

• записи, свързани с обучение на служители и ин-
струкции за процеса на третиране, включително ръч-
но разглобяване; 

• записи за почистване и обеззаразяване на контей-
нери, използвани за съхраняване на фракции, съдържа-
щи опасни вещества; 

• резултати от изпълнението на процеса за парти-
да; 

• документи, като записи от мониторинга на цяла-
та верига за обработване за всяка фракция, и такива, 
показващи определянето на степените на рециклиране 
и оползотворяване. 

Всички документи за партида се съхраняват на сигур-
но място за срок от 5 години, а останалите – за 3 години.  
Необходима е система за управление на всички дейности 
по отношение на здраве, безопасност, околна среда и ка-
чество, която непрекъснато се подобрява, актуализира и 
преглежда. (БДС Компас)
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когато се изхвърлят хладилниците...

Озоновият слой изтънява, когато човек реши просто ей така 
да се отърве от стария си хладилник... А после мрънка и от 
промените в климата, причинени от глобалното затопляне. 
И тук на помощ идва бдС EN 50574 изисквания 
за събиране, логистика и третиране на излезли 
от употреба битови уреди, съдържащи летливи 
флуорвъглеводороди или летливи въглеводороди, 
след като са били отстранени като излязло от употреба от 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Този европейски стандарт се прилага само за отпадъци от 
битови уреди, при които се използват топлообменни среди, 
различни от вода, например хладилници, замразители, 
термопомпени барабанни сушилни, изсушители и 
преносими климатизатори.
Те може да съдържат опасни вещества в хладилната 
система и в изолационната пяна, които ако бъдат 
освободени нетретирани в атмосферата, са опасни за 
околната среда. Стандартът указва как се отстраняват 
и третират веществата с висок потенциал за глобално 
затопляне и разрушаване на озоновия слой – VFC (vola-
tile fluorocarbon, летлив флуоровъглерод) и VHC (volatile  
hydrocarbon, летлив въглеводород).
Тук се определят изискванията за производители, 
организации за оползотворяване и съоръжения за третиране 
на отпадъци, така че да се гарантира, че разпоредбите на 
приложимото национално законодателство, произтичащи 
от европейското, са изпълнени. Стандартът описва само 
резултатите, които трябва да бъдат постигнати, но не 
уточнява как да стане това, нито каква технология да се 
използва. 
Отпадъците трябва да се съхраняват, манипулират и 
транспортират така, че да се избягва увреждане на всяка 
една част от хладилната системата или изолационната 
пяна. Всички места трябва да бъдат осигурени срещу 
неупълномощен достъп или изход.
Необходимо е операторът да има подходяща 
инфраструктура и процес за управление на риска за всички 
изпълнявани дейности.
Отпадъците, съдържащи VFC и VHC, трябва да са отделени 
в логистични центрове и доставени в специализирани 
места за третиране. Сортирането се извършва само от 
обучен персонал или при подходящ надзор. Разделянето 
на уреди, съдържащи VHC, от тези с VFC се разрешава 
само ако има аналитични данни, които идентифицират 
пенообразуващите агенти.

Операторът на съоръжението за третиране трябва 
да гарантира, че всички отстранени VFC и VHC се 
съхраняват, след което се обезвреждат или оползотворяват 
в съответствие с изискванията, определени от отговорните 
за обратното приемане страни. 
Стандартът, например, посочва, че всички хладилни агенти 
и всички масла трябва да се отстранят от хладилната 
система. Цялото масло трябва да остане в рамките на 
затворената система, докато концентрацията на хладилния 
агент спадне под 0,2 % w/w VFC. Не бива да се позволява 
остатъчен VFC в маслото да бъде изпуснат в атмосферата. 
Общата маса на хладилните агенти, изтеглени от 
хладилната система (сумата от VHC и VFC), трябва 
непрекъснато да бъде наблюдавана и документирана.
Стандартът съдържа няколко приложения, в които 
подробно се описват методи за изпитвания, изисквания за 
мониторинг, както и инструкции за барабанни сушилни.
Фирмите за третиране трябва да идентифицират всяка 
доставка на отпадъци и да я свържат с отговорната страна 
за обратно приемане. Когато не е договорено друго, всяка 
година се предават доклади с разбивка месец по месец. 
Данните се придружават от документи, които включват 
анализи на проби и информация, свързана с окончателното 
третиране. Съответствието с изискванията, описани в този 
документ, се проверява ежегодно. (БДС Компас)
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разпространени отпадъци

