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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 

 
 

Българският институт за стандартизация (БИС) представя своя отчет за 2012 г. в стремежа си да 
бъде прозрачна и отворена към обществото организация. Целта ни е да създадем ясна картина за 
дейността по стандартизация на национално, а също и на европейско и международно ниво, и за 
ролята ни като национално отговорен орган по стандартизация. 
 
Изминалата година беше белязана от значими събития както във вътрешен аспект, така и във 
външен. От една страна, БИС за първи път бе домакин на Генералната асамблея на европейските 
организации по стандартизация CEN и CENELEC, за чието провеждане обединихме усилията на 
всички съпричастни към дейността по стандартизация в желанието си да бъдем на висотата на 
събитие от подобен ранг. 
 
От друга страна, на европейско ниво бе гласувана и приета новата законодателна рамка, 
определяща бъдещето на европейската стандартизация. Публикуваният Регламент (ЕС)  
№ 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета е първият одобрен законодателен документ в 
рамките на Акта за единния пазар. Особено внимание в него се отделя на важността от 
привличането в дейността по стандартизация най-вече на малките и средните предприятия – цел, за 
която БИС полага и ще продължава да полага усилия. Неслучайно чрез проведената през миналата 
година широка информационна компания в цялата страна се стремим да приобщим към света на 
стандартизацията все повече нови представители на средния и дребен бизнес в България. 
 
През 2012 г. реализирахме основната част от дейностите в рамките на проекта „Усъвършенстване 
на системата за стандартизация в България” – предизвикателство, с което се справихме 
благодарение на създадената своевременно организация и добрата екипна работа.  
 
Не на последно място, БИС продължи да изпълнява основните си дейности, като съумя да запази 
финансовата си стабилност в контекста на икономическите и финансови обстоятелства през 
отминалата година. 
 
Представяйки обобщена картина на дейността, изразяваме и своята искрена благодарност към 
всички, спомогнали в една или друга степен да постигнем набелязаните цели.  
 
Посоката за нас е правилна, така че продължаваме напред... 
 
 
 
 
 
Ирен Дабижева     Ивелин Буров 
Изпълнителен директор    Председател на Управителния съвет 
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НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕЗ 2012 
 
Безспорно събитието на 2012 г. е домакинството на Генералната асамблея на CEN/CENELEC, 
провела се от 5 до 7 юни в курортния комплекс Албена. Организирането й е в изпълнение на 
проект BG161РO003-4.3.01-0003 „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”. 
В рамките на това събитие се проведе и първата по рода си среща на най-високо равнище на 
европейските стандартизационни организации под наслов „Европа 2020 – Европейската 
стандартизация за устойчива икономика”, която постави акцент върху глобалния въпрос как 
европейските и международните стандарти могат да допринесат за справяне с 
предизвикателствата, пред които е изправен светът. Във форума участие взеха над 160 делегати. 
Сред официалните гости бяха президентът на Международната организация за стандартизация 
(ISO) Борис Алешин, президентът на Международната електротехническа комисия (IEC) Клаус 
Вюхер, президентът на CENELEC Дейвид Досет, Дирк Вейлер – президент на Европейския 
институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) и президентът на CEN г-н Фридрих 
Смаксвил. 
Паралелно с европейските срещи се организираха и съпътстващи мероприятия за българския 
бизнес – два дискусионни форума и изложение, като представителите на МСП получиха 
уникалната възможност да вземат участие и в годишната среща на CEN/CENELEC. В унисон с 
европейската тематика бяха определени и темите на нашите дискусионни форуми. Те се посветиха 
на една от най-актуалните теми в европейски и световен мащаб – енергийната ефективност, 
съответно в двете области на стандартизацията. На дискусионния форум в неелектротехническата 
област, в която работи CEN, се представиха и обсъдиха теми, свързани с иновативно и устойчиво 
проектиране и строителство за осигуряване на максимална енергийна ефективност. Форумът в 
електротехническата област и обект на дейността по стандартизация на CENELEC акцентира върху 
енергийна ефективност на електроуреди, осветление, както и електромобили. На всеки от 
дискусионните форуми се направи презентация на чуждестранния опит в областта на 
стандартизацията и участието на МСП в този процес. Лектори бяха д-р Бернард Тийс, 
изпълнителен директор на Германската комисия за електрически, електронни и информационни 
технологии на DIN и VDE (DKE),  и г-жа Елизабет Блаха, заместник-изпълнителен директор на 
Австрийския институт за стандартизация, член на Административния съвет на CEN и 
вицепрезидент на ISO за 2012 и 2013 г. 
Във форума на CEN взеха участие 59 души, в този на CENELEC – 66, а 28 бяха изложителите от 
българска страна.  
Срещата на високо ниво и съпътстващите я мероприятия бяха широко отразени чрез активна 
медийната кампания. Домакинството на България даде възможност за популяризиране на 
европейската стандартизация в нашата страна и за утвърждаване на авторитета на Българския 
институт за стандартизация. 
 
Сред другите акценти през годината бяха и 
 
Провеждане на годишната среща на CENELEC/ТС 61 „Безопасност на битови електрически 
уреди” в България (5 и 6 юни 2012, Златни пясъци) 
През изминалата година Българският институт за стандартизация за втори път беше домакин на 
годишна пленарна среща на европейския технически комитет CENELEC/ТС 61 „Безопасност на 
битови електрически уреди”, в която участие взеха 33 представители на различни европейски 
страни. Домакинството на България даде възможност и на българските експерти от БИС/ТК 6 
„Битови електрически уреди” да активно да се включат в обсъждането на различни теми от 
взаимен интерес. Проведоха се оживени дискусии по получени становища в процеса на гласуване 
на европейски стандарти, обсъдиха се проекти на европейски стандарти за електрически ютии, 



Български институт за стандартизация 
Годишен отчет за 2012 

4 

перални машини, уреди за почистване на пода, уреди, предназначени за грижа за кожата и косата, 
уреди за пречистване на въздуха и други. В дневния ред бяха включени и много общи въпроси, 
свързани с работата по стандартизация.  
 
Изпълнение на проект BG161РO003-4.3.01-0003 „Усъвършенстване на системата за 
стандартизация в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
 
2012 година беше ключова за изпълнението на проекта, тъй като беше извършена основната част 
от най-важните дейности, които водят до постигане на целите и резултатите на проекта. Това беше 
и последната цяла календарна година от тригодишния проект. 
До края на 2012 г. бяха изпълнени над 80% от дейностите по проекта; приключиха всички 
процедури за възлагане на обществени поръчки, с което се създадоха условия за реално 
изпълнение на дейностите.  
 
Семинари и обучения 
Изцяло приключи дейността по организиране и провеждане на общи и специализирани семинари, 
кръгли маси и специализирани обучения по стандартизация. През изминалата година в различни 
градове на страната бяха организирани общо 36 събития, в т.ч. 7 общи информационни семинара, 
11 специализирани семинара, 9 кръгли маси и 9 обучения по стандартизация.  
Общите семинари включваха теми, представящи дейността на БИС и предоставяните услуги, 
ползите от участието в процеса по стандартизация и от прилагането на стандартите.  
Специализираните семинари и обучения се проведоха по теми от интерес в определени сектори и 
на тях се бяха представени специфичните стандарти в съответната област. Темите за кръглите маси 
бяха определени в зависимост от актуалността им и необходимостта от дискусии по въпроси, 
свързани с разработването и прилагането на конкретни стандарти. Целевата група на всички 
събития бяха представители на бизнеса в България и свързаните с тях организации. Целта при 
организирането на събитията бе да се покрият всички региони, като тематиките бяха подбирани 
съгласно интереса на фирмите от съответния регион. Заслужава да се отбележи фактът, че при 
планиран 450 брой участници по проекта, реално обхванатите лица в кампанията са 1875 (т.е. над 4 
пъти по-голям брой на проявилите интерес за участие от първоначално планираното). 
По-подробна информация за проведените семинари, кръгли маси и обучения е дадена на стр. 17-19. 
 
Издания 
През 2012 г. бяха разработени и издадени голям брой информационни брошури, представящи на 
разбираем език обобщена информация за стандартите и стандарти в определени сектори - обща 
информационна брошура „Светът на стандартите” и 6 специализирани брошури по следните 
актуални теми: „Системи за управление”, „Стандартите в строителството”, „Стандарти за услуги”, 
„Стандарти и хранителни продукти”, „Енергийна ефективност” и „Стандартите и сигурността на 
информацията”. Брошурите се разпространяваха по време на организираните от БИС събития, 
както и в други подходящи случаи, свързани със съответната тематика. Чрез разработването, 
отпечатването и разпространението на брошурите се постигна подобряване на информационната 
среда, свързана с дейността по стандартизация, както и познаваемостта на тематиката от страна на 
малките и средните предприятия (МСП) в страната. 
 
Медийна кампания 
През 2012 година се осъществи и основната част от рекламната кампания за популяризиране 
ролята и дейността на БИС, представяните от БИС услуги и популяризиране ролята на 
стандартите.  
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Кампанията се проведе в две части – два отделни периода на интензивна рекламна дейност чрез 
различни медийни средства – телевизия, радио, вестници, специализирани издания, интернет и 
други. През изминалата година бяха излъчени 4 рекламни клипа – два за телевизионно и два за 
радиоизлъчвания. Създадените клипове бяха в две направления – с целева група бизнеса и с целева 
група крайните потребители, като целта беше повишаване на разпознаваемостта на БИС сред 
широката общественост и насърчаване на търсенето и прилагането на стандартите. Те се излъчиха 
по BTV, TV7, Дарик Радио и Радио 1. В края на годината клиповете бяха актуализирани за 
излъчване през м. януари 2013 г. 
Кампанията включи и множество платени публикации в национални и регионални печатни 
издания, телевизионни и радиоинтервюта и репортажи, масирана интернет кампания в бизнес 
сайтове, съобщения в информационни агенции. С вестник „Банкеръ” бяха разпространени и част от 
общите информационни брошури.  
 
Предоставяне на нови услуги на бизнеса – Бизнес информационен център и Център за срещи, 
конференции и обучения 
Едно от големите постижения от изпълнението на проекта е създаването в БИС на Бизнес 
информационен център и Център за срещи, конференции и обучения. След извършените през 2011 
г. строително-ремонтни дейности, беше доставено ново обзавеждане за двата обекта, както и 
цялата необходима техника – компютри, принтери, мултимедийни проектори, екрани, учебни 
дъски, преводаческа техника и др. В момента в Центъра за срещи конференции и обучения са 
обособени три зали с различен формат, подходящи за провеждане на различен вид събития, които 
вече активно се използват за различни дейности на БИС.  
В рамките на проекта беше доставена и изцяло нова техника за служителите на БИС, с което 
значително се модернизира техническото осигуряване на дейността по стандартизация.  
Извършена е съответната подготовка, сключен е договор за обществена поръчка и в началото на 
2013 г. ще бъде създаден и собствен печатен център на БИС чрез доставка на съвременна печатна 
техника, с която БИС ще може самостоятелно да подготвя всички свои основни издания.  
 
През 2012 година се осъществи и значителен напредък в създаването на пълен електронен фонд от 
стандарти, надграждането и усъвършенстването на софтуера, базата данни и интернет страницата 
на БИС. В резултат от изпълнението на тези две дейности БИС ще разполага с пълнотекстова база 
данни с разширени и подобрени функции, които ще бъдат от полза както за членовете на 
организацията, така и за всички МСП. 
 
Обучения на служители от БИС  
След проведена обществена поръчка се сключи договор с Испанската асоциация за стандартизация 
и сертификация (AENOR) за обучения на служители на БИС с цел повишаване административния 
капацитет на организацията. През м. декември 2012 г. се проведе и първата част от тази дейност: 
обучения на експерти от БИС по стандартизация; обучения за обучители в областта на 
стандартизацията; обучения на експерти от БИС за изпълнение на дейностите, свързани с 
оценяване на съответствието на национално и международно ниво и оценяването на 
сертификационни схеми. Оставащите обучения са планирани за началото на 2013 г. 
 
