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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

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

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

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

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

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

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

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

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

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

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

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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Сигурността е изключително важна както за обществото като цяло, 
така и за всеки един гражданин. Под термина „сигурност на обще-
ството” се разбира защита от инциденти и реакция при инциден-
ти, извънредни ситуации и бедствия, причинени от съзнателни или 
несъзнателни човешки действия, природни бедствия и технически 
неизправности.
Необходима е система от стандартизирани правила и процедури, 
чрез която да се смекчат последствията, да се въдвори ред в хаоса, 
да се успокоят хората и да се намали напрежението. И тук на помощ 
идват стандартите, попадащи в обхвата на ТК 102 „Сигурност на об-
ществото и гражданите”. Представяме един от базовите стандарти 
в тази област БДС ISO 22300 „Сигурност на обществото. Термино-
логия”, който съдържа важни термини и техните определения, като 
например какво е оперативна или чувствителна информация и т.н. 
БДС ISO 22301 „Сигурност на обществото. Системи за управление 
на непрекъснатостта на дейността. Изисквания” определя изисква-
нията при планиране, разработване, внедряване, функциониране, 
мониторинг, преглед, поддържане и непрекъснато подобряване на 
документирана система за управление за защита от инциденти, на-
маляване вероятността от появата им, както и подготовка за реакция 
и възстановяване. И както при всяка система за управление, важно 
и задължително условие е непрекъснато да се подобрява нейната 
пригодност, адекватност и ефективност.
Показваме и как трябва да се реагира при инциденти съгласно БДС 
ISO 22320 „Сигурност на обществото. Управление на действия при 
извънредни ситуации. Изисквания за реакция при инциденти”, кой-
то помага на обществени и частни организации навсякъде по света 
да реагират при всякакви извънредни ситуации: кризи, разрушения 
и бедствия. Той включва организационни структури и процедури за 
командване и управление, подпомагане на вземането на решения, 
проследимост, управление на информацията и оперативна съвмес-
тимост.
„Съвременният обществен живот е немислим без стандарти” – спо-
деля експертът Петко Ангелов, бивш заместник-министър и секре-
тар на МВР. Пътят на непризнаване и несъобразяване със стандар-
тите е път за никъде, дори смъртна присъда, категоричен е той. 
В рубриката „На фокус” представяме новия работен орган на БИС 
за съоръжения с повишена опасност. Той ще разработва стандарти, 
определящи изисквания, правила и процедури за организацията и 
осъществяването на техническия надзор на тези съоръжения, изи-
сквания по отношение на квалификацията на персонала, използва-
ните материално-технически условия и средства. Предложението за 
разработване на тези стандарти е на Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор (ДАМТН) и цели да се въведе ред в 
надзора на съоръженията с повишена опасност. 
Предлагането на изкуствен тен в солариуми през последните години 
е много дискутирано, най-вече заради опасностите от неконтроли-
рано предлагане и необходимост от правила за безопасност и без-
вредност. Представяме и новия европейски стандарт, който регла-
ментира използването на солариумите.
И накрая публикуваме интервю с Кевин Найт, председател на техни-
ческия комитет на ISO, отговорен за преработването на ISO 31000 
„Управление на риска”. 

редакционен коментар
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гражданите

Сигурността е изключително важна както за обществото 
като цяло, така и за всеки един от нас. И въпреки че често 
човек не може да влияе и да предотврати природни ката-
клизми, то е необходима система от стандартизирани пра-
вила и процедури, чрез която да се смекчат последствията 
от бедствията, да се въдвори ред в хаоса, да се успокоят 
хората и напрежението. 
И тук на помощ идват стандартите, попадащи в обхвата на 
БИС/ТК 102 „Сигурност на обществото и гражданите” – 
стандартизация в областта на сигурността на гражданите, 
на инфраструктури и съоръжения; гранично-пропусква-
телна сигурност, въздушна граница, сигурност и безопас-
ност в кризисни ситуации. 
Един от базовите стандарти в тази област е БДС ISO 22300 
Сигурност на обществото. Терминология. Международ-
ният стандарт съдържа термини и определения относно 
сигурността на обществото, за да се установи общо разби-
ране чрез последователно използване на съответните тер-
мини. Ето и някои от тях:

(БДС Компас)

сигурност на обществото (societal security): защита 
на обществото от инциденти и реакция при инциден-
ти, извънредни ситуации и бедствия, причинени от съз-
нателни или несъзнателни човешки действия, природни 
бедствия и технически неизправности.

рамка за сигурност на обществото (security 
framework): съвкупност от елементи, които осигуряват 
основните и организационни мерки за проектиране, из-
пълнение, наблюдение, преглед и непрекъснато подобря-
ване на сигурността на обществото. Основните мер-
ки включват политика, цели, мандат и ангажимент за 
управление на сигурността на обществото. Организа-
ционните мерки включват планове, взаимоотношения, 
отговорности, ресурси, процеси и дейности.

гражданска защита (civil protection): предприети мер-
ки и внедрени системи за опазване на живота и здра-
вето на гражданите, тяхната собственост и околна-
та среда от нежелани събития. Нежеланите събития 
може да включват произшествия, извънредни ситуации 
и бедствия.

непрекъснатост на дейността (business continuity): 
способност на организацията да продължи да доставя 
продукти или услуги на приемливи, предварително зада-
дени нива, след разрушителен инцидент.

бедствие (disaster): ситуация, в която са настъпили 
много големи човешки, материални, икономически или 
екологични загуби, които надхвърлят способността на 
засегнатата организация, общността или обществото 
да реагира и да се възстанови със собствени средства.

опасности (all-hazards): природни явления, събития, 
причинени от човека (умишлено и неумишлено) и съби-
тия, причинени от технологиите, с потенциално въз-
действие върху организацията, общността или обще-
ството и околната среда, от които тя зависи.