Теменужка Костова е юрист, 
адвокат и член на Софийска-
та адвокатска колегия от 
2006 г. Завършила е СУ „Св. 
Климент Охридски“, специ-
алност „Право“. До 2004 г. е 
работила в дирекция „Прав-
на“ и дирекция „Регистри-
ране, лицензиране и контрол 
на дейностите“ на Минис-
терството на икономиката. 
От 2004 до 2009 г. е била по-
следователно изпълнителен 
директор и председател на 
Българската асоциация по ре-
циклиране. Повече от 10 годи-
ни се занимава с проблемите 
на управлението на отпадъ-
ците; участвала е в екипа по 
изработването на сега дейст-
ващия Закон за управление на 
отпадъците и подзаконовите 
актове по прилагането му. 
Участва в работна група 20 
към МОСВ, която извършва 
преглед на европейското зако-
нодателство по околна среда.

Визитка Рециклирането е дейност по оползотворя-
ване, чрез която отпадъчните материали 
се преработват в продукти, материали или 
вещества за първоначалната им цел или за 
други цели. То включва и преработването 
на органични материали – §1, т. 37 от ДР 
на Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО, обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г.). Тази 
дейност е приета като основен приоритет 
в йерархията на отпадъците, съгласно 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ, L 94/2 от 
8 април 2011 г.) относно отпадъците 
(наричана още Рамкова директива), което 
намира своето отражение в чл. 6 от нашия 
Закон за управление на отпадъците.
Във фокуса на настоящия анализ е 
рециклирането/оползотворяването на 
излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС) и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО). Тези две групи отпадъци 
са познати под общото наименование 
„масово разпространени отпадъци“, 
т.е. отпадъци, които се образуват след 
употреба на продукти от многобройни 
източници на територията на цялата 
страна и поради своите характеристики 
изискват специално управление (§1, т. 7 
от ДР на ЗУО). По правило подлежат на 
рециклиране отделни компоненти и части, 
получени в резултат на предварителното 
третиране на ИУЕЕО и ИУМПС. 
Рециклирането е в тесен смисъл дейност 
по оползотворяване на отпадъците, 
която включва неизчерпателно избро-