Разработване на сертификационни схеми 
В края на годината се сключи договор отново с AENOR за предоставяне на консултации за 
осигуряване на съответствие на българските продукти и услуги с международни стандарти за 
качество чрез интегрирането на БИС в европейските и международни системи за оценяване на 
съответствието. Областите, за които ще бъдат разработени първите сертификационни схеми, са 
SPA туризъм, соларни системи и пресни плодове и зеленчуци.  
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Визуализация и публичност 
БИС изпълнява стриктно задълженията си за осигуряване на информация и публичност за проекта. 
Бяха изработени химикалки, папки, плакати, брошури и рекламни чаши за популяризиране и 
представяне на проекта. На всички организирани през годината от БИС семинари, обучения, 
кръгли маси, дискусионни форуми бяха раздавани изработените по проекта рекламни материали. 
На мястото на изпълнение на проекта и извършените строително-ремонтни дейности са поставени 
информационни табели, акцентиращи върху приноса на ЕС, ЕФРР и ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за изпълнението на проекта.  
Интернет страницата на проекта, в която се публикуваха новини и информация за събития, 
обществени поръчки и резултати от изпълнени дейности беше своевременно актуализирана.  
 
Участие в годишни срещи на CEN/CENELEC и ISO/IEC 
И през изминалата година продължи дейността по подпомагане участието на представители на 
бизнеса и експерти от техническите комитети в заседания, работни срещи, работни групи и други 
мероприятия на техническите комитети и работните органи на CEN/CENELEC и ISO/IEC. По 
проекта за 2012 година е финансирано участието на 23 експерти и делегати в 16 заседания и срещи.  
 
Управление на проекта 
През 2012 г. са изготвени два междинни отчета и в Управляващия орган са внесени две искания за 
плащане. Средствата и по двата отчета са получени, но с голямо закъснение. БИС е подложен на 
непрекъснат мониторинг относно изпълнението на дейностите както от Управляващия орган, така 
и от други контролни органи, които извършват проверки на място и по документи. Осъществява се 
и вътрешен контрол от страна на Управителния съвет на БИС, като за целта за всяко заседание се 
изготвя информация и отчет за извършената работа по проекта за съответния период.  
Извън проверките от контролните органи са извършвани одити на всички отчети от независим 
външен одитор.  
 
Новият Регламент за европейска стандартизация 
Сред основните събития на изминалата година е и официалното приемане на Регламент (ЕС) № 
1025/2012, който ще окаже влияние на националните органи по стандартизация, членове на 
CEN/CENELEC, включително и на Българския институт за стандартизация.  
Влизащият в сила от началото на 2013 г. документ осъвременява правната рамка, за да се отразят 
последните новости в развитието и да се очертаят бъдещите предизвикателства пред европейската 
стандартизация. В него се подчертава, че европейската стандартизация „спомага за повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията чрез улесняване на свободното движение на стоки и 
услуги, технологично развитие и иновации”. Признава се също и ролята на националните органи 
по стандартизация в рамките на европейската стандартизационна система. Особено внимание се 
отделя и на важността от привличането в дейността по стандартизация на всички заинтересовани, в 
т. ч. обществените органи, малките и средните предприятия, организациите, представляващи 
социални интереси и интереси на потребители, работодатели и организации за защита на околната 
среда. Посочвайки, че стандартите са важен инструмент за конкурентоспособността на фирмите и 
особено за малките и средните предприятия (МСП), новата правна рамка съдейства за 
улесняването на достъпа им до стандарти и участието в националните и в европейските технически 
комитети.  
Като отчита променената ситуация на европейско ниво, стремежът на БИС е да следва новите 
реалности, като ще се предприемат небоходимите действия, целящи съответствие с изискванията 
на европейската правна рамка в областта на стандартизацията. 
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИС ПРЕЗ 2012 
 
Картината на членовете на БИС и през 2012 остава динамична. Продължава тенденцията за отказ 
от членство на фирми и организации, изпитващи финансови и икономически затруднения, както и 
за преустановяване на членство поради неплатен членски внос. В края на отчетната година в 
Българския институт за стандартизация членуват общо 324 организации. От тях 13 са 
корпоративни членове, 285 са със статут на активно членство, 22 имат статут на наблюдатели, 4 
организации са със смесено членство – активно и като наблюдатели. Разпределението им по групи 
е както следва: 
 

Група Вид организация Брой % 
 

Група 1 Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и 
търговци, банки 

218 67 

Група 2 Органи на изпълнителната власт 33 10 
Група 3 Научни организации, институти, висши училища 30 10 
Група 4 Органи за оценяване на съответствието 26 8 
Група 5 Сдружения, професионални организации, съюзи 17 5 
  324 100 

 

Организации - членове на БИС за 2012 г.

67%

10%

10%

8%
5%

Група 1

Група 2
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Група 4

Група 5

 
 
В таблицата по-долу е дадено съотношението на членовете от най-голямата група – 
представителите на сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци, 
банки: 

 
Група 1 Вид организация Брой % 

Сдружения на работодатели, браншови 
камари 

17 8 

Производители и търговци:   
Микропредприятия 29 13 
Малки предприятия 66 31 
Средни предприятия 59 27 
Големи предприятия 44 20 
Банки 3 1 

 Общо 218  
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Съотношението на членовете на БИС за три поредни години е илюстрирано в следната таблица и 
графика: 
 

  2010 
 

2011 2012 

Група Вид организация Брой % Брой % Брой % 
 

Група 1 Сдружения на работодатели, 
браншови камари, производители 
и търговци, банки 

238 64 218 61 218 67 

Група 2 Органи на изпълнителната власт 37 10 36 10 33 10 
Група 3 Научни организации, институти, 

висши училища 
38 10 37 10 30 10 

Група 4 Органи за оценяване на 
съответствието 

34 9 35 10 26 8 

Група 5 Сдружения, професионални 
организации, съюзи 

27 7 30 9 17 5 

Общо 
 

 374  356  324  

 

0

50

100

150

200

250

бр
ой

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5

Сравнение на броя на членовете на БИС за 2010 - 2012 г. по групи
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Анализът показва, че броят на членовете на БИС е намалял приблизително с 13 % спрямо 2010 г. и  
с 9 % спрямо 2011 г. Отчитайки този факт, БИС разчита проведената през миналата година 
информационна кампания за популяризиране на дейността по стандартизация и привличане на нови 
организации да доведе до увеличаване броя на членовете. Ето защо мотивирането на заинтересованите 
за участие в процеса по стандартизация продължава да бъде основна цел за БИС. 
 
Членовете на БИС участват в работата по стандартизация със свои експерти в 73 технически комитети 
(ТК) и 16 експертни работни групи (ЕРГ). Общият брой на експертите към 31.12.2012 е 1064. 
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ДЕЙНОСТ НА БИС НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
 
И през изминалата 2012 г. Българският институт за стандартизация продължи да работи в 
съответствие с основните документи на БИС, в които се определят правомощията, задълженията и 
отговорностите, и съобразно оповестената програма за работа по национална стандартизация.  
 
В резултат на извършвания постоянен анализ на състоянието на техническите работни органи на БИС 
през изминалата година се извършиха следните промени, които бяха одобрени от съответните 
Технически съвети – БИС/ТСН и БИС/ТСЕ: 
 
Възобновяване на дейността на БИС/ТК 2 „Хидравлика и пневматика” 
Във връзка с проявен интерес от четири фирми и организации за участие в работата по стандартизация 
в конкретната област през май 2012 г. възобнови дейността си БИС/ТК 2, чийто предмет на дейност е 
разработване на стандарти в областта на хидравличното и пневматичното задвижване – хидравлични, 
пневматични и смазочни устройства с общо предназначение и др. 
 
Промяна на статута на технически комитети  
В резултат от намаляване на членовете под изисквания минимум, съгласно Правилата за работа по 
национална стандартизация, БИС/ТК 18 „Целулоза, хартия и картон” бе закрит и обединен с БИС/ТК 
73 „Опаковки, палети и контейнери”. Преструктурирането доведе и до промяна в наименованието на 
БИС/ТК 73 – „Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон”. 
БИС/ТК 95 „Услуги, свързани с недвижими имоти” беше обявен за „неактивен” поради липса на 
тематика в съответната област. 
 
Създаване на експертни работни групи (ЕРГ) 
През изминалата година се сформираха 2 нови експертни работни групи: ЕГР 15 „Управление на 
проекти, програми и портфолиo” и ЕГР 16 „Криминалистични изследвания и практики”.  
Обхватът на дейност на ЕРГ 15 е стандартизация в областта на управлението на проекти, програми и 
портфолио. Новосформираната работна група е огледална на международните технически комитети 
ISO/TC 258 „Project, programme and portfolio management” и ISO/TC 236 „Project management”. В тази 
връзка Българският институт за стандартизация заяви желанието си за активно членство в ISO/TC 258. 
Дейността на ЕРГ 16 ще е насочена към хармонизиране на основните принципи и изисквания за 
работа и съхранение на веществени доказателства с цел гарантиране на тяхната цялост и запазване на 
процесуалната им стойност и хармонизиране на изискванията за създаване, попълване, поддръжка и 
използване на криминалистичните бази данни. Новосъздадената ЕРГ е огледална на международния 
проектен комитет към ISO/TC 272 „Forensic science” и на европейския проектен комитет към CEN/TC 
419 „Forensic science services”. Във връзка със създаването на огледален орган в областта 
„криминалистични изследвания и практики” Българският институт за стандартизация ще бъде 
регистриран като наблюдател в международния комитет ISO/TC 272 „Forensic science”. 
 
Разширяване обхвата на дейност на технически комитети и експертни работни групи 
През изминалата година се наблюдава разширяване на обхвата на дейност на следните технически 
органи на БИС: 

- БИС/ТК 55 „Руди и скални материали” добави към своя обхват областта на дейност на CEN/TC 
341 „Геотехнически изследвания и изпитвания”; 

- Обхватът на дейност на ТК 49 „Електрически уредби в сгради” се разшири с областта на: 
CEN/CENELEC/CG 1 „еM-CG” „Координационна група за електромобили към CEN-CENELEC”, 
IEC/TC 69 „Електрически пътни превозни средства и електрокари”, CLC/SR 69 „Електрически 
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пътни превозни средства и електрокари”, CLC/ТС 69Х „Електрически системи за електрически 
пътни превозни средства” и CEN/ТС 301 „Пътни превозни средства”;  

- Обхватът на дейност на БИС/ТК 79 „Електроенергетика” се разшири с областта на 
CEN/CLC/JWG/4 „Енергийна ефективност и калкулация на спестяванията”; 

- БИС/ЕРГ 13 „Услуги за красота” добави към своята дейност обхвата на европейския комитет  
CEN/TC 412 „Соларни услуги”. 

 
По-подробно дейността по стандартизация е представена по сектори, като са показани активните 
технически комитети и експертните работни групи към съответния сектор. Продължава практиката за 
области, в които няма създаден технически комитет, дейността да се координира от отговорни за 
конкретната област специалисти. 
 