управление при извънредни ситуации (emergency 
management): цялостен подход за предотвратяване и 
управление при извънредни ситуации, които биха могли 
да възникнат.

анализ на въздействието върху бизнеса (business impact 
analysis): процес на анализ на дейностите и ефекта, 
който прекъсването на бизнеса може да има върху тях.

чувствителна информация (sensitive information): ин-
формация, която не трябва да бъде обществено оповес-
тявана, само защото това би повлияло неблагоприятно 
върху организацията, националната сигурност или без-
опасността на обществото. 

оперативна информация (operational information): ин-
формация, разглеждана и анализирана в конкретни об-
стоятелства, за да се осигури разбиране на ситуацията 
и нейното възможно развитие.
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изисквания относно системата за 
управление

Международният стандарт БДС ISO 22301 Сигурност на 
обществото. Системи за управление на непрекъсна-
тостта на дейността. Изисквания определя изисква-
нията за планиране, разработване, внедряване, функцио-
ниране, мониторинг, преглед, поддържане и непрекъснато 
подобряване на документирана система за управление за 
защита от инциденти, намаляване вероятността от появата 
им, както и подготовка за реакция и възстановяване. Тези 
изисквания могат да се прилагат от различни организации, 
независимо от вида, големината и естеството на тяхната 
дейност. 
Стандартът прилага модела „планиране – изпълнение – 
проверка – действие” по отношение на системата за уп-
равление на непрекъснатостта на дейността на органи-
зацията (СУНД). Това осигурява съгласуваност с други 
стандарти за системи за управление, например с ISO 9001 
„Системи за управление на качеството”, ISO 14001 „Сис-
теми за управление по отношение на околната среда”, ISO/
IEC 27001 „Системи за управление на сигурността на ин-
формацията” и други.
Организацията трябва да идентифицира и документира:

• своите дейности, функции, услуги, продукти, парт-
ньорства, вериги на доставка, взаимоотношения със 
заинтересованите страни, както и потенциалното 
въздействие, свързано с разрушителен инцидент,

• взаимовръзките между политиката за непрекъсна-
тост и конкретните си цели,

• склонността към риск.

Задължително е да се определи обхватът на СУНД в съот-
ветствие с големината, естеството и сложността на органи-
зацията, да се създадат изисквания, да се идентифицират 
продуктите и услугите, както и всички свързани с тях дей-
ности. Необходимо е също да се вземат предвид потребно-
стите и интересите на заинтересованите страни: клиенти, 
инвеститори, акционери, веригата на доставки, приноса и 
нуждите, очакванията и интересите на общността.
Политиката за СУНД трябва да е налична като документи-
рана информация, да бъде разгласена в организацията и да 
е на разположение на заинтересованите страни, както и да 
се преразглежда на определени интервали и при възниква-
не на значителни промени. 
Задължително е да се определи необходимостта от вътре-
шен и външен обмен на информация, свързан със СУНД, 
като за целта се създават процедури за вътрешен обмен 
между заинтересованите страни и персонала на органи-
зацията, както и външен – с клиенти, партньори, местна 
общност и други заинтересовани страни, включително с 
медиите.

Стандартът дава указания как да се управляват докумен-
тираната информация и планираните промени, както и как 
се прави преглед на последствията от непредвидени инци-
денти. Изисква се също да се управляват и процеси, възло-
жени на подизпълнители.
Задължително е създаването на специална структура, коя-
то да реагира на разрушителен инцидент и да:

• оценява същността и обхвата на разрушителния 
инцидент и неговото потенциално въздействие,

• задейства подходяща реакция,

• разполага с процеси и процедури за координация и 
обмен на информация,

• разполага с налични ресурси, за да се сведе до мини-
мум въздействието,

• обменя информация със заинтересованите страни, 
органите на властта, а също и с медиите.

Необходимо е да има документирано решение дали да се 
оповести публично информация относно значителни ри-
скове и въздействия, сигнали за тревога и предупрежде-
ния, включително и до медиите.
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа про-
цедури за:

• откриване на инцидент,

• редовен мониторинг на инцидент,

• вътрешен обмен на информация в организацията и 
получаване, документиране и отговаряне на исканата 
от заинтересованите страни информация,

• осигуряване на средства за комуникация по време 
на разрушителнен инцидент,
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за реакция в извънредни ситуации,

• документиране на важна информация относно ин-
цидента, предприетите действия и взетите решения.

Необходимо е описаните по-горе процедури редовно да се 
анализират с оглед тяхната пригодност. 
Препоръчително е създадените планове за непрекъснатост 
на дейността най-общо да съдържат следното:

• определените роли и отговорности за хора и екипи, 
които имат правомощия по време и след инцидент,

• описание на процеса при реакцията,

• подробности за управление на последствията от 
разрушителен инцидент, като се отчита благосъс-
тоянието на хората, стратегическите, тактически-
те и оперативните възможности за реакция и предо-
твратяването на по-нататъшна загуба.

• подробности за това как, с кого и при какви об-
стоятелства организацията ще обменя информация 
при извънредни ситуации,

• как организацията ще продължи или ще възстано-
ви своите приоритетни дейности в рамките на пред-
варително определените срокове,

• препоръки при комуникация с медиите след инци-
дента.