ените операции по приложение № 2 
от ЗУО. При оползотворяването, в т.ч. 
рециклирането, говорим за постигане 
на определени количествени цели. При 
дейности по подготовка за използването 
на ИУЕЕО като цял уред се говори за 
„подготовка за повторна употреба“, която 
също се стимулира като приоритетна 
дейност в йерархията на отпадъците 
наред с предотвратяване образуването 
на отпадъци (чл. 6, т. 1 и 2 от ЗУО). 
Рециклирането е дейност, която следва 
да се поощрява и извършва с грижа за 
околната среда.
Когато говорим за рециклиране и в 
по-широк смисъл за „управление“ на 
отпадъци от ИУЕЕО, трябва да държим 
сметка, че това са най-бързо нарастващите 
потоци отпадъци в Европа. По данни на 
ЕВРОСТАТ количеството образувани 
отпадъци от този вид нарастват с между 
3-5% годишно, което е функция от 
нарастващото потребление като трайна 
тенденция през последните няколко 
години. За съжаление специалистите 
анализират, че съставът на опасните 
компонентни в ЕЕО все още не е основна 
грижа при фазата на управление на 
отпадъците и рециклирането им, както 
и че тези дейности не се извършват в 
необходимата степен и с нужната грижа. 
Това е проблем и при производството 
на ЕЕО, тъй като на производителите 
се забранява и ограничава влагането на 
опасни за околната среда и здравето на 
хората вещества. Тези въпроси наложиха 
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приемането на нова Директива 2012/19/ЕС от 4 юли 
2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която 
набеляза мерки за ефективното използване на ресурсите 
и извличането на стратегически суровини, като постави 
акцент върху нуждата от разработване на хармонизирани 
стандарти за събирането и третирането на отпадъци от ЕЕО 
и мерки за насърчаване държавите-членки да ги приемат. 
С новата директива се поставиха и нови по-високи цели за 
оползотворяване, които се обвързват с ниво на събираемост 
от 65 % от средното тегло на ЕЕО, пуснато на пазара през 
предходните три години в съответната държава-членка или 
85 % от отпадъците от ЕЕО, образувани на територията на 
тази държава-членка (чл. 7 от Директивата). Всичко това 
свидетелства за повишеното внимание на политиците и 
гражданите на държавите-членки към тези отпадъчни 
потоци, което е оправдано и следва да се адмирира.
България неизменно е част от целия този процес на промяна 
и преосмисляне. Макар и сравнително малък потребител 
на електронни и електрически уреди, българският 
пазар на ЕЕО и операторите на дейности с отпадъци от 
ЕЕО също декларират редица трудности. Проблемите, 
които възникват, най-общо са свързани с липсата на 
технически решения за третиране и екологосъобразно 
оползотворяване на отделни отпадъчни потоци, като този 
проблем се проявява в известна степен и при третиране 
на ИУМПС. Става дума за опасни компоненти като живак, 
кадмий, шествалентен хром, флуоровъглеводороди, 
фреони и вещества, разрушаващи озоновия слой, както 
и остатъци от прахообразни фракции, натрошено стъкло, 
олово от електролъчевите тръби на монитори и кинескопи 
в ЕЕО, както и антифризни, спирачни течности, видове 
смазочни масла, електролит от акумулаторните батерии на 
ИУМПС и др. Все още контролът върху тяхното правилно 
и всеобхватно третиране, включително обезвреждане, не 
дава висока гаранция, а отговорността за това трябва да 
бъдат ясно разписана и адресирана към всички участници 
в процеса: държавата, притежателите на отпадъци и 
операторите с тях. Друг фокус при управлението на тези 
отпадъци е, че тяхното обезвреждане обикновено струва 
пари, а в страната нерядко няма технически решения 
за обезвреждането на отделни потоци отпадъци, което 
поставя остро на дневен ред проблемът за тяхното 
често неконтролирано изхвърляне, изгаряне или друга 

