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ЧРЕЗ СТАНДАРТИТЕ – ВИНАГИ КРАЧКА НАПРЕД 
 

ЕЛЕКТРОНЕН 

БЮЛЕТИН 
Брой 1, февруари 2017 г. 

ВАШИЯТ  ПОРТАЛ КЪМ НАДЕЖДНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СТАНДАРТИТЕ 

 

В този брой ще намерите: 

 

 Новини 

Нов проектен комитет на ISO за подобряване на проследимостта по веригата за доставки 

Ново равнище на одитите на системи за управление със следващо издание на ISO 19011:2018 

Как да се измери ефективността на сигурността на информацията 

Очаквани срокове за публикуване на новия международен стандарт ISO 45001 „Системи за 

управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване” 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Растителни биостимуланти и 

селскостопански микроорганизми” 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Водорасли и продукти на 

основата на водорасли” 

Предложение на ISO за създаване на нов Технически комитет „Злато” 

„Небето” е границата 

 

 МСП & тяхното участие в стандартизацията 

Стандартите в полза на фирмите, които ги прилагат 

 

 Продукти & услуги на БИС 

Нова колекция стандарти на CD „Сигурност на обществото и гражданите” 
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Нов проектен комитет на ISO за 

подобряване на проследимостта по веригата 

за доставки 
 

 

Знаете ли дали бутилката шампанско McCoy е 

оригинална? Обувките Ви наистина ли са 

произведени в Италия или млякото, което сте 

купили, е пастьоризирано? Проследимостта, 

известна още като верига за доставки, е важна 

от гледна точка на гарантиране на 

автентичността, а следователно и на 

качеството и безопасността на всеки продукт, 

който можем да си представим. 

Новосъздаденият комитет на ISO ще направи 

това много по-лесно. 

Познанието и проследимостта на 

специфичните характеристики на продукта 

(като произход, устойчивост на елементите на 

продукта и/или производствения процес) е 

информация, която е все по-важна и търсена 

от потребителите както по отношение на 

суровините – например памука, така и по 

отношение на крайния продукт – фланелката 

от любимия ни магазин. 

Проследимостта, а оттам и прозрачността, 

осигуряват спокойствие и по-добро разбиране 

на производствените характеристики на 

продуктите, което от своя страна води до 

намаляване на рисковете за здравето и 

повишава безопасността и качеството. В много 

случаи това дори е законово изискване. 

Надеждната система за управление на веригата 

за доставки е особено важна за 

сертификационните и гарантиращи качеството 

схеми. 

Съвременният свят буквално е залят от 

системи и програми за проследимост по 

веригата за доставки, които имат собствена 

семантика, представяне и индустриална 

насоченост и включват вериги за доставки за 

безопасност на хранителни продукти, 

устойчиво земеделие или съответствие в 

производствения процес. 

Големият брой на такива системи обаче води 

до ненужно увеличаване на администрацията, 

което от своя страна увеличава разходите и 

„избутва” малките компании от 

международния пазар. 

 

 

 

Това е причината да се създаде новият проектен 

комитет на ISO – ISO/PC 308 Проследимост по 

веригата за доставки, целта на който е 

проследимостта да стане по-достъпна за всички 

участници във веригата за доставки чрез 

използване на универсалния международен език 

на ISO. 

 

„Нарастващият брой от системи за 

проследимост и определяне, създават ненужно 

объркване и допълнителни разходи за 

участниците в различни вериги за доставки. 

Предложеният общ стандарт за проследимост по 

веригата за доставки ще дефинира моделите на 

веригата за доставки, съответните нива на 

проследимост и конкретните изисквания към 

администрацията, обменните курсове и 

дейностите по физическа обработка на 

продукта, което от своя страна ще доведе до 

улеснен достъп до пазарите чрез използване на 

универсален език и критерии по цялата верига 

за доставки” - казва председателят на ISO/PC 

308 Роб Бузинк. 

 

„Надяваме се, че както съществуващите, така и 

новите сертификационни схеми ще са 

приложими към стандарта на ISO по отношение 

терминологията, отнасяща се до изискванията за 

проследимост по веригата за доставки, като по 

този начин ще се улесни оценяването на 

съответствието за различните продукти и ще се 

намалят дублирането и недоразуменията.” 