Сектор 1: Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти 
(CEN Sector A - Services, Sector F - Fundamental standards) 

 
БИС/ТК Наименование 
ТК 12 Приложение на статистическите методи 
ТК 16 Архивна, библиотечна и информационна дейност 
ТК 24 Безразрушителен контрол 
ТК 28 Метрология 
ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието 
ТК 80 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите 
ТК 84 Банково дело, ценни книжа и финансови услуги 
ТК 89 Туристически дейности 
ТК 94 Опазване на културното наследство 
ТК 97 Интелигентни транспортни системи и логистика 
ТК 99 Нанотехнологии 
 
ЕРГ 2 Техническа документация 
ЕРГ 7 Управление на събития 
ЕРГ 8 Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора 
ЕРГ 10 Управление на иновации 
ЕРГ 12 Естетични хирургични услуги 
ЕРГ 13 
ЕРГ 15 
ЕРГ 16 

Услуги за красота 
Управление на проекти, програми и портфолио 
Криминалистични изследвания и практики 

 
В този сектор дейността по стандартизация намира израз в гласуваните през 2012 г. 48 проекта на 
европейски стандарти и стандартизационни документи на етап обществено допитване и 61 проекта на 
етап официално гласуване. Въведени на един от официалните езици на CEN или ISO са общо 44 
документа, а за въвеждане с превод на български език са подготвени общо 15 европейски и 
международни стандарти. 
В областите, непокрити от национални технически комитети, и в експертните групи към сектора е 
извършена следното: гласувани са 2 проекта на европейски стандарти на етап обществено допитване и 
10 – на етап официално гласуване. Чрез издаване на един от официалните езици са въведени 12 
европейски стандарта, за издаване с превод са подготвени 5 международни стандарта.  
Традиционно в този сектор най-търсените стандартите са тези, свързани с управление на качеството и 
оценяване на съответствието, туристически услуги, управление на събития и др. 
Заслужава да се отбележи и фактът, че експерти от БИС/ЕРГ 12 участваха активно през годината в 
обсъжданията относно подготвяния prEN 16372 „Естетична хирургия и естетични нехирургични 
медицински услуги”. Разработваният европейски стандарт се отнася до основни аспекти, свързани с 
опазване на здравето и безопасността на пациентите, и определя изисквания за качество при 
предоставяне на услуги в естетичната хирургия. 
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Сектор 2: Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия 
(CEN Sector S - Health, environment and medical equipment) 

 
БИС/ТК Наименование 
ТК 15 Опазване на околната среда 
ТК 50 Лични предпазни средства 
ТК 59 Ергономия 
ТК 69 Електромедицински апарати 
ТК 82 Акустика. Шум и вибрации 
ТК 87 Механични и оптични изделия в медицината 

 
В този сектор и през изминалата година с приоритет се въвеждаха стандартите, свързани с околна 
среда и чистота на околния въздух, характеризиране на отпадъци, ергономичност на машини. Важно 
за сектора през 2012 г. е подготвянето от БИС/ТК 15 за въвеждане с превод на български език на 10 
стандарта, свързани с прилагането на законодателството по околна среда, и финансирани със 
съдействието на ПУДООС. 
Гласуваните проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване през 2012 г. са 102, а 
на етап официално гласуване – 198. Броят на въведените на един от официалните езици на 
европейските организации по стандартизация и на ISO e 199, а общо 30 европейски и международни 
стандарти са подготвени и приети от техническите комитети са въвеждане с превод на български 
език. 

 
Сектор 3: Строителство и строителни конструкции (CEN Sector B - Building and construction) 
 

БИС/ТК Наименование 
ТК 1 Пожаро- и взривозащита 
ТК 4 Цимент, вар и гипс 
ТК 5 Бетон и разтвори 
ТК 33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост 
ТК 56 Проектиране на строителни конструкции 
ТК 61 Изолации на сгради и строителни съоръжения 
ТК 68 Пътно дело 
ТК 83 Водоснабдяване и канализация 
ТК 96 Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади 

 
В този активен по принцип сектор картината през изминалата година е следната: броят на 
гласуваните проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване е 66, а на етап 
официално гласуване – 183. Въведените на един от официалните езици европейски стандарти са 105, 
за въвеждане с превод в техническите комитети са подготвени 89 европейски стандарти. 
В непокритите от национални технически комитети области резултатите са: на етап обществено 
допитване са гласувани 5 проекта на европейски стандарти, на етап официално гласуване – 24, 
въведени като национални на един от официалните езици са 2 европейски стандарта и 12 са 
подготвени с превод на български език.   
Сред по-важното за този сектор е преводът на 19 европейски хармонизирани стандарти към 
Директиви 89/106/ЕЕС и 94/9/ЕС, финансирани със средства от БИС/ТК, в областите – 
топлоизолация на сгради, бетоните и бетонните продукти, пожарозащита, цимент, вар, гипс и 
изделия на гипсова основа.  
Проведен е и периодичен преглед на 15 български стандарти, в резултат на който е взето решение за 
преработване на БДС 3722:1997 „Материали дървени за производство на целулоза, полуцелулоза и 
дървесни плочи”. Отменени са и 11 български стандарта за хромови руди и концентрати от обхвата 
на БИС/ТК 55 „Руди и скални материали” поради липса на добив и производство на тези руди в 
България. 
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През 2012 г. експерти от БИС/ТК 4 взеха участие в пленарни заседания на CEN/TC 51 „Цимент и 
строителна вар” и на CEN/TC 241 „Гипс и продукти на гипсова основа”, на които са разглеждани и 
разисквани актуални въпроси за разширяване на стандартизационната дейност по отношение на 
приложението на строителните материали, тяхното изпитване и оценяване на съответствието. На 
пленарното заседание на CEN/TC 241 е номиниран експерт на БИС/ТК 4 за участие в разработване 
на европейски стандарт от WG 1. 
На национално ниво на базата на националния практически опит при проектиране на строителните 
конструкции са разработени и 15 национални приложения към Еврокодове, въведени като български 
стандарти. Освен това, експертите от сектора за строителство и строителни конструкции се 
включиха активно и в разработването на 37 национални приложения към български стандарти, 
въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, в които се съдържат национални изисквания за 
деклариране на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните 
продукти. 
 
Сектор 4: Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки 
(CEN Sector I - Mechanical engineering и Sector T - Transport, mechanical handling and packaging) 

 
БИС/ТК Наименование 
ТК 2  Хидравлика и пневматика 
ТК 3 Морско стопанство 
ТК 8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и 

течно гориво 
ТК 14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене 
ТК 23 Трактори и техника за земеделието и горите 
ТК 27 Кари 
ТК 30 Заваряване на материалите 
ТК 31 Кранове и телфери 
ТК 41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника 
ТК 43 Хладилна и криогенна техника 
ТК 52 Безопасност на машини и съоръжения 
ТК 60 Газоснабдяване и газопотребление 
ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника 
ТК 70 Железопътен транспорт 
ТК 73 Опаковки, палети, контейнери целулоза, хартия и картон 
ТК 100 Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на 

пътища 
 
ЕРГ 2 Техническа документация 
ЕРГ 3 Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти 
ЕРГ 5 Механични трансмисии и техните елементи 
ЕРГ 14 Кари 

 
В този сектор са най-многобройните технически органи с голям обхват на дейност. За изминалата 
година в разглеждания сектор броят на гласуваните проекти на европейски стандарти на етап 
обществено допитване е 132, на етап официално гласуване – 244. Броят на въведените европейски 
стандарти на един от официалните езици е 313, а подготвени за въвеждане с превод са общо 32 
европейски и международни стандарти.  
В областите по стандартизация, непокрити от национални ТК, и в сферата на дейност на ЕРГ 
ситуацията е следната: на етап обществено допитване са гласувани 13 проекта на европейски 
стандарти, а на етап официално гласуване – 44, приети за издаване на един от официалните езици на 
CEN са 25 стандарта, подготвени с превод са 1 европейски и 1 международен стандарт. В резултат от 
периодичен преглед са отменени 33 стандарта, разработени на национално ниво. 
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Сред акцентите през 2012 г. са сектора са разработените по инициатива на МРРБ две национални 
приложения към БДС EN 14399-1:2006 и БДС EN 15048-1:2007, отнасящи се за болтови съединения за 
строителството, които съдържат националните изисквания за деклариране на експлоатационните 
показатели на болтовите съединения в зависимост от предвидената им употреба, и разработеното по 
инициатива на МВР изменение на БДС 15980:2010 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи 
табели на регистрационни номера за моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и 
шрифт”. Изменението съдържа предложените от МВР промени във визуализацията на табелите за 
мотопеди.  
Заслужава да се отбележи участието на секретаря на БИС/ТК 3 с доклад на английски език на 
международна конференция „Черно море 2012”, състояла се през октомври в гр. Варна.  
По традиция експерти от този сектор взеха участие в работни групи „Машиностроене” и „Транспорт и 
автосервизно обслужване” за конкурса „Златен медал и диплом” в рамките на проведения през 2012 г. 
Международен технически панаир в гр. Пловдив.  
 
Сектор 5: Метални и неметални материали (CEN Sector М - Metallic materials и Sector N - 
Nonmetallic materials) 
 

БИС/ТК Наименование 
ТК 17 Черна металургия 
ТК 20 Тежки цветни метали и сплави 
ТК 37 Леки метали и техните сплави 
ТК 42 Корозия и защита от корозия 
ТК 51 Твърди минерални горива 
ТК 55 Руди и скални материали 
  
ЕРГ 1 Прахова металургия 
ЕРГ 9 Изпитване на метали 

 
През 2012 г. броят на гласуваните проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване е 31, 
а на етап официално гласуване съответно – 55. Въведените стандарти на един от официалните езици на 
CEN и на ISO са 58, а броят на подготвените за въвеждане с превод европейски и международни 
стандарти е 45. Вследствие на проведен периодичен преглед са отменени 18 национални стандарти. 
В областите, непокрити от национални технически комитети, и в областите на двете експертни групи в 
сектора на етап обществено допитване са гласувани 3 проекта на европейски стандарти, а на етап 
официално гласуване – 20. На един от официалните езици на CEN са въведени 8 стандарта.  
В областта на тежките цветни метали и сплави заслужава да се отбележи новото издание на 
разработения на национално ниво: БДС 4331:2012 „Кадмий. Технически условия за доставка”, който 
отразява новите изисквания  при търговските взаимоотношения. 

 
Сектор 6: Химия, храни и продукти за домакинството и свободното време  
(CEN Sector C - Chemicals, chemical engineering and food products и Sector H - Products for household and 
leisure use) 

 
БИС/ТК Наименование 
ТК 7 Стъкло и керамика 
ТК 11 Кожи, кожени и обувни изделия 
ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностно активни вещества 
ТК 32 Селскостопански хранителни продукти 
ТК 39 Лаково-бояджийски материали и покрития 
ТК 44 Текстил и облекло 
ТК 63 Минерални торове и подобрители на почвата 
ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали 
ТК 76 Каучук 
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ТК 81 Пластмаси 
ТК 86 Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия  
ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време 
ТК 98 Безопасност на детски играчки и други детски артикули 
 
ЕРГ 6 Запалки 

 
И през изминалата година в този сектор с приоритет се въвеждаха стандарти, свързани с безопасността 
на хранителните продукти и на детските играчки. Така, с превод на български език бяха въведени 
стандартизационни документи от серията ISO 22000, свързани със системите за управление на 
безопасността на хранителните продукти.  
Проектите на европейски стандарти, гласувани на етап обществено допитване, са 98, а на етап 
официално гласуване – 228. Броят на въведените стандарти на един от официалните езици на CEN и на 
ISO е 228. Подготвени за въвеждане с превод на български език са 78 европейски стандарти и 
стандартизационни документи и 14 международни стандарта. 
В непокритите от технически комитети области на етап обществено допитване са гласувани 4 проекта 
на европейски стандарти, а на етап официално гласуване – 10. На един от официалните езици на CEN 
са въведени 3 стандарта. 
Внимание заслужава и участието на експерти от БИС/ТК 32 в IV-та Национална кръгла маса на тема: 
„Качеството на хранителните продукти – гаранция за успеха на фирмите от отрасъла и защита на 
потребителите”, организирана през май 2012 от Съюза по хранителна промишленост и Федерацията на 
научно-техническите съюзи, а също и представянето на презентация в организирания от Българската 
асоциация по пест контрол (БАПК) семинар по повод разработвания европейски стандарт от CEN/TC 
404 със заглавие „Услуги, предоставяни от организации, които ръководят, управляват и упражняват 
контрол над вредителите. Изисквания и компетенции”. 
  