Организацията трябва да има документирани процедури 
за възстановяване и за връщане към обичайната оператив-
на дейност, както и да изпробва чрез тренировки и тества-
не своите процедури за непрекъснатост на дейността и да 
ги оценява. Това оценяване се извършва чрез периодични 
прегледи, тренировки, тестове, доклади след инциденти 
и оценяване на изпълнението. Възникналите значителни 
промени се отразяват в процедурите. 
И както при всяка система за управление, важно и задъл-
жително условие е непрекъснато да се подобрява нейната 
пригодност, адекватност и ефективност.
(БДС Компас)
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Как трябва да се реагира при 
инциденти

БДС ISO 22320 Сигурност на обществото. Управление 
на действия при извънредни ситуации. Изисквания за 
реакция при инциденти дава възможност на различни об-
ществени и частни организации да реагират при всякакви 
извънредни ситуации: кризи, разрушения и бедствия. 
Този международен стандарт определя минималните изи-
сквания за ефикасна реакция при кризи и представя осно-
вите за командване и управление, оперативна информация, 
координация и сътрудничество. Това включва организа-
ционни структури и процедури за командване и управле-
ние, подпомагане на вземането на решения, проследимост, 
управление на информацията и оперативна съвместимост.
Стандартът е приложим за всяка организация (частна, об-
ществена, правителствена или с идеална цел) на междуна-
родно, национално, регионално и местно ниво.
Необходима е система за командване и управление, която 
съответства на приложимите нормативни актове, както и 
на изискванията на този международен стандарт. Систе-
мата трябва да включва структура и процес за командване 
и управление, необходимите ресурси, и всичко да бъде до-
кументирано. 

Структурата за командване и управление e разделена на 
различни нива (например тактическо, оперативно, страте-
гическо), където различни видове решения се взимат по 
различно време. 
В съответствие с предварително определената стратегиче-
ска и тактическа командна структура организацията тряб-
ва да категоризира скала с нива на тежест на инцидента. 

Пример за категоризиране на нива на инциденти  
в зависимост от използваните ресурси

нива на 
инцидент описание на нивото на инцидент Командно ниво

ниво 1 Събитието може да бъде овладяно със средствата, 
предварително определени за първоначална реакция.

Тактическо ниво на задачата, възможен мониторинг 
и подпомагане чрез тактическа координация

ниво 2 Събитието може да бъде овладяно само с ресурсите 
на засегнатата организация

Тактическо командване и координация

ниво 3 Събитието може да бъде овладяно с ресурсите, заде-
лени от засегнатата организация, заедно със средства 
за взаимопомощ от съседни организации в съответ-
ствие с обичайните договорености.

Стратегическо командване и координация на дейст-
вия в сферата на пълномощия

ниво 4 Събитието може да бъде овладяно с ресурсите, за-
делени от засегнатата организация, поддържани от 
средствата за взаимопомощ на организации от засег-
натата териториална юрисдикция.
Помощта може да бъде получена чрез местен коорди-
национен център на държавната администрация.

Стратегическо командване в рамките на и между раз-
лични юрисдикции.
Вероятен мониторинг от най-високо стратегическо 
ниво.

ниво 5 Обхваща управлението на всяка постъпваща помощ, 
за да се съдейства на oрганизацията да реагира на 
събитието. Дейността ще бъде подпомагана от засег-
натото правителство чрез използване на съществува-
щите протоколи на двустранни договори и междуна-
родни организации.

Стратегическо командване в рамките на и между раз-
лични юрисдикции, изискващо понякога подкрепа и 
дори намеса от най-високо ниво. 
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командване и управление, който да включва следните дей-
ности: 

• наблюдение

• събиране, обработване и споделяне на информация

• оценяване на ситуацията, включително прогнози-
ране

• планиране

• взимане на решения и съобщаване на взетите ре-
шения

• изпълнение на решения

• получаване на обратна връзка и мерки за контрол.

Ключовите роли и отговорности в процеса на командване 
и управление трябва да бъдат подходящи за мащаба на ин-
цидента и да включват най-малко следното:

• персонал, администриране и финанси

• разбиране на ситуацията и прогнозиране

• действия (планиране, взимане на решения, докумен-
тиране и изпълнение)

• логистика

• медии и преса

• обмен на информация

• взаимоотношения (например между отговорните 
организации и неправителствените организации)

• предупреждение и комуникация (т.e. предоставяне 
на информация на обществото)

• безопасност (например осигуряване на здравето и 
безопасността на персонала на мястото на инциден-
та).

Командният пункт, от който ще се изпълняват управлен-
ските функции, може да бъде мобилен или стационарен. 
Когато се определят и проектират структури, процеси и 
съоръжения за командване и управление (особено с учас-
тието на голям брой организации и при трансгранично из-
ползване), трябва да се вземат предвид различията между 
потребителите като нива на компетентност, културен опит, 
езикови умения и оперативни протоколи.
Организацията трябва да създаде непрекъснат процес за 
осигуряване на оперативна информация, включващ пла-
ниране, събиране, обработване и използване, анализ и 
представяне, разпространяване и интегриране, оценяване 
и обратна връзка.
Стандартът посочва, че оперативната информация трябва 
да е изпреварваща, навременна, точна, използваема, изчер-
пателна, приложима, обективна и налична. 

Пример за оценяване на надеждността на източници

оценка описание

A
напълно надежден: изпитан и сигурен източник, който заслужава доверие. Примерите за такива източници 
са редки. 

B
обикновено надежден: източник, който е бил използван успешно в миналото, но за отделни случаи все още 
има елементи на съмнение. Използва се за източници с известен интегритет, като агенции на ООН, някои 
основни неправителствени организации и т.н.

C
Сравнително надежден: източник, който е бил използван понякога в миналото и на тази основа има оп-
ределена степен на доверие. Може да се прилага към някои източници от пресата и неправителствените 
организации.

D
обикновено ненадежден: източник, който е бил използван в миналото и по-често се е оказвал ненадежден. 
Може да се прилага към някои източници от пресата и неправителствените организации.

E ненадежден: източник, който е бил използван в миналото и е показал, че не заслужава доверие.

F не може да се оцени надеждността: източник, който не е бил използван в миналото.
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Пример за оценяване на достоверността на информацията

оценка описание

1
Потвърдена от други източници: приложима, когато източник, различен от оригинално докладвалия част 
от вече съществуваща информация, потвърждава тази информация.