 

Комитетът вече е получил подкрепа за 

разработването на стандарта от организации от 

различни сектори като хранително-вкусова 

промишленост, потребителски стоки, 

енергетика и строителство, както и 

сертификационни схеми и държавно 

управление. 

 

Организациите и експертите, занимаващи се с 

проследимост по веригата за доставки, които 

имат интерес от активно участие при 

разработването на стандарта, могат да се 

обърнат към БИС като национален член за ISO, 

за заявяване на своя интерес. 
 

 

 

 

 

Back 

Н О В И Н И 
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Ново равнище на одитите на системи за 

управление със следващо издание на ISO 

19011:2018 
 

Популярният стандарт ISO 19011 „Указания за 

извършване на одит на системи за управление” 

е в процес на преразглеждане и вече е 

достигнал първия етап на гласуване, решаваща 

стъпка от разработването му. 

 

Организациите все повече се насочват към 

системи за управление в стремежа си да бъдат 

по-ефективни и да пестят време и пари. Много 

организации имат няколко различни системи 

за управление, фокусирани върху различни 

области, например информационни 

технологии, сигурност на информацията, 

качество и управление по отношение на 

околната среда. 

 

ISO 19011 ще помогне за ефективното 

одитиране на тези системи за управление, за 

да осигури постоянно подобряване, 

позволяващо хармонизиране на системите и 

единен подход в процеса на одит, когато се 

използват множество системи едновременно. 

Стандартът е в процес на преразглеждане, за 

да отрази нарастващия брой на стандартите за 

системи за управление и последните издания 

на някои от най-широко използваните, 

например ISO 9001 за качеството и ISO 14001 

за околната среда. 

Проектът е достигнал етап проект на комитет 

(Committee Draft), което означава, че страните, 

участващи в проектен комитет ISO/PC 302, 

имат възможност да направят коментари и 

предложения по неговата редакция. 

 

Членовете на БИС/ТК 34 ще имат възможност 

да се запознаят със съдържанието на проекта и 

да гласуват по него по електронен път на 

интернет страницата на БИС. 

 

Новото издание на ISO 19011 се очаква да 

бъде публикувано в средата на 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Как да се измери ефективността на 

сигурността на информацията 

 

 

Няма как да бъдете прекалено внимателни, 

когато става въпрос за сигурност на 

информацията. Защитата на личните данни и на 

чувствителната търговска информация е 

изключително важна.  

Как да се разбере дали системата за управление 

на сигурността на информацията по ISO/IEC 

27001 (СУСИ) има положителен ефект? Новият 

международен стандарт на ISO/IEC може да 

помогне. 

 

Преработеният наскоро стандарт ISO/IEC 

27004:2016 Информационни технологии. 

Методи за сигурност. Управление на 

сигурността на информацията. Наблюдение, 

измерване, анализ и оценяване дава насоки за 

оценяване на резултатите от системата по 

ISO/IEC 27001. 

 

Стандартът пояснява как да се разработят и 

управляват процесите на измерване и как да се 

оценяват и отчитат резултатите от съвкупността 

от показатели за сигурност на информацията. 

Кибератаките са сред най-големите рискове, 

пред които е изправена всяка организация. 

Ето защо значително подобреното издание на 

ISO/IEC 27004 предлага съществена и 

практическа подкрепа на организациите, които 

са въвели ISO/IEC 27001, за да се предпазят от 

нарастващото разнообразие от атаки към 

сигурността, на които е подложен бизнесът 

днес. 

 

ISO/IEC 27004:2016 показва как да се създаде 

програма за измерване на сигурността на 

информацията, как да се избере какво да се 

измерва и как да се управляват необходимите 

процеси на измерване; дава и множество 

примери за различни видове измервания и 

начини за оценяване на ефективността на тези 

измервания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Back 
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Сред многото ползи за организациите от 

прилагането на ISO/IEC 27004 са: 

 повишена отчетност; 

 подобрено оценяване на сигурността на 

информацията и процесите в СУСИ; 

 доказателства за покриване на изискванията 

на ISO/IEC 27001 и на приложимите 

нормативни актове. 

ISO/IEC 27004:2016 отменя и заменя 

изданието от 2009; стандартът е актуализиран 

и разширен, за да съответства на 

преработеното издание на ISO/IEC 27001, и 

предлага на организациите по-висока добавена 

стойност и доверие. 