Сектор 7 - Общи стандарти в електротехниката, стандарти в електрониката, стандарти в 
електротехника, стандарти в енергетиката, стандарти в далекосъобщенията и стандарти в 
информационните технологии 
CENELEC/Sector U - General electrotechnical standards, Sector V - Electronic engineering, Sector W - 
Electrotechnical engineering, ETSI и CEN/Sector Z - Information technology) 

 
БИС/ТК Наименование 

ТК 6 Битови електрически уреди 
ТК 38 Въртящи се електрически машини 
ТК 47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения 
ТК 49 Електрически уредби за ниско напрежение 
ТК 53 Алармени системи 
ТК 54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия 
ТК 57 Информационни и комуникационни технологии 
ТК 58 Кабелни изделия 
ТК 64 Електрохимични източници на ток 
ТК 71 Ядрена енергия 
ТК 72 Електрически апарати за ниско напрежение 
ТК 75 Електромагнитна съвместимост 
ТК 79 Електроенергетика 
ЕРГ 4 Надеждност 
ЕРГ 11 Сигурност на обществото и гражданите 

 
През 2012 година в електротехническия сектор на етап обществено допитване са гласувани 37 проекта 
на европейски стандарти, а на етап официално гласуване - 652 проекта. Броят на въведените 
европейски стандарти като национални на един от официалните езици на CENELEC е 385. Подготвени 
за въвеждане с превод на български език са 44 европейски стандарта. 
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Що се отнася да областите, непокрити от техническите комитети, и в обхвата на трите експертни 
работни групи към сектора равносметката е следната: на етап обществено допитване са гласувани 3 
проекта на европейски стандарти, а на етап официално гласуване – 184 проекта на европейски 
стандарти и стандартизационни документи. На един от официалните езици на CENELEC са въведени 
207 стандарта. 
През разглеждания период се наблюдава разширяване на областта на дейност на БИС/ТК 49 
„Електрически уредби за ниско напрежение” с областта на дейност на създадената през 2012 г. към 
CEN-CLC с много голяма активност координационната група за електромобили (eMobility Co-
ordination Group) – CEN-CLC/CG 1. 
Експерти от сектора взеха участие в организираните през годината тематичните кръгли маси и 
семинари и посетиха изложение в областта на възобновяемите източници на енергия.  
 
Обобщавайки казаното дотук, общият брой на проектите на европейски стандарти и 
стандартизационни документи, по които техническите органи на БИС са гласували през 2012 г., е 
2400. 
Съгласно официалната годишна статистика на европейските организации по стандартизация CEN и 
CENELEC за 2012 г. по брой на въведени на национално ниво европейски стандарти, включително 
хармонизирани, БИС заема 5-то място сред 33-те членове на CEN/CENELEC, което е реална оценка за 
цялостната ни дейност през годината. 
 
В изпълнение на задълженията на БИС, произтичащи от членството в международните организации за 
стандартизация (ISO и IEC), през изминалата година равносметката е следната: Българският институт 
за стандартизация е увеличил активното си членство и вече участва активно в работата на 69 
технически комитети, проектни комитети и подкомитети на Международната организация по 
стандартизация (ISO) (спрямо 68 през 2011 и 31 през 2010). Със статут на наблюдател участва в 109 
технически комитети, проектни комитети и подкомитети на ISO. 
По отношение на участието на БИС на ниво Международна електротехническа комисия (IEC) поради 
недостатъчна активност членството в IEC/ТС 61 вече е със статут на наблюдател и БИС участва 
активно само в шест технически комитети на IEC. 
Общият брой на проектите на стандарти на ISO и IEC, по които БИС е гласувал през изминалата 
година, е 244. 
 
 
Самооценка по Ръководство 20 на CEN/CENELEC 
През 2012 година БИС изпълни ангажимента си като пълноправен член на европейските организации 
по стандартизация и извърши самооценка по критериите на Ръководство 20 на CEN/CENELEC. В 
обхвата на самооценката се включиха процеси и дейности, изпълнявани от БИС, и всички структурни 
сектори и отдели съгласно заложените в Ръководство 20 критерии, а именно: прозрачност, откритост и 
измерения на развитието, безпристрастност и общо съгласие/консенсус, ефективност и обществена 
значимост, съгласуваност, жизнеспособност и стабилност. Общият извод е, че БИС е разработил, 
внедрил и поддържа в актуално състояние подробна документация, позволяваща му да удовлетворява 
критериите за членство в европейските организации по стандартизация, съдържащи се в Ръководство 
20 на CEN/CENELEC. Отчетено беше, че документите за работа са подходящи и ефективни спрямо 
условията и процесите в организацията и спрямо задълженията, произтичащи от членството в 
CEN/CENELEC. Подробен доклад от самооценката бе изпратен своевременно в Европейския комитет 
по стандартизация. 
 
Сътрудничество с органите на изпълнителната власт 
Значителна част от дейността на БИС през изминалата година е свързана и с активното 
сътрудничество с компетентните държавни органи, свързано с обмен на информация относно 
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стандарти и техническо законодателство. То се изразява в терминологична и лингвистична редакция 
на български езикови версии на проекти на европейски нормативни актове в областта на директиви от 
Нов подход, участие с експерти в междуведомствени работни групи в подкрепа на хармонизирането 
на националното законодателство с европейското техническо законодателство, изготвяне и 
предоставяне на становища. 
 
През 2012 г. са подготвени и изпратени становища до: 

 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – относно 14 проекта за 
изменение на директиви и Регламенти в областта на МПС по отношение на иновационните 
технологии за намаляване емисиите от въглероден диоксид и одобряването и надзора на 
пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки; на асансьори и предпазни 
устройства за асансьори; на средства за измерване; на везни с неавтоматично действие, на 
елементи и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори, на 
одобряването и надзора на пазара на селскостопански и горски превозни средства; относно 
предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели; за 
предоставяне на пазара на пиротехнически изделия; относно съоръженията и системите за 
защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера; относно 
предоставяне на пазара на обикновените съдове под налягане; относно предоставяне на 
пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 
напрежението; относно електромагнитната съвместимост; 

 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
(МТИТС) относно проект за ПМС за интелигентни транспортни системи в автомобилния и 
други видове транспорт;  

В допълнение към сътрудничеството с МТИТС е и участието на експерти от БИС в 
междуведомствена работна подгрупа към работна група 31 „Европа 2020” за разработване на 
национална програма „Цифрова България 2015”, чиято цел е да определи параметрите за развитие 
на информационното общество в България и да подпомага изпълнението на европейските 
направления и задачи, описани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) по отношение на 
социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 
и интернет до 2015 г. Предвижда се програмата да очертае насоките за развитие на 
информационното общество в България в законодателен, технологичен, икономически и социален 
план. 

 
 Министерство на земеделието и храните (МЗХ) относно проект за изменение на 

Наредба № 10 за реда за одобряване типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна 
техника по отношение на емисиите и по проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с 
компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на 
емисиите на замърсители; 

 Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) към МЗХ относно предложеното 
изменение на Регламент 2003/2003 за торове. 

 
Експерти от БИС взеха участие и в междуведомствени работни групи при разработване на следните 
документи: 

- проект на изменение на Наредба № 3 – За определяне на техническите изисквания и 
методи за изпитване на увеселителни атракционни съоръжения 

- проект на изменение Наредба № 7 - За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. 
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Извършен е също преглед на Регламенти №327/2011, № 278/2009 и № 640/2009 във връзка с 
Директива 2009/125 и са дадени становища по отношение на изискванията за екопроектиране на 
електрически двигатели и по отношение на изискванията на външни електрически захранващи 
устройства.  
 
Важен момент от сътрудничеството през 2102 г. с органите на изпълнителната власт са и 
разработените 39 национални приложения към хармонизирани европейски стандарти във връзка с 
Регламента за строителни продукти. Приложенията се разработиха от работни групи с участието на 
експерти от МРРБ, БИС и водещи специалисти от съответните области на базата на националния 
практически опит при производството и използването на строителните продукти и определят 
националните изисквания за деклариране и за постигане на гранични нива на експлоатационните 
показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената им употреба, като се отчитат 
изискванията на действащото национално техническо законодателство в областа на строителните 
продукти. 
 
 
Сертификация по БДС EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на 
услугата” 
Съгласно подписано през 2008 г. споразумение с Австрийския институт за стандартизация за 
партньорство в областта на сертификацията на преводаческите услуги по изискванията на EN 
15038:2006 по схема към международната система за сертификация на преводачески услуги LICS 
(Language Industry Certification System) БИС е единствената организация в България, която е 
оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по тази схема. В 
съответствие със споразумението обучени и одобрени от Austrian Standard plus (AS+) одитори на БИС 
провеждат сертификационни одити на доставчици на преводачески услуги. Докладът от одит се 
изпраща в AS+ за решение за сертификация. Сертификат с валидност 6 години се издава от 
австрийската страна. 
Във връзка с проявения интерес към стандарта БДС EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания 
относно предоставянето на услугата” през изминалата година се проведе и двудневно обучение за 
одитори по схемата схемата LICS. Изискванията на схемата за сертификация LICS EN 15038 бяха 
представени от Петер Йонас, директор на Дирекция „Сертификация” към Austrian Standard plus.  
 
Стандартът за писмени преводачески услуги е позован в изискванията на Министерството на 
външните работи, което го прави задължителен за прилагане от преводаческите фирми, които искат да 
извършват преводи за тази институция. В резултат на това през 2012 г. се забелязва повишен интерес 
към дейността по оценяване на съответствието в тази област, извършвана от БИС. Само през 2012 г. са 
сертифицирани 19 фирми, като общият брой на сертифицираните организации за периода от 2008 г. до 
2012 включително е 30.  
 
 
Семинари, кръгли маси и обучения  
Изминалата 2012 г. беше основна за провеждането в рамките на проект „Усъвършенстване на 
системата на стандартизация в България” на широкомащабна информационна кампания в цялата 
страна, насочена към повишаване информираността на предприятията и представителите на бизнеса 
по отношение дейността на БИС и ролята на стандартите за повишаване ефективността и 
конкурентоспособността на българската икономика. 
Организираха се общо 26 събития, в това число 6 общи информационни семинара, 6 специализирани 
семинара, 5 кръгли маси и 9 обучения по стандартизация.  
Общи информационни семинари на тема „Стандартите – път към успех на общия европейски 
пазар” се проведоха в Пловдив, Бургас, Русе, Монтана, Добрич, Благоевград и бяха посетени от над 
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350 представители  на фирми, бизнес организации, общински администрации, ВУЗ-ове. Те се 
проведоха съвместно с лектори от националната инфраструктура по качество – Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Българския институт по метрология (БИМ). 
Представителите на българския бизнес бяха запознати с ползата от стандартите като важен елемент на 
пазарната икономика и тяхната роля за повишаване ефективността и конкурентоспособността на 
предприятията. Уеднаквяването на българските национални стандарти с европейските е едно от 
важните условия за осигуряване на достъпа на българските стоки до европейските пазари.  
 
Специализираните семинари бяха посветени на конкретни области от дейността по стандартизация 
и предизвикаха интереса на представителите на българския бизнес, сред които и членове на БИС. 
Специализирани семинари се проведоха по следните теми: 
Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги – европейско законодателство и 
европейско законодателство и стандарти – на проведения през януари в гр. Плевен семинар бяха 
представени въпроси, свързани с Директива 2006/32/ЕС, планиране на системи за енергийно 
управление, технически и софтуерни решения за енергиен мениджмънт в сгради и промишлени 
системи и др. Интересната тема привлече изключително голям брой участници – 72 представители на 
бизнеса и различни организации, работещи в областта на енергийната ефективност. Представени бяха 
важни стандарти и проекти на стандарти, чието прилагане гарантира енергийна ефективност и 
рационално използване на ресурсите, както и ролята на Българския институт за стандартизация. 
 