2
вероятно е истина: означава потвърждаване на съществени части от информацията по доклад от друг из-
точник. В тази категория обикновено се включват изображения от въздуха.

3
възможно да е истина: изследването на докладван факт или действие не е разкрило допълнителна инфор-
мация, но информацията е съвместима с предишни действия или наличната предварителна информация.

4 Съмнителна: част от информация, която се различава от докладвана по-рано и валидирана информация. 

5
не е вероятна: част от информация, която определено противоречи на докладвана по-рано и валидирана 
информация.

6
истинността не може да бъде оценена: всеки нов информационен елемент, който не може да бъде сравнен 
с източник от която и да е друга категория. Използва се, когато не може да се приложи оценка от 1 до 5. За 
предпочитане е да се използва оценка 6, отколкото неточна оценка от 1 до 5.

Съгласно стандарта е необходимо организацията да:
• оцени необходимостта от сътрудничество с други 
организации, действащи лица и участващи страни, за 
да се подготви за ефективна и ефикасна реакция при 
инциденти,

• създаде споразумения за сътрудничество въз осно-
ва на оценка,

• подпомогне интегрирането на партньорите –  
сътрудници в процеса на командване и управление чрез 
обмен на експерти, където е необходимо, 

• преразглежда периодично споразуменията за  
сътрудничество.

Организацията трябва да създаде йерархичен процес на 
командване и управление, за да се постигне възможно най-
добрата координация между всички участници. Този про-
цес включва първоначална координация на терен, участие 
и равнопоставеност.
Когато се определят изисквания и се проектират органи-
зационни структури, системи и оборудване, особено при 
трансгранично използване, се вземат предвид всички раз-
личия, като например в нивото на компетентност, култур-
ните особености, оперативните протоколи и др.
(БДС Компас)



БДС Компас, брой 2/201510

О
п

и
т  Петко ангелов: Съвременният обществен 

живот е немислим без стандарти

Петко Ангелов е председател 
на БИС/ТК 102 „Сигурност на 
обществото и гражданите”. 
Дългогодишен служител на 
МВР, от 1991 до 1994 г. е зам.-
министър и секретар на МВР. 
Работил е за организирането 
на сигурността на частни 
организации, а от 2002 г. до-
сега е управител на „Сектрон 
електроникс” ООД. 
Бил е и председател на УС на 
НАФТСО (Национална асоци-
ация на фирмите за търгов-
ска сигурност и охрана).
От 2000 г. преподава във 
ВСУ „Черноризец Храбър” 
следните учебни дисциплини: 
„Сигнално-известителни сис-
теми”, „Системи за охрана 
и сигурност”, „Специални 
разузнавателни средства”, 
„Риск-информационни техно-
логии”, „Стандарти за сигур-
ност и безопасност”.

Визитка

– Господин Ангелов, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Както на всеки инженер и на мен стан-
дартите и стандартизацията никога не са 
ми били чужди. Но сериозно трябваше 
да помислим за прилагането на стандар-
ти в началото на 90-те години. Тогава в 
битността ми на зам.-министър (впослед-
ствие секретар) на МВР, заедно с мои 
колеги, съдействахме за учредяването на 
БИС/ТК 53 „Алармени и пожаро-извес-
тителни системи”. По това време охра-
нителните системи започнаха широко да 
навлизат, на пазара се предлагаха най-раз-
нообразни типове и беше наложително да 
се въведе ред и правила в използването 
им в съответствие с основните изисква-
ния към подобен род технически систе-
ми. От 2002 г. започнах да се занимавам и 
с разработката на системи за управление 
на качеството по ISO 9001. Тогава внед-
рих и първата си система за управление 
на качеството. 
През 2013 г. при преструктурирането 
на ЕРГ 11 „Сигурност на обществото и 
гражданите” в БИС/ТК 102 бях избран за 
председател на комитета като представи-
тел на Националната асоциация на фирми 
за търговска сигурност и охрана (НАФТ-
СО), а тази година бях преизбран.

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Според мен, съвременният обществен 
живот е немислим без стандарти и стан-
дартизация. Когато разработвах първата 
си система за управление на качеството 
по ISO 9001, разбрах, че тези стандарти 
(серията ISO 9000) въвеждат един съвър-
шено нов подход, ново отношение към 
управлението на всеки един вид човеш-
ка дейност и управлението на системите. 
Макар че ISO 9001 е известен като стан-
дарт за въвеждане на системи за управле-
ние на качеството във всякакъв вид орга-
низации, точният му смисъл е въвеждане 
на „система за качествено управление”.
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Понякога някои казват, че стандартите и стандартизацията 
са само една от проявите на управленската мода и тя бързо 
ще отмине. Да, но както казват, и египетските пирамиди са 
сътворени преди векове, но и до ден-днешен съхраняват 
величието и красотата си, защото са изградени от еднооб-
разни блокове, т.е. от стандартни конструктивни елементи, 
стандартни операции и стандартна последователност от 
действия. Други заявяват, че стандартите потискат творче-
ския процес и инициативата, но да усъвършенстваш нещо 
можеш, само ако се опреш на съществуващия стандарт, не 
можеш да подобряваш нещо абстрактно! За да подобря-
ваш един производствен процес, трябва преди всичко да го  
опишеш, а това вече е стандарт!
Можете да чуете още, че прилагането на стандартите е 
свързано с много грижи и неприятности за ръководители-
те, че много време се губи за контрол на изпълнението. Тук 
обаче трябва да кажем, че именно прилагането на стандар-
ти дава възможности на ръководителя или началника да 
извършва контрол. На практика – няма ли стандарт, няма 
и контрол.
Процесът на усъвършенстване и подобряване също може 
да се стандартизира, както и процесът на управлението 
на всяка дейност. Това бих го отнесъл с особена сила към 
процесите на държавното управление, особено при чес-
тата смяна на управляващите. Аз лично смятам, че има  
остра нужда от въвеждането на стандартите за качествено 
управление във всички звена на държавните институции. 
В съвременните условия е просто наложително всяка фир-
ма, предприятие, учреждение, организация да има разра-
ботени процедури и стандарти. И пак подчертавам: става 
въпрос не само за прилагането на стандарти към техноло-
гичните процеси, техническите изисквания, изискванията 
за продуктите, съоръженията, към услугите – например 
здравните услуги, охранителните и много други, но и към 
управлението на институциите и организациите.