форма на нерегламентирано третиране по неправилен и 
екологически недопустим начин (например изливане на 
електролит от негодни за употреба батерии и акумулатори 
(НУБА) в канализацията или върху почвата и др.). 
Друг сериозен проблем при правилното и ефективно 
управление на отпадъците е наблюдаваната липса на 
ефективен мониторинг върху количествата образувани 
отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, което също е белег за 
незадоволително управление, както по отношение на 
количеството, така и на качеството на образуваните 
отпадъци и на предприетите операции. Какво се има 
предвид? От една страна, чрез национална информационна 
система, структурирана в Изпълнителната агенция по 
околна среда (ИАОС), се следят данните на индивидуалните 
и колективните системи (организации за оползотворяване 
по чл. 14, ал. 2 от ЗУО), където членуват отговорните лица, 
които пускат на пазара ЕЕО или МПС и са отговорни да 
ги съберат и оползотворят вече като образувани отпадъци. 
Тези лица изграждат и финансират системи за разделно 
събиране на съответните потоци масоворазпространени 
отпадъци чрез сключване на договори с общини, 
търговски обекти, оторизирани събирачи на отпадъци 
и др., като отчитат на годишна база цели за събрани и 
оползотворени отпадъци от всеки конкретен вид. Но, от 
друга страна, статистиката показва, че извън системите на 
колективните системи (организациите по оползотворяване 
и индивидуалисти) съществуват още много на брой 
оператори на площадки за събиране и временно 
съхраняване на ИУЕЕО и ИУМПС или на центрове за 
разкомплектоване, като при тях въпросът за контрола 
върху входящите и изходящи потоци е въпрос на добра 
воля и самосъзнание, тъй като контролът от страна на 
регионалните инспекции по околна среда и води и другите 
органи по закон не е достатъчно ефективен. В същото време 
отчетността се събира и анализира от друг специализиран 
орган – ИАОС, която от своя страна няма контролни 
правомощия към дейността на операторите с отпадъци, 
а е само статистически център в този смисъл. Така, една 
значителна част от информацията за количествата и вида 
отпадъци се губи или се интерпретира неправилно. Това 
неизменно рефлектира и върху изпълнението на целите на 
национално ниво, които в последна сметка се изпълняват 
от всички оператори, а не само от колективните системи, 
върху които пада отговорността. 
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пътя на създаването на електронна система за контрол на 
входящите и изходящи потоци вторични суровини в реално 
време, която правилно и точно и при предвидени гаранции 
за достоверност на информацията ще генерира отчети, 
включително на национално ниво, и ще обезпечи контрола. 
Допълнително решение с положителен ефект би могло да 
се търси и по пътя на стимулирането към стандартизиране 
на дейностите с отпадъци, където в сферата на ЕЕО вече 
има напредък – въведени са 3 нови стандарта, а още три са 
предстоящи през настоящата година. 
Като сериозен следва да се разгледа и въпросът за 
финансовата обезпеченост на съществуващите системи, т.е. 
доколко те действат на пазарен и икономически принцип и 
дали и доколко системите могат да се „самоиздържат“ или 
се „задъхват“?
Отговорът на този въпрос е важен, защото 
оползотворяването на споменатите в изложението 
отпадъци нерядко е скъпоструваща дейност, която според 
Рамковата директива е пряка функция от „разширена 
отговорност на производителя“. Изрично е посочено, че тя 
се прилага независимо от отговорността за управление на 
отпадъците (чл. 13, ал. 5 от ЗУО). Финансовото изражение 
на тази отговорност е заплащането на продуктови такси 
за всяко пуснато на пазара изделие от ЕЕО или МПС, 
като при МПС цената е обща и зависи от годината на 
производство на МПС-то, а при ЕЕО е на база килограм 
от съответна категория пуснато на пазара ЕЕО (Наредба за 
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 
такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци, приета с ПМС 120/2008 
г., обн. ДВ, бр. 53/2008 г.). Платените продуктови такси 
са условно казано цената на услугата по събирането и 
оползотворяването на излезлия от употреба електроуред 
или автомобил и трябва да покрият разходите за неговото 
оползотворяване с оглед достигане на целите, поставени 
със закона и наредбите. Ето защо, приходите от такси 
трябва да са необходими и достатъчни, иначе не биха могли 
да обезпечат пазарното съществуване на системата за 
съответния вид отпадък и качественото и функциониране, 
а както ЗУО казва, това са отпадъци, които изискват 
специално управление.
Този въпрос не е еднозначен при двата потока отпадъци. 
При ИУЕЕО начисляваната такса е неоправдано ниска 
за някои категории/подкатегории оборудване, които 
съдържат по-големи количества опасни компоненти или 
такива, изискващи разходи за тяхното обезвреждане – 
телекомуникационно оборудване, климатична техника, 
дребни електродомакински уреди, медицинска техника и 
др. Това поставя в риск качеството на дейностите с тези 
категории оборудване и създава съмнение относно тяхното 
екологосъобразно и икономически оправдано управление. 
В същото време за големи електродомакински уреди 
– такива със завишено съдържание на черни и цветни 
метали, финансовият анализ показва, че икономическата 
полза за операторите от тяхното събиране е значително 
по-голяма, тъй като хем има приход от продуктови такси, 
хем има приход от суровини, а разходите за събиране и 

администриране на ополозтворяването им са сведени до 
минимални нива. Ето защо често разходите за едни видове 
оборудване се покриват от приходи от други, което е 
допустимо, тъй като целите се изпълняват по категории, а 
не по групи (чл. 14, ал. 2 от Наредбата за ИУЕЕО, приета с 
ПМС № 256/2013 г., обн.,ДВ, бр. 100/2013 г.).
При ИУМПС се налага обратната тенденция – 
средно претеглено продуктовата такса покрива около  
35% – 40% от разходите към собствениците за предаваните 
от тях автомобили за събиране и разкомплектоване на 
площадките на операторите. Остатъкът от разходите се 
покрива изцяло от прихода от материали и компоненти, 
като прави дейността икономически много ефективна за 
икономическите оператори. Остатъкът от третирането на 
ИУМПС е фракция, която също е оползотворима, но за 
съжаление все още доста често се предава за депониране 
на депа за опасни и строителни отпадъци в страната.