Новият Регламент за строителни продукти и отражението му върху стандартите, проведен на 23-
24 февруари 2012 г. в гр. Габрово, на който се представиха се теми като: основни изисквания към 
строежите и съществените характеристики на строителните продукти, основни принципи и използване 
на маркировката СЕ, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителните продукти и др. Участие взеха 57 представители на фирми и организации. 
Безопасност на машини. Прилагане на хармонизирани стандарти при оценяване и удостоверяване на 
съответствие и поставяне на маркировка СЕ – на проведения през месец март 2012 г. в Стара Загора 
семинар присъстваха 35 представители на фирми и организации. Участниците имаха възможност чрез 
конкретни примери да се убедят, че прилагането на хармонизираните стандарти е най-краткият и 
ефективен път за постигане на презумпция за съответствие със съществените изисквания на Директива 
2006/42/ЕС „Машини. Беше представен регулаторният метод „Нов подход в техническото 
хармонизиране и стандарти”, както и машините за строителство и поддържане на пътища. 
 
Цифрови технологии за радиосистеми – проведен на 15-16 март 2012 г. в Правец, на който 
присъстваха 36 представители на различни организации от този браш. Участваха също водещи 
експерти, включително от Комисията за регулиране на съобщенията, в областта на цифровите 
технологии за радиосъоръжения и радиосистеми, както и ректорът на Колежа по телекомуникации и 
пощи. Участниците бяха запознати с дейността на БИС/ТК 47 „Радиосъобщителни системи и 
радиосъоръжения”, с хармонизираните стандарти по Директива 99/5/ЕС за радиосъоръжения и крайни 
далекосъобщителни устройства, както и с нормативните актове, с които се въвеждат директивите от 
Нов подход в България.  

 
Преместваеми атракционни съоръжения, открити площадки за игра и спорт – стандарти и 
законодателство, проведен на 26-27 април 2012 г. в гр. Стара Загора. Лектори на семинара бяха 
представители на Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения, на МРРБ, ЦИЕС, Съюз на 
ландшафтните архитекти и др. Семинарът предизвика вниманието на 59 участници - експерти и 
представители на общините, на частния бизнес, Министерството на физическото възпитание и спорта. 
Дискусия със специалистите от бранша показа най-често срещаните проблеми при прилагането на 
стандартите за преместваемите атракционни съоръжения и откритите площадки за игра и спорт. 
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Сигурност на информацията – темата на този семинар, състоял се на 10-11 май 2012 г. в гр. Велико 
Търново, привлече 55 участници. Присъстващите се запознаха с особеностите при прилагането на 
стандарта за управление на сигурността на информацията във фирмите от охранителния бранш, със 
състоянието на стандартизацията в областта на информационните и комуникационни технологии, 
новите тенденции при разработването на стандартите за сигурност на информацията, както и 
облекчено документиране на системи за управление на сигурността на информацията в малки и 
средни фирми. Бяха представени Ethernet стандартите и приноса на Европейския институт за 
стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) в стандартите за сигурност. 

 
Кръглите маси засегнаха следните теми: 
Високоефективните двигатели – технически, икономически и правни аспекти (17.02.2012, Хасково). 
Мероприятието посетиха 34 представители на фирми и свързани с тях организации. Обърнато бе 
внимание, че на системите, в които се използват такива електродвигатели, се пада 70% от 
консумираната енергия в промишлеността. Един от основните фактори за подобряване на енергийната 
ефективност на такива системи за електрозадвижване е и използването на високоефективни двигатели, 
чиито технически показатели са заложени БДС EN 60034-30 „Въртящи се електрически машини. Част 
30: Класове на ефективност на трифазни едноскоростни индукционни двигатели с кафезен ротор (IE 
код)”. Един от акцентите на дискусията бе фокусът на европейската стандартизация – създаване на 
рамка с изисквания за екодизайн на продуктите, свързани с потреблението на енергия. 

 
Сигурност навсякъде – (01.03 2012, София)  
Събитието, в което участие взеха 71 представителите на бизнеса, се проведе паралелно с изложението 
„Секюрити – сигурност и защита” и предизвика голям интерес. Участниците бяха запознати с 
дейността на БИС/ТК 53 „Алармени системи” и БИС/ТК 57 „Информационни и комуникационни 
технологии”. Бяха представени стандарти относно осигуряване защита от проникване и нападение, 
като се акцентира на телевизионни системи за наблюдение, контрола на достъпа, мониторинга и други 
важни за сигурността действия. Беше отбелязано, че с увеличаване на ролята на информационни 
технологии в съвременния свят важността на системата за управление на сигурността на 
информацията и свързаните с нея стандарти заема все по-голямо значение. 
 
Открити и закрити площадки за игра – изисквания и отговорности (28.04.2012 г., Стара Загора). В 
кръглата маса взеха участие представители на 59 фирми и организации и се обсъдиха теми, свързани с 
взаимовръзката между стандарти и законодателство при спазване на изискванията и отговорностите 
по отношение на откритите и закрити площадки за игра. 
Споделен бе практически опит на акредитирани органи за контрол от вид А (ОКА) при оценяване на 
съответствието на площадки за игра, разположени на открито и закрито. 

 
Стандартизация на Европейския съюз в областта на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) – (09.05. 2012, Велико Търново). Темата привлече представители на 35 фирми и 
организации. Участниците се запознаха с международните и европейски организации за 
стандартизация в областта на информационните и комуникационни технологии и ролята на БИС като 
национален орган. Представиха се директивите от Нов подход и по-специално директивите за LVD, 
EMC, крайните далекосъобщителни устройства (RTTE) и глобалния подход при оценяването на 
съответствието. 

 
Стандартите в областта на водолазната дейност – път към успех. Добри практики (29.09.2012, 
Варна). Тематичната кръгла маса с 40 участника предизвика интерес с презентацациите, които 
запознаха с разработените стандарти в областта на водолазната дейност, както и с други европейски и 
международни стандарти, свързани с предлагането на водолазни услуги, обучението на водолази, 
търговията с водолазно оборудване. Присъстващите се обединиха около мнението, че създаването и 
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внедряването на стандарти в областта на водолазната дейност ще подобри работата на водолазните 
фирми и центрове и ще гарантира предоставянето на по-качествена услуга като елемент от 
разнообразието на предлаганите туристически услуги в България. 
 
Специализирани обучения по стандартизация 
Проведените през изминалата година обучения, бяха предназначени за експерти и представители на 
предприятията с цел информирането им относно ключови области на дейност и включването им в 
работата на националните, европейските и международните организации по стандартизация. 
 
Специализирани обучение на тема „Новият Регламент за строителни продукти и стандартите от 
приложното поле на Регламента” се организираха в три града на България - Смолян; Видин и 
Силистра. Те се проведоха със съдействието на регионалните колегии на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране (КИИП). Лектори бяха представители на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на БИС. Участниците бяха запознати с 
Регламент 305/2011/ЕС за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на 
строителни продукти. Представителите на МРРБ разясниха основните изисквания към строежите, 
съществените характеристики на строителните продукти, както и задължителните за деклариране 
показатели на строителните продукти, необходими за влагане в строежа. Специално внимание 
лекторите обърнаха на хармонизираните стандарти от приложното поле на Регламента и декларацията 
за експлоатационни показатели и условията за поставяне на маркировката СЕ, със задълженията на 
икономическите оператори – производители, вносители и дистрибутори, с надзора на пазара и 
предпазните процедури. Участниците бяха запознати и с новия програмен мандат М 466 на 
Европейската комисия за по-нататъшното развитие на системата стандарти за проектиране на 
строителни конструкции – Еврокодове. 
 
Друго специализирано обучение, което предизвика интерес и се проведе отново в три града – Варна, 
Пловдив и Бургас, бе посветено на стандартите за системи за управление и интегрираното им 
прилагане. Участниците се запознаха със стандартите за системи за управление на качеството от 
серията ISO 9000, за управление на риска от серията ISO/IEC 31000 и за оценяване на съответствието 
от серията ISO/IEC 17000. Дискутираха се проблеми, свързани с най-често срещаните пропуски и 
нарушения при документиране и прилагане на системите за управление, като се акцентира на добрите 
практики при изграждане, разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на интегрирана 
система за управление. Разгледани бяха и основните особености при одит на интегрирани системи за 
управление по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  
 
Проведоха и специализирани обучения по следните теми, свързани с конкретни стандарти: 
„Стандарти за действия при кризи и извънредни ситуации” (25 и 26.10.2012 г., Банкя). Пред 
участниците бяха представени концепциите за сигурност на обществото в развиващите се възгледи и 
стратегии за сигурност. Най-подробно беше разисквана серията стандарти ISO 22300 „Сигурност на 
обществото”. 
 
Стандартът ISO 21500:2012 – средство за постигане на ефективно управление на проекти” (22 и 
23.11.2012 г., Бургас) – обучението даде възможност на участниците да разберат как управлението на 
проекти успешно се вмества в съвременната бизнес среда, като присъстващите бяха запознати с важни 
принципи и практики, свързани с управлението на проекти. 
 
„Устойчиви събития с ISO 20121 – въведение в международния стандарт” (13 и 14.12.2012 г., 
София) – основната цел на обучението бе запознаване на аудиторията с международния стандарт ISO 
20121:2012, който засяга дейността на организации, чиято професионална дейност е свързана с 
управление на събития. Присъстващите намериха отговори на въпроси като възможности за 
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сертификация по този стандарт, както и неговото място сред стандартите ISO 14001, ISO 26000, ISO 
22000, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001. 
 
 
Други мероприятия, организирани от БИС 
 
Национална научно-практическа конференция, посветена на качеството  
През месец ноември Българският институт за стандартизация бе домакин и съорганизатор на XXIII-та 
национална конференция по качеството под наслов „Качеството – за по-добър живот 2012”. Събитието 
се проведе в обновения Център за срещи по инициатива на Клуб 9000” и Съюза на специалистите по 
качество в България под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Участие в 
двудневната конференция взеха представители на БИС, ДАМТН, БИМ, БАБХ.  
  
По време на конференцията лектори от различни организации представиха разнообразни теми, сред 
които интерес предизвикаха „Стандарти и критерии за компютърна и мрежова сигурност” и 
„Стандарти за измерване на въглеродния отпечатък на продуктите”. 
 
Стажантска програма с Техническия университет, София 
През 2012 г. Българският институт за стандартизация за първи път участва в стажантска програма 
съвместно с Техническия университет, София. Програмата се реализира по инициатива на 
преподаватели и студенти от Машиностроителния факултет, специалност „Техническо 
законодателство и управление на качеството”. В рамките на две седмици студентите имаха 
възможност да се запознаят на място с дейността на всички сектори и отдели на националния орган за 
стандартизация и да научат повече за работата по стандартизация на национално, европейско и 
международно ниво, както и за предоставяните от БИС услуги.  
 
 
 
БИС НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО 
 
Като член на европейските и международните организации за стандартизация БИС участва със свои 
делегации и представители в годишните асамблеи на тези организации, в заседанията на техническите 
съвети на европейските организации, в годишни срещи на европейски работни органи по 
стандартизация и други мероприятия, представляващи интерес. 
 
Участие в Техническите съвети на европейските организации по стандартизация CEN и 
CENELEC 
Делегирани представители на БИС участват редовно в заседанията на Техническите съвети на 
европейските организации по стандартизация, на които се обсъжда, организира и координира тяхната 
дейност. 
 