– Това, че по дефиниция са доброволни, 
означава ли, че може и без тях?
– В никакъв случай не можем да подкрепим едно такова 
твърдение. Доброволността за прилагането на стандартите 
трябва да се разбира по друг начин. Европейският съюз 
и европейската политика по стандартизация отварят нов 
път за подпомагане на законодателството. Европейските 
директиви дават най-важните изисквания за безопасност, 
за защита на потребителя, защита на околната среда, на 
които следва да отговарят продуктите, услугите, процеси-
те. Хармонизираните стандарти дефинират техническите 
показатели, които отговарят на най-важните изисквания 
към технологиите. 
Макар че хармонизираните стандарти не са задължител-
ни, държавните органи са длъжни да признават факта, че 
продуктите, произведени в съответствие с тях, се смятат 
за продукти, отговарящи на съществените изисквания на 
Директивите. Сега свободното движение на стоки е невъз-
можно без такова съответствие – изпълнението на стандар-
та е доказателството за съответствието. Ако продуктът не 

отговаря на изискванията на хармонизираните стандарти, 
производителят трябва да докаже по друг начин съответ-
ствието с директивите. Как може да стане това? Как по 
свой начин производителят може да докаже това съответ-
ствие – може, но ще му бъде многократно по-трудно. 
Да погледнем и в Закона за техническите изисквания към 
продуктите (ЗТИП) – той нормира реда за определяне на 
съществените изисквания към продуктите, които са пред-
назначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие; 
реда за определяне на изискванията за екопроектиране към 
продукти, свързани с енергопотреблението; задълженията 
на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пус-
кат в действие. В чл. 4б се казва, че търговците са длъжни 
да предлагат само продукти, които съгласно изискванията 
на наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по 
чл. 26а са с маркировка за съответствие и допълнителна 
маркировка, съпровождат се от декларация за съответ-
ствие, когато това се изисква. Така че този, който мисли за 
бъдещето си развитие и с перспектива, не би следвало и да 
си представи, че може да работи без стандарти.
Европа работи по т.нар. „Нов подход” от около 40 г. Този 
път е доказал своята ефективност и искаме ли поне малко 
да се доближим до развитите европейски страни, трябва 
да прилагаме стандарти във всяка сфера на човешката дей-
ност.

Например, в съвременните пазарни условия какво може 
и следва да предприеме един ръководител на малко или 
средно предприятие, за да се задържи на пазара, на повърх-
ността на водата и да поддържа стабилност и развитие на 
предприятието си? Да, съществуват такива традиционни 
мерки за това, като реклама (в която много вече не вярват), 
поддържане на добър и привлекателен имидж, разширява-
не на производствените възможности. Но за това са нужни 
инвестиции, вложения, сериозни разходи.
Въпросът е: как да привлечем клиенти и партньори и да 
докажем своята състоятелност, надеждност и качество 
на продукцията или услугите, които произвеждаме? Това 
може да стане само на базата на стандартите за въвеждане 
на системи за качествено управление – ISO 9001 и други-
те серии стандарти за качествено управление – ISО 22300 
(управление непрекъснатостта на бизнеса), ISO 22320  
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разрешаващи конфликти, получавате легитимен инстру-
мент за оценка на позициите на страните при възникване 
на разногласия между възложителя и изпълнителя. Пето, 
при търговете за обществени поръчки всички участници 
получават единен инструмент за оценка, което може да 
пресече някои от корупционните схеми. Шесто, за държав-
ните и общинските учреждения дори самото деклариране 
за съответствие на дейността им (социалната им продук-
ция) със стандартите от серията ISO 22300 ще способства 
за повишаване на доверието на обществото към тях.

Какво ще стане, ако не се придържаме към определен 
стандарт? Например за безопасност на продуктите/услу-
гите/съоръженията – по принцип никакви санкции не мо-
гат да бъдат приложени към вас, освен ако изискването на 
стандарта не е указано в нормативен акт. Но ако вие добро-
волно сте приели задължение към възложителя да следвате 
изискванията на определен стандарт, тогава вие нарушава-
те свое задължение – може да е договорно, но дори и да е 
устно – вие търпите санкции по договора!

(управление при кризи), ISО 27000 (Системи за управле-
ние на сигурността на информацията), ISO 31000 (управле-
ние на риска), ISO 14000 (управление на околната среда), 
OHSAS 18001 (управление на здравословните и безопас-
ни условия на труд в предприятието) и хармонизираните 
стандарти, определящи съществените изисквания към 
продуктите въз основа на европейските директиви. При-
лагането на посочените стандарти показва, че вие умеете 
правилно и ефективно да управлявате процесите във ва-
шата организация, да гарантирате качеството на вашите 
продукция, услуги, да управлявате човешките ресурси, да 
поддържате доверие във вашите клиенти. Без сертификат 
по ISO 9001 е просто несериозно да участвате в търгове за 
обществени поръчки или европейски проекти – няма да ви 
вземат насериозно.
Сертификатът не е разрещаващ документ, но е потвържда-
ващ! Потвърждава и доказва вашата професионална под-
готвеност, компетентност да осигурите качествен продукт/
услуга, да се променяте и усъвършенствате, да управля-
вате качествено и като следствие получавате разширение 
на производството, престиж, тежест на фирмата/организа-
цията, доверието на клиентите/възложителите и партньо-
рите.
Другият път – на непризнаване и несъобразяване със стан-
дартите – е път за никъде, път към фалит, несъстоятелност. 
Ако искате да не получите достъп до европейски и меж-
дународни пазари, а и на нашите – т.е. ако искате да не 
съществувате, подписвайте си смъртната присъда!