Финансово-икономическият анализ на дейностите 
по оползотворяване неизменно трябва да се прави в 
контекста на прилагането на най-добрите налични 
техники (НДНТ). Разбира се, откриването на съвременни 
високотехнологични решения при управлението на 
отпадъците трябва да е водеща цел на всяко рециклиращо 
общество и държавите-членки открито се поощряват да 
прилагат НДНТ при управлението на отпадъци от ЕЕО 
(чл. 8, т. 3 от Директивата), както и от ИУМПС. Все повече 
оператори на дейности с ИУЕЕО и ИУМПС залагат на 
използването на нови инсталации, които щадят околната 
среда и човешкото здраве, тъй като контролът на емисиите 
и контролът върху замърсителите е силно завишен. 
Използването на НДНТ се управлява чрез системата 
за контрол най-вече на комплексните разрешителни на 
операторите (чл. 121, т. 1 и 122 от ЗООС).
Елемент от засилената система за контрол над 
замърсителите е стандартизирането на дейностите с 
отпадъци от ЕЕО, за което се насърчават държавите-
членки. 
Българският институт за стандартизация в лицето 
на БИС/ТК 103, в чийто състав преобладават фирми 
производители, прие през изминалата година три 
основни стандартизационни документа, посветени на 
ЕЕО. В програмата за 2015 г. се предвижда обсъждането 
и приемането на преводите на още три стандарта, 
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посветени на събиране и логистика на ЕЕО, третиране 
на лампи и очистване на ЕЕО, съдържащо летливи 
флуоровъглеводороди или летливи въглеводороди. 
Предстои въвеждането на стандарти и при третирането на 
автомобили. На този етап при третирането на ИУМПС се 
спазва утвърдената със заповед на Министъра на МОСВ 
от 2011 г. Методика за установяване на подробни правила 
за мониторинг на целите, определени по отношение на 
повторното използване и оползотворяване и повторно 
използване и рециклиране в Директива 2000/53/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно ИУМПС, 
която не е дотам прецизна, както би бил стандартът.

Практическите проблеми, свързани с въвеждането на 
регионалните стандарти за отпадъците, които могат да 
се очертаят, са няколко: от една страна, стандартите 
са доброволни – чл. 5, ал. 1 от Закона за националната 
стандартизация. Ето защо, е въпрос на залагане на пакет 
от практически и правни стимули към адресатите на тези 
технически характеристики, правила и процедури към 
отпадъците и дейностите с тях с цел въвеждането им. От 
друга страна, все още няма акредитирани сертификационни 
организации по системите за управление, предмет на тези 
стандарти, както и лаборатории за изпитване на продуктите 
и методи за изпитване, пък и очакванията са процесът да е 
дълъг и вероятно скъп. 

Практическата полза от въвеждането на стандартите 
за управление за отделни отпадъчни потоци обаче е 
неоспорима. Тя се е доказала в редица европейски държави, 
където след въвеждането на стандарти за третиране на 
ЕЕО се отчита съществено повишаване на целите за 
изпълнение, като Австрия, Обединеното кралство и др.
Сред добрите практики освен стандартизацията друг 
стимул за оползотворяването е създаването на системи за 
разделно събиране на ЕЕО и кампании за обратно приемане 
на ИУМПС от собствениците им. Полезна инициатива, 
която вече твърдо намира приложение и в България, е 
кампанията „Старо за ново“ в големите търговски вериги 
за продажба на електрическо и електронно оборудване, при 
която собствениците на старо оборудване, които го върнат 
на територията на търговския обект, ползват отстъпка при 
закупуването на ново оборудване, което пък стимулира 
процеса на предаване.
В заключение е добре да се обобщи, че пътят към 
европейския постулат: „Европа 2020 г. – рециклиращо 
общество“ минава през необходимостта да търсим 
механизми за балансирано, пазарно и отговорно към 
природата управление на ресурсите.
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втора употреба