Технически съвет на CEN 
На проведените през 2012 г. в Брюксел две заседания на Техническият съвет на CEN (CEN/BT) с 
участието на българския представител се обсъдиха проблеми и организационни въпроси вследствие 
изпълнение на решения от предишни заседания; организацията на работа, процедури за работа, 
координиране и планиране на дейността по стандартизация в CEN и Плана за действие в CEN/BT за 
2010-2013 г. за изпълнение на Стратегията на CEN 2010-2013. Сред основните обсъдени въпроси бяха 
Регламентът (ЕС) № 1025/2012, оптимизиране на стандартизационния процес, развитието на 
стандартизацията в областта на услугите, намаляване на времето за разработване на стандарти и други 
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стандартизационни документи и др. Одобрени бяха общо 16 нови и актуализирани мандати на ЕС и 
EFTA. Взети бяха решения за създаване на нови 5 технически комитета на CEN. 

 
Технически съвет на CENЕLEC 
През 2012 г. се проведоха три заседания на Техническия съвет на CENELEC, на които с участието на 
упълномощен представител на БИС се одобри плана за действие на CLC/BT за периода 2011-2013 в 
изпълнение на стратегическата визия на Европейската комисия по европейската стандартизация. Бяха 
обсъдени стратегически въпроси и политики, както различни проблеми пред националните 
организации и предложенията за решаването им, както и начина за активизиране на процеса по 
включване на експерти от малките и средни предприятия, публичния и научния сектор, форуми и 
консорциуми. 

На първото заседание българският делегат представи за работата на БИС с документите на 
CENELEC/BT и CEN/BT съгласно Правилата за работа по национална стандартизация и процедурите 
за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството ни в CEN/CENELEC. Направените 
предложения и последвалата дискусия намери отражение в решението за срока за съгласуване на 
национално ниво на документите на Техническия съвет на CENELEC.  
 
Участие в годишни срещи на европейско и международно ниво  
През 2012 г. делегати от БИС и представители на членове на БИС участваха общо в 35 срещи на 
работни органи на европейски и международни стандартизационни организации – 23 срещи на CEN, 5 
срещи на CENELEC, 6 срещи на ISO и една среща на ISO/IEC JTC 1. 
През изминалата година се забелязва активизиране на работата на европейско и международно ниво. 
Така например увеличен е броят на експертите, представители на членове на БИС, участващи в 
работни групи за разработване на проекти. През 2012 г. са номинирани 9 експерти за активно участие 
в работни групи за разработване на проекти към CEN/TC и 13 експерти за активно участие в работни 
групи към ISO/TC. 
 
Пленарно заседание на CEN/TC 409 „Услуги, предоставяни от центрове за красота” 
Български експерти от БИС/ЕРГ 13 „Услуги за красота” взеха участие в пленарното заседание на 
новосъздадения европейски комитет в областта на услугите за красота, проведено в началото на 2012 
г. в Париж. Целта на този европейски комитет е разработване на стандарт „Услуги, предоставяни от 
центрове за красота”, който да определя изисквания и препоръки за цялостно управление и 
осигуряване на качество на пълния набор от услуги, предлагани от професионални центрове за 
красота. На заседанието се определи окончателният обхват на стандарта, техническото съдържание и 
етапите за подготовка на проекта. Българските експерти бяха определени да участват в разработването 
на първи работен проект на стандарта.  
 
Пленарни срещи на CEN/TC 155 „Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи” 
На проведените през 2012 г. две срещи на европейския технически комитет, съответно в Унгария и 
Белгия, взеха участие и експерти от БИС/ТК 81. Важен момент от втората пленарна среща е 
дискусията с представителя на Постоянния комитет по строителство към ЕК и консултант от CEN 
относно 4 проекта на стандарти от вида „Umbrella”. Целта е този вид стандарти да обхващат групи от 
стандарти за продукти, предназначени за определено приложение. Предвижда се те да бъдат 
хармонизирани към Регламента за строителни продукти. Важно е да се отбележи, че на срещата се 
прие и официалната покана от БИС за домакинство на следващото заседание на CEN/TC 155, което е 
планирано замесец май 2013 г. 
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Заседание на CEN/TC 239 „Медицински превозни средства и тяхното оборудване. Носилки и 
съоръжения за обслужване на пациенти" 
Експерти от БИС/ТК 87 взеха участие в проведеното през октомври заседание на CEN/TC 239 заедно с 
над 20 /делегати от 8 европейски държави. Участието на българските представители бе приветствано 
от председателя и секретаря на европейския технически комитет.  
На заседанието се разгледаха проектите за изменения на стандарти EN 1865-1:2010 и EN 1865-2:2010 и 
на EN 1789:2007, като се обсъди хармонизирането им с Директивата за медицински устройства 
(93/42/ЕЕС) и Машинната директива (2006/42/ЕЕС). Заседанията преминаха в конструктивни 
дискусии и приятелска атмосфера.  
 
Пленарно заседание на CEN/TC 296 „Цистерни за превоз на опасни товари” 
На проведеното през ноември 2012 г. в Париж двадесет и първо пленарно заседание на CEN/TC 296  
участваха 13 експерти от 5 държави, включително двама експерти от БИС/ТК 73 „Опаковки, палети, 
контейнери, целулоза, хартия и картон”. На заседанието бяха одобрени докладите на следните работни 
групи към техническия комитет, като специално внимание се отдели на РГ 2 „Low pressure metallic 
tanks - Design and construction” относно изпитването за херметичност на цистерните, на защитата от 
замърсяване на входа на цистерните, на недопустимото използване на остаряла техника и на други 
важни въпроси в тази област. 
 
Пленарно заседание на CLC/TC 17B „Апарати за управление и комутация за ниско напрежение” 
В годишната среща на техническия комитет на CENELEC, проведена през  декември 2012 г. в Брюксел  
участие взеха 16 експерти от 8 държави, включително двама експерти от БИС/ТК 72 „Електрически 
апарати за ниско напрежение”. На заседанието се отчете изпълнението на задачите през 2012 г. и беше 
обсъдена предстоящата работна програма. Представен бе доклад за работата на съвместната работна 
група CLC/IEC JWG за енергийна ефективност, като беше подчертано, че апаратите за комутации и 
управление за ниско напрежение са от особено важно значение за интелигентните мрежи, поради 
което е необходимо привличане на заинтересованите страни в дейностите по стандартизация на смарт 
мрежите, за да се отразят всички изисквания относно апаратите за комутации и управление. 
 
Среща на координационната група за електромобили (eMobility Co-ordination Group) към CEN-
CLC/CG 1 
На проведената през октомври в Брюксел втора среща на координационната група за електромобили 
към CEN-CLC/CG 1, присъства и експерт от БИС/ТК 49 „Електрически уредби за ниско напрежение” 
по отношение на зарядните станции за електромобили. Във връзка с изпълнението на Мандат М/468 
координационната група е представила на ЕК списък със стандарти от работните програми на 
CEN/CENELEC, отнасящи се до зареждането на електромобилите. Обсъдена бе възможността 
стандартите, включени в този списък, да станат задължителни. 
 
Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация в сферата на електромобилността 
Представител на БИС/ТК 49 и на Индустриалния клъстер „Електромобили" взе участие в проведената 
в Брюксел в края на ноември Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация, посветена на 
електромобилността. На срещата бяха обсъдени тенденциите в развитието на електромобилите и 
съпъстващата ги инфраструктура в ЕС и САЩ. 
Според участниците в работната група на CEN/CENELEC SmartCharging зарядните устройства могат 
да бъдат проектирани да адаптират параметрите си на зареждане, така че да спомагат за стабилизиране 
на мрежата при моментните флуктуации, характерни за ВЕИ в зависимост от климатичните условия. В 
плановете на стандартизационните организации са застъпени и перспективните технологии за 
„обратен трансфер на енергия” с източник батерии на електромобили. 
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Европейска конференция, посветена на образованието за стандартизация (юни, 2012, Брюксел)  
Първият европейски диалог по въпросите на образованието за стандартизация, организиран съвместно 
от европейските организации по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI привлече над 90 делегати, 
сред които представители на бизнеса и индустрията, на висшето образование, на правителствата и 
Европейската комисия, както и на национални и европейски организации по стандартизация. 
Основното заключение от конференцията е, че е необходимо обединяване на  съвместните усилия, за 
да се повиши информираността и подобрят знанията относно стандартите и стандартизацията. В 
резултат на това ще бъде разработена обща стратегия за образованието в сферата на стандартизацията 
въз основа на добрите практики в образователни и обучителни дейности, разработени и приложени в 
различни страни. Във форума участие взе и български представител, номиниран от БИС - доц. Милка 
Вичева от Техническия университет, София. 
 
Участие на БИС в европейски програми и проекти  
 
Проект по програма „Леонардо да Винчи” 
През 2012 г. Българският институт за стандартизация приключи успешно участието си като партньор в 
проект по програма „Леонардо да Винчи”, Virtual Educational Programme for Furniture Branch, 
Трансфер на иновации, финансиран от Европейската комисия. През септември 2012 г. с любезното 
домакинство на БИС се проведе последната партньорска среща по проекта. Резултатът от проекта е 
създаването на многофункционален интерактивен интернет портал с терминологичен речник на 5 
езика и електронни модули за обучение, предназначен за широк кръг потребители – учащи се, 
преподаватели, конструктури, дизайнери, производители, търговци, потребители. Порталът предлага 
не само превод на основните термини в мебелния бранш, но база-данни със заглавията, обекта и 
областта на приложение на актуалните европейски стандарти, свързани с мебелния бранш и 
действащите нормативни актове в петте партньорски страни на английски, немски, български, чешки 
и словашки. Порталът е достъпен на адрес: http://www.e-furniture.info/cz/home/ 

 
Рамково споразумение за сътрудничество за превод на европейски стандарти на езиците на 
Общността 
През 2012 г. се продължи изпълнението на двегодишното Рамково споразумение за партньорско 
сътрудничество за превод на европейските стандарти на български език, което е по програма, 
финансирана от ГД „Предприемачество и индустрия” на Европейската комисия (ЕК). Това е част от 
мерките на ЕК за улесняване на бизнеса, в частност на малките и средните предприятия при 
прилагането на стандартите и, както и за повишаване на информираността и конкурентоспособността 
на МСП в България. В изпълнение на споразумението през 2012 бяха въведени с превод 17 европейски 
стандарта в различни области до изчерпване на наличния бюджет. В края на 2012 г. беше подготвено и 
подадено проектно предложение за участие в следващото Рамково споразумение за партньорско 
сътрудничество за превод на европейските стандарти на български език за 2013 г. – 2014 г. 
Предоставянето на европейски стандарти в превод на български език е предпоставка за тяхното по-
лесно разбиране и прилагане и съдейства за повишаване на конкурентоспособността на българските 
предприятия на европейския пазар.  
 
Туининг проект „Подкрепа за Института за стандартизация на Босна и Херцеговина” 
Основна цел на стартиралия през 2011 г. проект в консорциум с Испанската асоциация за 
стандартизация и сертификация (AENOR) и Германския институт за стандартизация (DIN), и 
финансиран от Европейската комисия подпомагане на интеграцията на пазарите на Босна и 
Херцеговина в общоевропейския пазар чрез развитие на инфраструктурата по качество и създаване на 
подходяща среда за индустрията и производителите от Босна и Херцеговина.  
През 2012 г. е изпълнена основна част от дейностите. Проведени са срещи с всички заинтересовани от 
процеса по стандартизация. Извършена е оценка на съществуващата техническа база и е изготвено 
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задание за доставка на техника и софтуер, проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка 
и е сключен договор с изпълнител. Направен е задълбочен анализ на публичните институции в Босна и 
Херцеговина и отношенията им с Института за стандартизация на Босна и Херцеговина във връзка с 
бъдещото създаване на контактна точка и са разработени проекти на процедури за вътрешни 
консултации и информационна система. В тази връзка са проведени и консултации с публичните 
институции от Република Сръбска. Разработени са проекти на процедури по нотификация, както и 
препоръки за подобряване на системата за управление на качеството в института. Проведено е 
обучение на персонала на института, вкл. посещение за обмяна на опит в БИС. Направен е SWOT 
анализ на готовността на института да изпълни критериите за членство в CEN и CENELEC и др. 
 