– Лично за Вас какво са стандартите?
– Стандартът е документ, който установява комплекс от 
норми, правила и изисквания по обектите на стандартиза-
ция. Подчертавам – правила! И инструмент!
Първо, инструмент за оценка на качеството на типови про-
цедури. Второ, инструмент за изграждане на отношения-
та с клиента, възложителя, потребителя и понякога дава 
възможност да се докажат абсурдите и безсмислените из-
исквания на възложителя. Трето, възложителят получава 
защита от недобросъвестното отношение на изпълнителя 
и непрофесионализма при изпълнение на типови процеду-
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Ето защо, макар и да не са задължителни, стандартите са 
ориентир за оценка на вашата стойност като производител/
доставчик. На Запад никой не би и помислил да прилага 
или не стандарти – въпросът е кога именно да се приложат.
Изправени сме и пред въпроса за т. нар. „саморегулиращи 
се организации”: браншови, съсловни организации. За съ-
жаление у нас все още не е приет общ Закон за браншовите 
организации, въпреки че има проекти в Народното събра-
ние, но отлежават. Съществуват специални закони за ня-
кои съсловни организации – на лекари, лекари по дентална 
медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, аку-

шерки и асоциирани медицински специалисти, ветеринар-
ни лекари, строители – дейността на тези организации и 
на техните членове се основава на базови професионал-
ни стандарти, които са задължителни за упражняване на 
професията. Съществува и система за вътрешен контрол за 
спазването на тези стандарти, за имуществена отговорност 
и законови санкции за неспазването им. Саморегулиращи-
те се организации следва да се създават във всички про-
фесионални области, където е необходим строг контрол 
от гледна точка на безопасността, опазване на здравето и 
живота на гражданите и сигурността на обществото.
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с повишена опасност

Българският институт за стандартизация има нов техниче-
ски орган БИС/ТК 104 „Проектен комитет. Технически 
надзор на съоръжения с повишена опасност“, който бе 
официално учреден на 7 април 2015 г. Той ще разработва 
стандарти, определящи изисквания, правила и процеду-
ри за организацията и осъществяването на техническия 
надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), изи-
сквания по отношение на квалификацията на персонала, 
използваните материално-технически условия и средства. 
Стандартите ще включват изисквания за създаване и под-
държане от фирмите, извършващи технически надзор на 
СПО, на система за управление на качеството, която да 
осигурява ефикасното изпълнение на поставените изиск-
вания. Стандартите ще бъдат разработени така, че да са 
подходящи за сертификация. 
Целта е да се разработи група от национални стандарти, 
включващи изисквания за осъществяването на дейностите 
по техническия надзор на следните съоръжения:

• парни и водогрейни котли

• съдове, работещи под налягане

• тръбопроводи за водна пара и гореща вода

• преносни и разпределителни газопроводи, газови 
съоръжения и инсталации и уреди за природен газ

• газови съоръжения, тръбопроводи, инсталации и 
газови уреди за втечнени въглеводородни газове

• ацетиленови уредби

• нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

• повдигателни съоръжения

• асансьори

• въжени линии и ски влекове.

Предложението за разработване на тези стандарти е на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 
(ДАМТН), като целта е да се въведе ред в надзора на съ-
оръженията с повишена опасност. Предложението е про-
диктувано от извършващите се в момента законодателни 
промени в Закона за техническите изисквания и съответ-
ните наредби, в чийто обхват попада надзорът на съоръ-
женията с повишена опасност. Законодателството трябва 
да се промени, за да се премахнат ограниченията и преч-
ките за осъществяване на ефективен надзор на СПО и да 
се намали административната тежест при упражняване-
то му. Стандартизирането се налага и заради липсата на 
достатъчно административен капацитет за извършване на 
дейности, които биха могли да бъдат възложени на акреди-
тирани лица, които да извършват сертификация по специа-
лизирани стандарти. 
Предложението на ДАМТН беше проучено от работна гру-
па от БИС за съответствие с изискванията на Правилата за 
работа по националната стандартизация. Анализът на БИС 
сочи, че сега няма действащи национални стандарти в тази 
област. Обектът на стандартизация обаче е твърде широк, 
тъй като обхваща много и различни надзорни съоръжения, 
и темите не биха могли да бъдат насочени само към един 
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технически комитет. Затова БИС реши да се създаде нов 
технически комитет, който да организира разработването 
на група от национални стандарти със следните работни 
заглавия:

• „Общи изисквания към лицата/организациите 
за технически надзор на съоръжения с повишена 
опасност”

• „Специфични изисквания, за дейностите по осъ-
ществяване на технически надзор на съоръжения 
с повишена опасност” (с подчасти за отделните 
СПО или групи СПО).

Новият технически комитет ще координира работата по 
разработването на стандартите с работните органи по про-
мяна на законодателството в тази област, за да се избегнат 
конфликти с нормативните актове. Ще координира също 
и работата по разработването на стандартите с БИС/ТК 8 
„Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. 
Битови уреди на твърдо и течно гориво”, БИС/ТК 31 „Кра-
нове и телфери”, БИС/ТК 34 „Управление на качеството 
и оценяване на съответствието”, БИС/ТК 60 „Газова ин-
фраструктура” и БИС/ТК 66 „Асансьори и специална по-
демно-транспортна техника”. За председател на БИС/ТК 
104 единодушно беше избран Димитър Гюров от ДАМТН, 
началник на регионален отдел „Инспекция за държавен 
технически надзор” – Западна България.