Техническа спецификация посочва 
минималните критерии за качество и 
безопасност
Търговията със стоки втора употреба се оценява на 
милиарди долари и непрекъснато расте. Тя се разглежда не 
просто като пазарна ниша, но и като фактор за опазването 
на околната среда, тъй като се икономисват ресурси за 
производството на нови стоки, а отпадъците на сметищата 
намаляват. 
Международната организация за стандартизация (ISO) 
разработи техническата спецификация ISO/TS 20245:2014 
трансгранична търговия със стоки втора употреба 
(Cross-border trade of second-hand goods), за да се защити 
здравето и безопасността на потребителите на стоки 
втора употреба. В разработването на документа вземат 
участие 20 страни като активни членове и 9 със статут на 
наблюдатели, измежду които и България.
Техническата спецификация посочва минималните кри-
терии за контрол на стоки втора употреба, предназначени 
за търговия, продажба, дарение или разпространение. 
Целта е да се защити здравето и гарантира сигурността 
на потребителите, както и опазването на околната среда. 
Документът не се отнася за стоки, които се изнасят, за да 
се преработват или рециклират.
Прилагането на техническата спецификация гарантира, 
че страната износител отговаря на критериите за стоките 
втора употреба, свързани с безопасност, качество, 
информация за продукта и неговата употреба. 

Спецификацията посочва различни изисквания. Стоките 
втора употреба трябва да отговарят на изисквания 
за безопасност, да имат инструкции за употреба 
и предупреждения, отговарящи на регулаторните 
изисквания и стандартите и на двете страни – износител 
и вносител. Необходимо е да се посочат очаквания за 
живота на продукта или дата на производство, инструкции 
за съхраняване, рециклиране или изхвърляне, име и номер 
на модел, адрес и идентификация на производителя или 
вносителя.
Необходими са и минимални критерии за качество 
– потвърждение и валидиране, че стоките са годни 
за употреба. Информация за продукта трябва да е на 
разположение на езика на държавата, където ще се продава. 
Необходими са схеми, описание на продукта, инструкции 
за употреба, съхранение и рециклиране, наименование на 
модела и номер, адрес и идентификация на производителя 
или вносителя.
Документът посочва и как се прави оценяване на 
съответствието. Потвърждението може да е под формата 
на резултати от вътрешни изпитвания или външни 
лаборатории, сертифициране от независим орган за 
сертификация.
Техническата спецификация препоръчва писмени 
договори, които включват конкретните критерии за 
приемане: безопасност, качество, приложими регулаторни 
изискванията. Например, не се приема бельо, пакетирано 
заедно с други дрехи втора употреба и без да е било 
дезинфекцирано.
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Договорите трябва да съдържат правото на доставчика или 
получателя да потвърди, че са изпълнени изискванията за 
съответствие, както и да има възможност да изисква от 
другите по веригата за доставка да отстранят евентуално 
появило се несъответствие. 
Необходим е и преглед, който да включва отчетени 
инциденти, нарушаване на норми, съдебни жалби и 
оплаквания на потребители. Жалбите или всякакъв вид 
инциденти със стоките втора употреба трябва да бъдат 
проследими и записани.
Техническата спецификация прави и категоризация на 
стоките втора употреба, като в зависимост от състоянието 
им ги подразделя на класове – А, В, С и D. 

• A-клас – много добро състояние. Стоките тряб-
ва да притежават основните си и допълнителни 
функции, както и инструкции за употреба, наръчници 
и указания за безопасност на езика на страната, 
където ще се предлагат.

• B-клас – добро състояние. Стоките трябва да 
притежават всичките си основни характеристики 
и функции, както и повечето от допълнителните. 

Необходимо е да се предоставят и инструкции, за 
предпочитане на езика на държавата, където ще се 
продават.

• C-клас – задоволително състояние. Необходимо 
е повечето от първичните и вторични функции на 
стоките да са налице.

• D-клас – лошо състояние. Повечето от функциите 
не са налични и стоките могат да се търгуват само 
за резервни части.