35-а Генерална асамблея на ISO (септември, 2012, Сан Диего, САЩ) 
В работата на най-високия форум на Международната организация за стандартизация (ISO), проведен 
под домакинството на Американския институт за национална стандартизация (ANSI) представители 
на БИС бяха Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС, и Ирен Дабижева, 
изпълнителен директор на БИС. Обсъдени бяха широк обхват от технически, административни и 
финансови въпроси, свързани с дейността на организацията, по-съществени от които бяха: преглед на 
сътрудничеството на ISO с други международни организации за стандартизация като IEC, ITU и WTO, 
преглед на работата на Техническия съвет на ISO (Technical Management Board), обсъждане на 
програмата и бюджета за 2013 година, на участието на развиващите се страни в работата по 
стандартизация и други.  
Проведе се и дискусия по въпроси и теми, предвидени да залегнат в Стратегическия план на ISO за 
2011-2015, по-съществени от които бяха: политиката на ISO относно авторските права върху 
стандартите, бъдещия бизнес модел, стандартите и образованието. На асамблеята бе връчена и 
годишната международната награда на ISO за креативност и иновативност при разработването на 
стандарти „Lawrence D. Eicher Leadership” на ISO/TC 242 „Energy management”, разработил 
международния стандарт ISO 50001 „Energy management systems – Requirements with guidance for use”. 
В рамките на асамблеята се проведе и открита сесия, посветена на постигането на иновации чрез 
устойчиви и зелени бизнес стратегии, отчитайки възможностите на международните стандарти за 
подпомагане на иновациите и устойчивостта.   
 
75-а Генерална асамблея на IEC (октомври 2012, Осло, Норвегия) 
На поредната годишна среща на Международната електротехническа комисия (IEC), в която взе 
участие и делегация на Българския институт за стандартизация, присъстваха над 1200 делегати от 89 
различни държави. В рамките на мероприятието се проведоха заседания на управляващите органи на 
IEC, форуми на председателите и на секретарите на националните електротехнически комитети, 
заседание на Съвета на IEC и открито заседание. На заседанието на Съвета на IEC беше представен 
годишният отчетен доклад от настоящия генералния секретар на IEC г-н Рони Амит и официално бяха 
прехвърлени пълномощията на новия генерален секретар на IEC Франк Вреесвюик. Беше избран и 
новият президент на IEC д-р Ю. Номура за периода 2014-2016 г. и бяха проведени избори за членове 
на управляващите органи на IEC. Обсъдени бяха резултатите и перспективите за сътрудничество с ISO 
и ITU. 
Откритото заседание на IEC беше посветено на възобновяемата енергия и енергийните мрежи на 
бъдещето и умните мрежи. Бяха представени доклади на норвежки енергийни доставчици и 
регулатори и представители на водещи световни фирми. 
Паралелно със 76-ата годишна среща на IEC се състояха годишните срещи на около 110 технически 
комитета, подкомитета и работни групи. 
В рамките на това събитие българската делегация проведе редица ползотворни срещи и обмени 
мнения с други национални делегации по разглежданите въпроси. 
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Световен инженерен форум 2012 „Устойчиво строителство за хората” (ноември 2012, Любляна, 
Словения) 
Около петстотин представители от близо 60 страни взеха участие в престижния форум. Инженери, 
политици, научни изследователи, представители на бизнеса от целия свят обмениха мнения относно 
устойчивото строителство - основното предизвикателство на 21-ви век. Форумът протече в 4 пленарни 
сесии: градове и градска среда; устойчиви сгради и инфраструктура; зелени сгради; управление на 
риска при бедствия. България беше представена от трима делегати, сред които инж. Димитър Начев - 
член на УС на БИС и съавтор на единия от докладите на тема „Стандарти за устойчиво строителство”.  
 
15-та годишна среща на Комитета за управление на сертификацията на IECEE  
БИС като национален член участва редовно в заседанията на CMC – IECEE. На проведената през 
2012 г. в Лондон поредна среща бяха обсъдени дейностите на Съвета за оценяване на Съответствието 
– IEC CAB, както и  на Съвета за политика, стратегия и развитие. Бяха одобрени и приети нива на 
приоритети: първо ниво – енергийна ефективност, индустриална автоматизация, устройства за 
автоматизация, сертификация на персонал, умни устройства; второ ниво – начини на изпълнение, 
функционалната безопасност, допълнителни стандарти; трето ниво – пожарна безопасност, 
железопътен инженеринг, телекомуникации, възобновяеми енергийни източници, високоволтови 
трансформатори. 
 
 
 
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
През 2012 г Българският институт за стандартизация е издал с превод на български език 409 
европейски и международни стандарти и стандартизационни документи. Броят е почти същият като 
през 2011, когато са 408. 
 
Въведените на един от официалните езици на CEN/CENELEC или на ISO са 1687, а броят на 
отменените през миналата година стандарти е 1130.  
 
Издадени с превод на български език са и стандарти, реализирани с външно финансиране в следните 
области: проектиране на строителни изолации, прилагане на законодателството по околна среда и в 
областта на информационните технологии. 
 
Своевременно са издадени и 22 национални приложения, разработени от ТК 56, и разработеният на 
национално ниво стандарт: БДС 4331:2012 „Кадмий. Технически условия на доставка”. 
 
Сред по-важните стандарти, издадени в превод на български език, са следните: 
- БДС EN ISO 50001:2011 „Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за 
прилагане” 
- БДС EN 31010:2010 „Управление на риска. Методи за оценяване на риска  
- БДС ISO 31000:2011 „Управление на риска. Принципи и указания” 

- БДС ISO 28000:2012 „Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за 
доставки” 

- БДС ISO/IEC 27005:2012 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на 
риска за сигурността на информацията” 

- БДС ISO 10004:2012 „Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за 
наблюдение и измерване” 

- БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на 
различни видове органи, извършващи контрол 

- БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. 
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- СД ISO/TS 22004:2012 „Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. 
Ръководство за прилагане на ISO 2200:2005” 

- БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална отговорност” 
- БДС ISO 20121:2012 „Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за 

прилагане”. 
 
Своевременно са подготвени за издаване и са отпечатани 12 броя на Официалния бюлетин на БИС. 6 
броя на излизащото в електронен вид списание „БДС Компас” са публикувани на интернет страницата 
на БИС, като темите през 2012 бяха: услуги, енергийно управление, туризъм, безопасност на машините 
и козметични продукти. Анализ показва, че най-голям интерес е предизвикал броят, посветен на 
услугите - 700 разглеждания, следван от енергийното управление (600) и безопасността на машините с 
570 разглеждания. Този факт свидетелства, че списанието на БИС се ползва с популярност и има своята 
аудитория. 
 
В допълнение БИС подготви и информационна брошура за проведената през 2012 в България Генерална 
асамблея на CEN и CENELEC. 
 
Статистика 
 
Броят на въведените през 2012 г. стандарти по видове е онагледен в таблицата и графиката по-долу:  
 

Вид Брой 
БДС 31 
ISO 90 
ISO/IEC 3 
IEC 1 
EN 1155 
EN ISO 339 
HD 9 
ETSI 64 
Стандартизационни документи на CEN, CLC, 
ISO, ETSI 100 

Общо 1792 
 

Въведени стандарти през 2012 г. по видове БДС

ISO

ISO/IEC

IEC

EN

EN ISO

HD

ETSI

станд. документи на  CEN,
CLC, ISO, ETSI
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Естествено най-голям е делът на европейските, включително EN ISO, след което следват въведените 
като български международни стандарти, чиито брой е по-голям в сравнение с 2011 г., когато са 
въведени 49 международни стандарти. 
 
Картината на националния фонд от стандарти към края на 2012 г. е както следва: 
 

Национален фонд от български стандарти към края на 2012 г.

20344

7972

2463

1173
26

399
89 159

912
БДС EN (CEN, CENELEC)

БДС

БДС EN (ETSI)

БДС ISO

БДС ISO/IEC

СТ на  СИВ

БДС IEC

БДС ETS

други стандарт.
документи (TR, TS и др.)

 
 

 
По-долу е показано как се променя националният фонд от стандарти през 2010, 2011 и 2012 г. 
 

 Стандарти по видове 2010  2011  2012 
БДС EN (CEN, CENELEC) 19140 19774 20344 
БДС 8120 7971 7972 
БДС EN (ETSI) 2309 2399 2463 
БДС ISO 1134 1145 1173 
БДС ISO/IEC 24 24 26 
СТ на СИВ 447 439 399 
БДС IEC 94 94 89 
БДС ETS 153 159 159 

други стандарт. документи (TR, TS и др.) 795 860 912 
Общо 32216 32865 33537 
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Сравнението по видове на националния фонд от стандарти е илюстрирано на следващата графика, от 
която се вижда, че продължава тенденцията с най-голям дял да бъдат въведените на национално ниво 
европейски стандарти – закономерност, произтичаща от задължението ни като национален орган по 
стандартизация да въвеждаме своевременно европейските стандарти. 
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБИ. НАЦИОНАЛЕН 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
В информационния център на БИС се предоставя информация относно български, европейски, 
международни и чуждестранни стандарти и стандартизационни документи. Информационните услуги, 
които БИС предоставя, включват: 
 

• библиографски справки за български, международни, европейски и чуждестранни стандарти и 
стандартизационни документи 

• тематични справки в конкретна област 
• справки за актуалност на стандарти и стандартизационни документи 
• отговори на запитвания от клиенти. 

 
Броят на обслужените през 2012 г. клиенти е 723, подготвени са 2273 тематични и библиографски 
справки, предоставена е информация относно 2550 документа, изготвени са 8 справки за актуалност на 
български стандарти и 72 справки за актуалност на международни стандарти по абонамент. В 
информационният център са изготвени и 80 отговори на запитвания. 
 
В библиотеката към информационния център клиентите имат възможност на място да намерят 
необходимата им информация и да се запознаят с текстовете на стандартите и стандартизационните 
документи, включително европейски, международни стандарти и от чуждестранни стандарти. През 
изминалата 2012 г. от услугите на библиотеката са се възползвали 2027 клиенти и служители на БИС, 
като са предоставени 5792 бр. документи. 
 
Продажби на стандарти 
Общият брой на продадените през изминалата година български стандарти е 8362, което е с около  
17 % по-малко в сравнение с 2011 г. Особено голям е спадът при националните стандарти - 38 % и при 
БДС EN - 17 %. По-малък е спадът при БДС EN ISO и БДС ISO – 6 %. На графиката по-долу е дадена 
илюстрация на продажбите на български стандарти по видове през изминалата година:  
 

Продадени български стандарти през 2012 г. по видове 

1119

4173

2190

674
135 71

БДС

БДС EN

БДС EN ISO

БДС ISO

стандартизационни документи (СД)

други (БДС HD, БДС IEC, СТ на СИВ, проекти
на БДС)

 
Общият брой на продадените стандарти е 8362. 
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Освен това са продадени и 422 бр. документи на международни и чуждестранни организации по 
стандартизация, с които БИС има подписано споразумение за разпространение, в това число: 
международни (ISO, IEC), немски (DIN), британски (BSI), американски (ASTM), руски (ГОСТ), други 
(ÖNORM, API, AASHTO). 
 
През 2012 се отчита се спад в продажбите на стандартите на ISO и ръст в продажбите на стандартите 
на DIN и ASTM, но като цяло продажбите на международни и чуждестранни стандарти се запазват на 
същото ниво както през предходните години. 
 