 

Стандартът ISO/IEC 27004:2016 е въведен 

вече и като БДС чрез издаване на английски 

език. Актуализирана е и колекцията от 

стандарти „ISO/IEC 27000 - Системи за 

управление на сигурността на 

информацията”, като за удобство на 

клиентите тя съдържа и текста на 

български език на отменения стандарт. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаквани срокове за публикуване на новия 

международен стандарт ISO 45001 „Системи 

за управление на здравето и безопасността 

при работа. Изисквания с указания за 

внедряване” 

 

Във връзка с постоянния интерес към етапите на 

разработване на новия международен стандарт 

ISO 45001 с обект и област на приложение 

здраве и безопасност при работа предлагаме 

предварителна информация за сроковете на 

приемането му от последната среща на 

работната група (WG1 на ISO/PC 283) по 

подготовка на втори вариант на проекта за 

обществено допитване: 

 февруари 2017 – среща на работна група 

WG1 за завършване прегледа на коментарите 

 март 2017 – редактиране и подготовка на 

проект DIS 2 

 април/май 2017 – превод на проекта на 

официалните езици на ISO и начало на 

гласуване 

 септември 2017 – среща на работна група 

WG1 и проектен комитет ISO/PC 283 за 

преглед на резултатите от гласуването на DIS 

2. 

В зависимост от постигнатото ниво на 

одобрение и завършването през м. септември 

2017 г. на прегледа на коментарите на 

заседанието е възможно да се одобри 

публикуване на стандарта през м. 

октомври/ноември 2017 г. 

 

В случай на необходимост от гласуване на етап 

FDIS поради големия обем на получените 

коментари, който би изисквал няколко срещи за 

обработването им, е възможно публикуването на 

ISO 45001 да се извърши най-рано през м. март 

2018 г. 
 

БИС/ТК 34 „Управление на качеството и 

оценяване на съответствието” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Back 

http://www.bds-bg.org/other_product/index.php?button_id=119&is_package=1
http://www.bds-bg.org/other_product/index.php?button_id=119&is_package=1
http://www.bds-bg.org/other_product/index.php?button_id=119&is_package=1
http://www.bds-bg.org/bg/tc/?national_committee_id=35
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Предложение на CEN за създаване на нов 

технически комитет: „Растителни 

биостимуланти и селскостопански 

микроорганизми” 

 

Националният орган за стандартизация на 

Франция (AFNOR) прави предложение за 

създаване на нов технически комитет на CEN: 

Plant Biostimulants and Agricultural Micro-

organisms [Растителни биостимуланти и 

селскостопански микроорганизми]. 

 

Обхват: Стандартизация в областта на 

растителни биостимуланти и селскостопански 

микроорганизми: технически изисквания, 

изисквания за безопасност, маркировка и 

методи за изпитване, позволяващи 

верификация на продукти, пускани на пазара 

като растителни биостимуланти и 

селскостопански микроорганизми. 

 

Растителните стимуланти са продукти, които 

имат за цел да повишат ефективността на 

процесите на хранене на растенията. 

Ефектът от прилагането на растителни 

стимуланти е различен от този на 

хранителните вещества, поради което 

растителните биостимуланти се разграничават 

от продуктите за наторяване, които вече са 

обект на стандартизация на европейско ниво (в 

обхвата на CEN/TC 260 „Минерални торове и 

материали за варуване” и CEN/TC 223 

„Подобрители на почвата и растежна 

среда”). 

 

Създаването на технически комитет в областта 

на растителните биостимуланти и 

селскостопански микроорганизми е в подкрепа 

на предложението на Европейската комисия за 

създаването на регламент относно определяне 

на правила за предоставяне на пазара на 

продукти за наторяване [2016/0084(COD)].  

Новият регламент ще разшири обхвата на 

съществуващия регламент за торове, 

включвайки няколко нови групи продукти, 

включително и биостимулатори, които до този 

момент не са били обект на разглеждане и 

регламентиране в европейски нормативни 

документи. 

В проекторегламента се прави ясно 

разграничение между растителни 

биостимуланти и минерални торове, материали 

за варуване, подобрители на почвата и растежна 

среда. 

Проекторегламентът попада в законодателната 

рамка от „Нов подход”, което предполага 

разработване на хармонизирани стандарти за 

доказване на съответствие на продуктите със 

съществените изисквания на регламента по 

отношение на безопасност и качество. 