На учредителното събрание г-н Ивелин Буров, председа-
тел на Управителния съвет на БИС, обясни структурата 
на стандарт и подчерта, че той не трябва да се дублира 
със закона, и обратното – законът да не преписва части от 
стандарта.
Избрана е и Целева работна група от експерти за разра-
ботване на националните стандарти, които трябва да съ-
държат изисквания, конкретни правила и процедури за 
организацията и осъществяването на техническия надзор 
на СПО, изисквания по отношение на квалификацията, 
числеността и безпристрастността на персонала, използ-
ваните материално-технически условия и средства.
В края на май се проведе първото работно заседание на 
новия комитет. Предложи се за основа на разработваните 
от БИС/ТК 104 стандарти като структура и позоваване да 
бъде използван БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на 
съответствието. Изисквания за дейността на различни 
видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012). 
За информация могат да се използват аналогични стандар-
ти, разработвани в Чехия, Унгария и Испания.
Стандартите ще се разработват на обща електронна плат-
форма, която ще бъде организирана и поддържана от  
Георги Тренков, ръководител на целевата работна група.
(БДС Компас)
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солариумите 

Предлагането на изкуствен тен в солариуми през послед-
ните години е много дискутирано най-вече заради опасно-
стите от неконтролирано предлагане и необходимост от 
правила за безопасност и безвредност.
Стандартът БДС EN 16489:2014 „Услуги за придобиване 
на тен на закрито” предоставя унифицирани изисквания 
за обучение, квалификация и компетентност на работещи-
те в соларните студиа, както и изисквания за предоставя-
нето на услугата.

Част 1: Изисквания за предоставяне на 
обучение
Първата част определя базисното съдържание на обуче-
нието за консултанти, специализирани в предоставянето 
на услуги за придобиване на тен на закрито. Определя и 
процедурите за предоставяне и оценяване на квалифи-
кацията. Задължителни са познания относно строежа на 
кожата, физиологичните процеси и промени, настъпващи 
вследствие на излагането на UV лъчение, противопоказа-
ния за използване на солариум, видове слънчеви алергии и 
чувствителност, фототипове кожа. Част от задължително-
то учебно съдържание са оптично лъчение и въздействие 
на UV лъчението върху кожата и очите, техническа инфор-
мация и характеристики за безопасност на солариумите.
Практическото обучение включва комуникативни умения, 
свързани със способността да се консултира и информира 
клиента за възможни рискове за здравето.
Придобитите знания и умения се оценяват чрез изпит. Не-
обходими са най-малко 60% верни отговори за издаване-
то на сертификат „европейски сертифициран консултант, 
предоставящ професионални услуги за придобиване на 
тен”.

Част 2: Изисквана квалификация и 
компетентност на консултанти, 
предоставящи професионални услуги за 
придобиване на тен
Консултантът трябва да познава спектралното разпределе-
ние на UV лъчението и неговото въздействие върху човеш-
кото тяло, техническото функциониране на солариумите, 
всички защитни и предпазни мерки.
Задължително е да консултира клиента, като предоставя 
обективна информация относно възможните рискове за 
здравето и ползите от излагане на UV лъчение, да предос-
тавя индивидуални консултации въз основа на анализ на 
типа кожа, да определя индивидуална програма за придо-
биване на тен на база на изготвен график за излагане на 
UV лъчение и да предоставя защитни очила.

Стандартът се състои от следните 3 части:
Част 1: Изисквания за предоставяне на обучение
Част 2:  Изисквана квалификация и компетентност на 
консултанти, предоставящи професионални услуги за 
придобиване на тен
Част 3: Изисквания за предоставяне на услугата
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Необходимо е консултантът да е завършил съответен курс 
на обучение. Консултантът подлежи на ново оценяване 
най-малко веднъж на всеки пет години или в съответствие 
с националното законодателство, за да е сигурно, че ква-
лификацията му отразява най-новите изисквания в тази 
област. 

Част 3: Изисквания за предоставяне на 
услугата
В кабините за придобиване на тен потребителите трябва 
да имат достъп до информация за безопасна работа и на-
чин на функциониране на устройството за придобиване 
на тен. Функционирането на солариумите се проверява на 

определени интервали от време в съответствие с препоръ-
ките на производителя и изискванията на законодателство-
то. Солариумът трябва да бъде чист преди всяко ползване 
и се дезинфекцира съгласно процедурите, препоръчани 
от производителя и управителя на обекта. Дезинфекция-
та включва всяка част на солариума, която може да бъде 
докосната от клиента, например акрилната плоскост, кон-
тролния панел, дръжките, седалката и пода. Дезинфектан-
тът трябва да е на разположение на клиента, в случай че 
той сам желае да почисти солариума. Средствата за защита 
на очите трябва да са нови или дезинфекцирани преди вся-
ка употреба. 
Стандартът посочва, че е необходим ефективен процес за 
разглеждане и решаване на оплакванията на клиентите. 
(БДС Компас)
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Започна преработването на ISO 31000 
„Управление на риска” 
Намаляването, предвиждането и справянето с риска са 
дейности, които са неотмeнна част от ежедневието на ор-
ганизациите, интегрирали управлението на риска в своята 
бизнес стратегия. Ето защо те често прибягват до стандар-
та ISO 31000 за управление на риска в търсене на помощ 
при изпълнение на тази задача.
Стандартите на ISO се преработват на всеки пет години. 
Международният стандарт ISO 31000 и допълващото го 
Ръководство 73, което определя терминологията в об-
ластта на управлението на риска, не правят изключение. 
Председателят на техническия комитет на ISO за управле-
ние на риска (ISO/TC 262 Risk Management) Кевин Найт 
в интервю за ISO очерта основните моменти в процеса на 
преработване на ISO 31000.