Стоките втора употреба трябва да отговарят на 
националните изисквания за безопасност, както и на тези 
за опазване на околната среда. 
ISO прави проучване относно приложимостта на 
техническата спецификация и възможността тя да се 
преобразува в международен стандарт. 
Българският институт за стандартизация е въвел 
международната спецификация като СД ISO/TS 20245:2014 
и може да се прилага, засега на английски език. (БДС 
Компас)
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Бетонът царува в царството на строителните материали  
навсякъде по света. Но не се лее по един и същи начин, тъй 
като всяка страна определя сама национални предписания, 
като отчита конкретните климатични и географски усло-
вия, различните нива на сигурност, регионалните и нацио-
нални традиции и опит.
В България това е Националното приложение бдС EN 
206:2014/NA бетон. Спецификация, свойства, про-
изводство и съответствие, разработено от биС/тк 5  
„бетон и разтвори” на базата на националния практи-
чески опит при проектиране, производство и употреба на 
бетон за изпълнение на бетонни и стоманобетонни кон-
струкции и съобразено с климатичните условия в Бълга-
рия. Приложението съдържа необходимите предписания 
за избор на материали и определяне на състава на бетона, 
включва допълнителни термини и определения, класове за 
свойства на втвърден бетон, по якост на опън при разцеп-
ване, по якост на опън при огъване, по устойчивост на про-
никване на вода под налягане, по водонепропускливост, по 
мразоустойчивост и т.н.
Документът посочва конкретни изисквания за бетона и 
методи за верификация. Определени са основните изиск-
вания за състав на бетон като избор на добавъчни матери-
али, използване на минерални и химични добавки, каква 
трябва да е температурата на бетонната смес при различни 
температури на въздуха. 

Приложението посочва и каква задължителна информация 
трябва да имат производителят и потребителят на бетонна 
смес.
Когато производителят на бетонната смес е отговорен и 
за нейното транспортиране до обекта, се спазват следните 
изисквания:

• бетонната смес да бъде положена в кофражните 
форми до 90 минути след първия контакт на цимен-
та с водата, като се отчита възможно ускорено или 
забавено втвърдяване под действие на атмосферните 
условия, на първо място температурата на въздуха;

• когато времето за полагане е предвидено да бъде 
над 90 минути, при използване на забавящи свързва-
нето химични добавки е необходимо свойствата на 
бетонната смес и на втвърдения бетон да бъдат про-
верени предварително чрез изготвяне на пробен замес 
и изпитване на пробни тела;

• не се допуска транспортирането на бетонна смес 
в превозни средства без разбъркващо устройство, с  
изключение на бетонни смеси с клас по слягане S1.

Националното приложение посочва как се проверя-
ва съответствието, установява критериите за съот-
ветствие и плана за вземане на проби за изпитване. 
Таблица показва минималната честота на вземане на  
проби:
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Пробите за контрол на якостта на бетона се подбират на 
случаен принцип. Ако производителят е отговорен и за 
неговото транспортиране, вземането на проби може да се 
извършва на строителния обект. Ако е отговорен и за него-
вото полагане на обекта, вземането на проба може да се из-
върши от средството за полагане – кюбел или бетон-помпа. 
Пробите се вземат задължително на мястото на полагане, 
когато в бетоновия възел се приготвят сухи бетонни смеси. 
Проби се вземат и от всяка фамилия бетон, произведен при 
условия, приети за еднакви.
Посочен е и необходимият производствен контрол. Запи-
сите, свързани с производството на бетонна смес, се съхра-
няват от производителя за период минимум от 10 години. 
Ако е налице дългогодишен опит с определен бетон или 
фамилия бетони, може да се пусне в редовно производство 
и без първоначално изпитване на типа. Изключение се пра-
ви за високоякостни и самоуплътняващи се бетони, при 
които първоначалното изпитване на типа е задължително.
Фирмата производител трябва да осигури обучение на слу-
жителите си поне веднъж на три години. Необходимо е да 
има компетентен служител, който да отговаря за вземането 
на проби от бетонната смес.

производство минимална честота на вземане на проби
първи 50 m3 от 
производството

последващо производство

Първоначално (докато се по-
лучат поне 35 резултата от 
изпитване)

3 проби 1 проба на всеки 100 m3 или
1 проба на производствен ден

Продължително (когато са 
налични поне 35 резултата 
от изпитване)

– • при обем на бетона от даден клас и състав до 25 m3 – 1 проба, но не 
по-малко от 1 проба за 7 календарни дни;

• при обем на бетона от даден клас и състав до 150 m3 за един произ-
водствен ден – една проба;*

• при обем на бетона от даден клас и състав над 150 m3 за един про-
изводствен ден – по още една проба на всеки 150 m3*.

*В този случай пробните тела се изготвят от различни проби, взети на случаен принцип от мястото на приготвянето на 
бетонната смес, съгласно бдС EN 12350-1, и равномерно разпределени в хода на производството.