 

Така новият технически комитет ще бъде 

основен участник в разработването на 

необходимите европейски стандарти за 

растителни биостимуланти и селскостопански 

микроорганизми, които ще бъдат в подкрепа на 

новия регламент. 

 

Предварителната работната програма на новия 

технически комитет предвижда разработване на 

европейски стандарти в следните сектори: 

 взимане на проби от растителни 

биостимуланти; 

 характеристики, измерване и верификация на 

ефекта от растителни биостимуланти; 

 параметри за безопасност: установяване и 

количествено определяне. 

Всеки заинтересован може да представи 

становище по предложението в срок до 

31.03.2017 г. на електронната поща на Диана 

Иванова, главен експерт в сектор „Химия, 

храни, текстил” diana.ivanova@bds-bg.org, тел. 

02/81 74 577. 

 

Повече информация тук. 
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Предложение на CEN за създаване на нов 

технически комитет: „Водорасли и 

продукти на основата на водорасли” 
 

Институтът за стандартизация на Нидерландия 

(NEN) прави предложение до CEN за 

създаване на нов технически комитет с 

наименование: Algae and algae products 

[Водорасли и продукти на основата на 

водорасли]. 

 

Обхват: Стандартизация в областта на 

технически изисквания, класификация, 

терминология и определяне на методи за 

водорасли и продукти на основата на 

водорасли, придобити непосредствено от 

обработката на водорасли, или използвани в 

процесите на производство на водорасли. 

Освен това комитетът ще разработва и 

указания за прилагането на продукти на 

основата на водорасли като средство за 

обработка или като суровина за производство 

на енергийни или неенергийни продукти. 

На европейско и международно ниво 

комитетът ще установи тясно сътрудничество 

със следните технически комитети: CEN/TC 

230 „Анализ на водата”, CEN/TC 411 

„Биопродукти” и ISO/TC 34 „Хранителни 

продукти”. 

Всеки заинтересован може да представи 

становище по предложението до 27.03.2017 г. 

на експерт Екатерина Славова, по 

електронната поща: ekaterina.slavova@bds-

bg.org, тел. 02/81 74 579. 

 

Оригиналът на предложението може да 

намерите тук 

 

Предложение на ISO за създаване на нов 

Технически комитет „Злато” 

 

Националният орган за стандартизация на 

Китай (SAC) прави предложение до ISO за 

създаване на нов технически комитет с 

наименование: Gold [Злато]. 

 

Обхват: Стандартизация в областта на златни 

руди, златни концентрати, сплави на злато (с 

изключение на златна бижутерия), златни 

съединения и материали от злато, както и 

стандартизация в областта на разработването, 

възстановяването и рециклирането на злато. 

 

Предварителната работната програма на новия 

технически комитет предвижда разработване на 

международни стандарти за злато на три нива: 

 

Ниво I: разработване на основополагащи 

стандарти, включващи терминология, стандарти 

за опаковане, етикетиране/означаване, 

транспортиране и съхранение на продукти от 

злато. 

Ниво II: стандарти за изпитване, включително 

стандарти за химичен анализ на злато, както и 

стандарти за изпитване на физичните свойства 

на златото. 

Ниво III: стандарти за продукти, стандарти за 

възстановяване и рециклиране на златни руди и 

концентрати, стандарти за сплави на злато, 

златни съединения и материали от злато, както и 

изисквания, свързани с безопасността, 

опазването на околната среда и изисквания по 

отношение на хигиената на труда. 

 

Страни, в които има интерес от създаването на 

технически комитет, са Китай, Австрия, Русия, 

САЩ, Перу, Южна Африка, Канада, Индия, 

Обединеното кралство, Мексико, Индонезия, 

Турция и др. При проявен интерес България 

може да подкрепи създаването на технически 

комитет на ISO „Злато”. 

При одобряване на предложението от 

националните органи по стандартизация - 

членове на ISO, БИС може участва в работата на 

новосъздадения комитет на ISO като активен 

член или като наблюдател. 

 

Всеки заинтересован може да представи мнение 

относно необходимостта от създаване на такъв 

технически комитет и членство на България в 

техническия комитет в срок до 01.03.2017 г. на 

електронната поща: elena.georgieva@bds-

bg.org, тел.: 02/81 74 594. 