Съотношението на тези продажби е дадено на следната графика: 
 

 
Продадени международни и чуждестранни стандарти през 2012 г. 
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1%1%
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други

 
 
 
 
През 2012 г. най-продаваните стандарти са новото издание БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за 
извършване на одит на системи за управление” и БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване на 
съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол”. 
Сред най-продаваните продължават да бъдат и стандартите, свързани със системите за управление по 
отношение на околната среда, сигурността на информацията, риска, с оценяване на съответствието, 
строителния сектор, енергийната ефективност, услугите и пожарната безопасност. 
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Графично изражение на най-продаваните български стандарти през 2012 г. е дадено по-долу: 
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БДС EN 10204:2005  

БДС EN 1090-2:2008+A1:2011  
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БДС EN ISO/IEC 17021:2011  

БДС EN 15733:2010  

БДС EN 933-3:2012  

БДС EN 933-8:2012  
БДС EN ISO 17637:2011  
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БДС ISO 31000:2011  

БДС ISO 4310:2010  
брой

 
 

Съществуващата и непрекъснато осъвременяваща се автоматизирана система за управление на 
дейностите по стандартизация и на продажбите улеснява максимално достъпа на клиенти до 
необходимата им информация, поради което през изминалата година се очертават следните 
тенденции: 
 намалява броят на запитванията на клиентите относно актуалност на стандартите, цена и др.; 
 намалява продажбата на каталог на БДС; 
 увеличава се относителният дял на поръчките за закупуване на стандарти по интернет – те 

заемат 43,3 % от общия брой; 
 най-голям относителен дял имат продажбите български стандарти 

- онлайн – 40,4 %;  
- на диск – 32,6%; 
- на хартия – 27 %. 

 
Дейности на БИС, свързани с членството на България в Европейския съюз 
Като член на Европейския съюз (ЕС) България спазва своя ангажимент при изпълнение на Директива 
98/34/ЕС за обмен на информация, както и в изпълнение на задълженията, произтичащи от 
Споразумението за премахване на техническите пречки в търговията към Световната търговска 
организация (WTO/TBT). Функциониращият национален информационен център изпълнява 
задължението си да осигурява на информация в областта на стандартизацията в съответствие с 
цитираните документи.  
През 2012 г. е нотифициран един проект на стандарт, разработван на национално ниво в обхвата на 
БИС/ТК 1 „Пожаро- и взривозащита”. 

 
Ежемесечно в Официалния бюлетин и на интернет страницата на БИС се оповестява информация, 
свързана с нотификации на проекти на национални стандарти, получени от други национални органи 
за стандартизация - членове на CEN/CENELEC,  както  и на членове на Световната търговска 
организация. 
През 2012 г. в европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC чрез националния 
информационен център са нотифицирани 1756 броя национални стандарти, въвеждащи европейски. 
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Същевременно продължи редовното изпращане на информация относно заглавията на български език 
на европейски стандарти на етап проект и ратифициран документ и на хармонизирани стандарти за 
цитиране в Официалния вестник на ЕС. През изминалата година редовно се осигуряваше информация 
относно нотификации на проекти на национални стандарти по процедура Vilamoura в CENELEC, 
изпратени от националните комитети. 
Предоставена е информация за 61 запитвания, постъпили от организации от страната и чужбина. 
Своевременно през годината се уведомяват органите на държавната администрация, съобразно 
областта на компетентност, за постъпили проекти на европейски стандарти на етап обществено 
допитване. 
 
118-та среща на Комитета „Стандарти и технически регламенти” към Директива 98/34 и  
41-то заседание на Комитета „Стандарти и технически регламенти” (октомври 2012, Брюксел) 
На поредната среща на Комитета „Стандарти и технически регламенти” към Директива 98/34 и 
заседанието на Комитета „Стандарти и технически регламенти”, на която участват националните 
органи за стандартизация, присъства и упълномощен представител на БИС. На срещата беше обсъдено 
преразглеждането от ЕК на европейските стандартизационни процедури от гледна точка на 
ефикасността и прозрачността им с цел разработване на предложение за реформа („стандартизационен 
пакет”), която да допринесе за по-ефективна и прозрачна европейска стандартизация. Чрез тези 
действия Комисията цели да опрости достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до 
стандартите и да увеличи капацитета за иновации на европейските предприятия. Част от дискусиите 
бяха посветени на по-пълното навлизане на ИКТ в процедурите за обществени поръчки и на 
необходимостта от разработване и въвеждане на стандарти в сферата на услугите с цел избягване на 
различията, базирани на националните законодателства и премахване на пречките пред 
трансграничното предлагане на услуги. 
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ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Една от основните цели през изминалата година, която БИС постигна, е запазването на финансова 
стабилност в условията на цялостна финансова и икономическа криза. Във финансово отношение 2012 
г. не беше лека, но благодарение на провежданата адекватна финансова политика и функциониращата 
система за финансово управление и контрол се осигуриха условия за ефективна дейност по 
стандартизация на национално и международно ниво. 
 
През 2012 г. финансирането на дейността по стандартизация продължи да се осъществява със същите 
източници, както и в предходни години. В следващата таблица и графиката към нея се съдържа 
конкретна информация за приходите на БИС за отчетната година. 
 

Източник на финансиране лв. % 
Субсидия от държавния бюджет 1 105 000 43 
Приходи от продажби 425 123 17 
Членски внос 188 235 7 
Договори, вкл. по европейски проекти 196 979 8 
Други приходи – лихви и спонсорство 21 496 1 
Финансиране по проект по Оперативна 
програма 

619 188 24 

Всичко приходи 2 556 021   
Наличност от предходни години към 
01.01.2012 г. 

289 434   

 
Финансиране на дейността по стандартизация за 2012 г. (лева)
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Сравнение на приходната част на бюджета за три последователни години е показано в следната 
таблица и графиката към нея: 
 

  
2010 2011 2012 

лева % лева % лева % 
Субсидия от държавния бюджет 1 074 000 39 1 074 000 53 1 105 000 43 
Приходи от продажби 467 905 17 450 481 23 425 123 17 
Вноски от членовете на БИС/ТК 202 358 7 198 508 10 188 235 7 
Договори за финансиране на теми, в т.ч. от 
европейски проекти 

83 425 3 83 155 4 196 979 8 

Други приходи (лихви и спонсорство) 27 879 1 22 671 1 21 496 1 

Финансиране по проект по Оперативна 
програма 

889 083 33 187 234 9 619 188 24 

Общо приходи 2 744 650   2 016 049   2 556 021  
Наличности на 01.01 за съответната година 503 518   355 418 

  

289 434 
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Както се вижда, субсидията от държавния бюджет за последната 2012 г. е леко завишена в сравнение с 
предходните две, което е вследствие на отчетения инфлационен индекс за периода. Съгласно Закона за 
националната стандартизация тези средства гарантират плащането на членския внос в европейските и 
международните организации по стандартизация и административно-техническото обслужване на 
техническите комитети. 
Продължава обаче спадът в приходите от продажба на стандарти и стандартизационни документи и от 
вноски на членове на БИС – факт, дължащ се на затрудненията, които изпитват фирмите от 
продължаващата обща икономическа криза в страната. Не трябва да пренебрегваме и факта, че спадът 
о т пр о дажби се дължи и на продължаващата все още нерегламентирана продажба на стандарти – 
явление, което БИС всячески се стреми да ограничи и преустанови.   
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От друга страна, се наблюдава ръст в приходите от договори за въвеждане на стандарти на национално 
ниво и по-специално в резултат от сключените през изминалата година два договора с МРРБ за 
въвеждане на Еврокодове с превод на български език и разработване на национални приложения и 
изпълнението на Рамковото споразумение за партньорско сътрудничество за превод на български език 
на хармонизирани европейски стандарти. 
 
Що се отнася до разходите БИС положи усилия и съумя да следва последователна политика на 
балансираност при извършването на финансови разходи, отчитайки обективните обстоятелства от 
финансовата криза.  
 
Изпълнението на разходната част от бюджета може да се види в детайли от следващата таблица, в 
която е представена и сравнителна информация за разходите за 2010, 2011 и 2012 г.  
 

       

  
2010   2011   2012 
лева % лева % лева % 

Заплати, в т.ч. ДМС 827 250 40,0 764 638 40,4 783 986 41,7 
Други възнаграждения 358 781 17,4 262 472 13,85 258 122 13,7 
Социално-осигурителни 
вноски 

147 081 7,1 136 792 7,2 146 602 7,8 

Издръжка 374 181 18,1 358 577 18,9 325 867 17,3 
Членски внос за ISO, IEC, 
CEN, CENELEC 

354 251 17,1 370 170 19,5 365 095 19,4 

Капиталови разходи 3 952 0,2 2 150 0,1 858 0,1 
Общо разходи 2 065 496   1 894 799   1 880 530 100 
Наличности в края на 
годината 

1 182 672   539 083   345 737 
  

 
Графично изражение на разходите може да се види от следната графика: 
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От представените данни се вижда, че независимо от трудностите, през 2012 г. Българският 
институт за стандартизация осигури необходимия баланс, което е важно условие за недопускане на 
финансова нестабилност и за изпълнение на целите, свързани с дейността по стандартизация. 
Следваната през годината финансова политика бе изцяло съобразена с икономическите и 
финансови обстоятелства в страната. 
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ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩЕТО 
 
Променящите се икономически условия и повишаващите се изисквания на потребителите налагат 
адекватен и навременен отговор. От друга страна, обществено-икономическата ситуация в страната 
през изминалата година изисква и в бъдеще обмислени действия и разумно отношение при използване 
на съществуващите ресурси.  
 
Отчитайки обективните обстоятелства, БИС ще насочи своите усилия към: 
 

 успешно приключване и отчитане на дейностите по проекта „Усъвършенстване на 
системата за стандартизация в България” по ОП „Конкурентоспособност на българската 
икономика”, една от целите на които е повишен административен, технически и 
информационен капацитет; 

 
 подобряване качеството и количеството на услугите за бизнеса, предлагани от БИС чрез 

разширяване и развитие на интегрирана база данни на БИС; 
 
 повишаване качеството на издаваните от БИС продукти (стандарти, официален бюлетин и 

др. специализирани издания) и намаляване на разходите чрез използване на собствена 
високотехнологична печатна техника; 

 
 привличане в процеса на стандартизация и насърчаване прилагането на стандарти от малки 

и средни предприятия чрез популяризиране дейността на БИС; 
 
 насърчаване на ВУЗ-ове и научни среди за по-активно участие в процеса по стандартизация; 

 
 създаване на сертификационни схеми за продукти или услуги и присъединяване към 

съществуващи сертификационни схеми на европейско и международно ниво в избрани 
сектори с приоритетно значение за българската икономика; 

 
 запазване на финансовата стабилност и увеличаване на приходите от стопанска дейност; 

 
 преглед и анализ на съществуващите основни документи на БИС за привеждане в 

съответствие с разпоредбите на Регламента за европейска стандартизация. 


	Обхватът на дейност на ЕРГ 15 е стандартизация в областта на управлението на проекти, програми и портфолио. Новосформираната работна група е огледална на международните технически комитети ISO/TC 258 „Project, programme and portfolio management” и ISO...
	Дейността на ЕРГ 16 ще е насочена към хармонизиране на основните принципи и изисквания за работа и съхранение на веществени доказателства с цел гарантиране на тяхната цялост и запазване на процесуалната им стойност и хармонизиране на изискванията за с...
	През изминалата година се наблюдава разширяване на обхвата на дейност на следните технически органи на БИС:
	БИС/ТК 55 „Руди и скални материали” добави към своя обхват областта на дейност на CEN/TC 341 „Геотехнически изследвания и изпитвания”;
	Безопасност на машини. Прилагане на хармонизирани стандарти при оценяване и удостоверяване на съответствие и поставяне на маркировка СЕ – на проведения през месец март 2012 г. в Стара Загора семинар присъстваха 35 представители на фирми и организации....