Ето и въпросите, на които той дава отговори:

в момента проектите на стандарта и ръководството 
за управление на риска: ISO/CD 31000 „управление 
на риска. Принципи и указания” и ISO/CD Guide 
73 „терминологичен речник” са в процес на 
преработване. Какво налага тяхното преразглеждане?

С течение на времето специалисти по управление на риска 
обърнаха внимание на необходимостта от частично прера-
ботване на стандарта ISO 31000:2009, за да може той да 
продължи да бъде ефективно прилаган и в бъдеще. Съще-
временно това наложи преразглеждане и на Ръководство-
то на ISO – Guide 73:2009 с оглед на възможни промени 
в термините и определенията, използвани в ISO 31000, и 
включването на нови термини и определения, които биха 
улеснили ползвателя при управление на собствената доку-
ментация.

да разбираме ли, че е важно двата документа да бъдат 
преработени по едно и също време?

Да, точно така. Всички термини и определения в ISO 31000 
се съдържат в Ръководство 73, така че всяка промяна на 

термин и определение, съдържащи се в стандарта, трябва 
да бъде отразена и в Ръководството, за да може като краен 
резултат да имаме два напълно идентични документа по 
отношение на терминология.

Кои са основните моменти в преработването на 
документите? Какви промени ще претърпят по 
отношение на съдържание и терминология?

За мнозина този частичен преглед е възможност за извърш-
ване на по-значими промени, свързани с потребностите на 
големите предприятия и правителствени институции от 
документ, разписващ изисквания на едно по-високо равни-
ще на изпълнение при управление на риска. На срещата 
в Париж през март работната група трябваше да разгледа 
общо 656 коментара, които потвърдиха необходимостта от 
създаването на нов документ от по-високо ниво. За създа-
ването на такъв документ ще е необходим цялостен пре-
глед по отношение на техническото съдържание на темата 
и изготвянето на проектна спецификация, която да очер-
тае допълнителните аспекти, които да бъдат разгледани и 
отразени въз основа на коментарите, обсъждани в Париж. 
Разбира се, проектната спецификация ще бъде предоставе-
на за одобрение на членовете на ISO, участващи в работата 
на ISO/TC 262.

Първите издания на ISO 31000 и ISO Guide 73 бяха 
публикувани през 2009 г. Какви бяха отзивите 
на ползвателите относно приложимостта на 
тези документи и взета ли е под внимание тази 
информация при преработването на документите?

Повече от 50 национални органи за стандартизация са въ-
вели ISO 31000 като национален стандарт или това е по-
вече от 70% от населението на света. Множество органи-
зации на Обединените нации и национални правителства 
приеха стандарта като основа за разработването на техни 
вътрешни стандарти и политики, свързани с риска, особе-
но в области като намаляване на риска от бедствия и уп-
равление на риска при бедствия и инциденти. Широкото 
прилагане на ISO 31000:2009 постави редица въпроси от 
различно естество, което накара националните органи за 
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стандартизация и Международната организация за стан-
дартизация (ISO) да търсят разясняване на определени 
точки от стандарта. Тези въпроси заедно с информацията, 
получена от националните огледални комитети, още вед-
нъж потвърдиха необходимостта от по-голяма яснота в ня-
кои области на стандарта.
Необходимостта от ново издание на стандарта бе изразе-
но и от специалистите по управление на риска, особено от 
представителите на страните от G20, които апелираха за 
създаването на документ, който да отразява начина на упра-
вление на риска в големите мултинационални организации 
и правителствени институции, и който да даде възможност 
за инкорпорирането на управлението на риска в системите 
за управление на организациите. По своята същност стан-
дартът ISO 31000 е документ, съдържащ общи указания, 
който се оказа изключително полезен и за развиващите се 
страни, и малките и средните предприятия. И въпреки това 
би било добре съществуващите вече указания, съдържащи 
се в приложение А на ISO 31000:2009, да бъдат по-пълно 
и последователно доразвити, така че да подпомогнат орга-
низациите в тяхното прогресивно развитие и именно това 
се опитваме на направим в работната група. 

Кои са следващите по-важни стъпки в процеса на 
преработване на документа?

Всичко зависи от резултата от работата на ISO/TC 262/WG 
2, която след срещата в Париж работи върху подготовката 
на препоръка за развитие на процеса, която трябва да бъде 
представена на ISO/TC 262. Съществуват две възможнос-
ти:

• Работната група (ISO/TC 262/WG 2) финализира 
частичния преглед на ISO 31000:2009 като окончате-
лен проект за обществено допитване (DIS) и разпра-
ща проекта за гласуване, след което започва цялостен 
преглед и задълбочено проучване на техническото съ-
държание на темата с цел разработване на проект-
на спецификация, която да бъде регистрирана като 
предложение за нова работна тема за създаване на 
стандарт, определящ изискванията за управление 
на риска на едно по-високо равнище на изпълнение. 

• Работната група (ISO/TC 262/WG 2) може да по-
иска от техническия комитет спиране на процеду-
рата за „частично” преработване на стандарта 
и преминаване директно въз основа на получените 
резултати до този момент към цялостно „техни-
ческо” преработване на стандарта. В този случай 
проектната спецификация, очертаваща основните 
аспекти, които трябва да бъдат разгледани и от-
разени, трябва да бъде готова. Работната група 
има за задача да представи проектната специфи-
кация до края на юни 2015 г. за коментари, след кое-
то тя ще бъде подложена на гласуване от членове-
те на комитета заедно с проекта на ISO/CD 31000.

Кога да очакваме публикуването на стандарта?

Това много зависи коя от двете възможностите за прера-
ботване ще бъде избрана. В първия случай можем да очак-
ваме публикуването на преработената версия към средата 
на 2016 г. Ако комитетът се спре на втората възможност, 
надявам се стандартът да бъде публикуван до края на  
2017 г. (БДС Компас)