биС планира провеждането на поредица семинари 
за новия европейски стандарт за бетон и национал-
ното приложение към него. за лектори се привличат 
утвърдени преподаватели във висши учебни заведе-
ния със значителен опит в областта на проектирането 
и изпитването на бетонни състави и втвърден бетон, 
които са участвали активно в разработването на на-
ционалното приложение. Семинарите са насочени 
към специалисти в областта на строителството, кон-
структивното проектиране, производството на бетон-
ни смеси и готови продукти от бетон и оценяването на 
съответствието на бетон.
първият семинар, който се проведе в края на 2014 г.,  
предизвика голям интерес сред специалистите в 
бранша. 

Документът има подробни приложения за предписания 
за оценяване, надзор и сертификация на производствения 
контрол, за използване на добавъчни материали, за гра-
ничните стойности за състава на бетона, за изпитване на 
водонепропускливост и мразоустойчивост. (БДС Компас)
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CEN и CENELEC отново с обща програма за 
годината 

Как стандартизацията повишава 
конкурентоспособността на европейския 
бизнес
„Стандартизацията повишава конкурентоспособността 
на европейския бизнес” – това бе темата на провелата 
се на 4 март т. г. в Брюксел Кръгла маса на високо 
равнище, организирана от европейските организации 
за стандартизация (CEN и CENELEC) в партньорство с 
европейското списание The Parliament magazine. 
Кръглата маса бе открита от Вики Форд, председател на 
Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
към Европейския парламент. Тя оприличи работата по 
стандартизация „с колективно пеене в хор, любима за нея 
дейност, при която всички работят заедно за постигането 
на общ резултат”.
Европейската комисия бе представена от Керстин Джорна, 
директор „Индустриална собственост, иновации и 
стандарти”, която обърна особено внимание на силната 
позиция на европейската система по стандартизация. Тя 
подчерта, че именно CEN, CENELEC и ETSI са отговорни 
за създаването на близо 4000 хармонизирани европейски 
стандарти, които се използват от икономическите 
оператори, за да гарантират, че техните продукти и 
услуги съответстват на изисквания на европейското 
законодателство. 
Президентът на CENELEC Торе Тронволд изтъкна, 
че евро-пейските стандарти за продукти и услуги се 
разработват чрез открит, прозрачен процес. Президентът 
на CENELEC постави акцент и върху нарастващото 
сближаване между стандартизационните дейности в 
областта на информационните и телекомуникационните 
технологии (ИКТ), както и в други области, най-вече в 
сферата на „интелигентните” енергийни системи, градове, 
домове, уреди и т.н. (БДС Компас)

Европейските организации 
за стандартизация CEN и 
CENELEC публикуваха обща 
работна програма, която 
определя приоритетните 
области за развитие на 
европейската стандартизация за 
2015 г. 
Целта е да се информират 
и запознаят участниците в 
процеса по стандартизация и 
всички заинтересовани страни 
по прозрачен начин с най-важ-

ните дейности, които ще бъдат предприети през 2015 г. 
съобразно новата стандартизационна действителност, 
разписана в Регламент (ЕС) № 1025/2012. 
Програмата прави всеобхватен преглед на най-важните 
сектори, в които CEN и CENELEC разработват стандарти 
и други стандартизационни документи. За всеки конкретен 
сектор се предоставя информация за техническите органи, 
които са отговорни за административното управление и 
дейностите по стандартизация в съответната област. 
Обръща се внимание и на други дейности, свързани 
с международното сътрудничество в областта на 
стандартизацията, участието на малките и средните 
предприятия в процеса по стандартизация, ангажирането 
на заинтересованите обществени групи в европейските 
дейности по стандартизация, развитие на дейностите по 
насърчаване на образованието и обучението в областта на 
европейската стандартизация. 
С оглед широкия обхват на приложение на европейската 
стандартизация в подкрепа на политиката и 
законодателството на Европейската общност програмата 
дава информация и за приетите от CEN и CENELEC 
мандати на Европейската комисия за разработване на 
европейски стандарти.

(Отляво надясно) Елена Сантяго (Генерален директор, 
CEN и CENELEC), Торе Тронволд (Президент, CENELEC), 
Вики Форд, Паоло Фалчони (Генерален директор, CECED), 
Керстин Джорна (Европейска комисия), Барбара Соргато 
(Генерален директор, ECAP), Кристиан Ветерберг 
(Директор „Външни връзки”, ЛЕГО Груп) 
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