 

Оригиналът на предложението можете да 

намерите тук 
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„Небето” е границата 

 

Управлението на въздушното движение в 

последните години е изправено пред нови и 

по-сложни предизвикателства. От компанията 

Indra (компания, световен лидер в 

разработването на комплексни технологични 

решения в области като отбрана и сигурност, 

транспорт и трафик, енергетика и 

промишленост, телекомуникации и медии, 

финансови услуги и публична администрация, 

здравеопазване) обясняват как стандартите 

предоставят решения за управление на 

въздушното движение и безопасността. 

Световният въздушен трафик се е увеличил 

многократно през последното десетилетие и 

основен приоритет на авиационната индустрия 

е гарантирането на безопасността. 

 

Иновативни решения 

Безопасността и сигурността са основните 

приоритети на Indra Group, като иновациите са 

същността на всички техни действия. 

Компанията Indra винаги е била ангажирана с 

развитието на патентовани технологии и 

решения с диференциална стойност за 

различните сектори, в които оперира. 

Стандартите са важен фактор за по-безопасно 

и по-ефективно глобално въздушно 

пространство, което позволява навлизането на 

нови пазари, както и възможността за 

извличане на ползи, произтичащи от 

прилагането на възможностите, разработени в 

един сектор, във всички останали сектори. 

Тази гъвкавост при предоставянето на 

решения за такъв широк спектър от клиенти в 

контрола на въздушното движение, летищата и 

авиокомпаниите, изисква използването и 

прилагането на стандарти, за да се осигури 

надеждност на направените инвестиции, както 

и да се гарантира бъдеща оперативна 

съвместимост на системите, когато те се 

модернизират. 

 

Готови за излитане 

Големият тест за индустрията като цяло е 

прилагането на надеждни системи за 

управление на информацията и базите данни  

съвместно с утвърдени продукти и процеси. За 

тази цел, един от клоновете на Indra за 

управление на въздушното движение и 

неговата специализирана фирма Avitech, водещ  

международен разработчик на системи за 

авиационната индустрия, в момента подкрепят 

новата концепция на ICAO /Международната 

организация за гражданско въздухоплаване/, 

която допълва комуникацията човек – към - 

човек с машина – към – машина, за да се 

подобри разпространението на данни и 

достъпността по отношение на качеството за 

обмен на данни. В тази връзка Indra прилага 

международните стандарти на ISO, като тези от 

серията ISO 19000 за географски обмен на 

данни, ISO 19142 за уеб услуги, ISO 19128 за 

интерфейс за уеб от карта-сървър и много други 

за оперативно съвместими приложения за 

услуги. Тези стандарти на ISO спомагат за 

оптимизиране на инвестициите и формират 

основата за оперативна съвместимост в световен 

мащаб, която е необходима, за да се гарантира, 

че съвкупността от системите за управление на 

въздушно-навигационна информация могат да 

работят заедно. 

При все по-бързото развитие на технологиите, 

използването на стандарти за структуриране на 

бази данни и изисквания за оперативна 

съвместимост е от решаващо значение за 

сигурността и безопасността на полетите. 

Вземайки под внимание нарастващото значение 

на базите данни за авиационната сигурност Indra 

разработва продукти на основата на стандарти за 

безопасност и сигурност. Серията стандарти на 

ISO/IEC 27000 Информационни технологии. 

Методи за сигурност предлагат цялостен 

подход за управление на информационната 

сигурност и укрепването на устойчивостта от 

заплахи за сигурността. 

 

Възприемане на интелигентен подход 

В съвременната дигитална ера, 

предизвикателството вече не е компонент на 

хардуер, а на интелигентни устройства и 

процеси за управление обмена на данни, 

прецизна интерпретация на данни и 

предоставяне на стандартизирани формати. Въз 

основа на натрупания до сега опит, дейностите 

на ISO, свързани с данни, информация, 

технологии и геопространствени стандарти, ще 

продължават да бъдат от особено значение за 

авиационната индустрия. Справедливо е да се 

каже, че този сектор се възползва максимално от 

стандартизацията. Без стандарти, авиацията 

която познаваме, не би била възможна. 
 

Back 
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Стандартите в полза на фирмите, които ги 

прилагат 

 

 

 

И в този брой продължаваме да Ви 

запознаваме с примери за типични 

приложения на стандартите и как те служат за 

база за постоянно подобряване в бизнеса. 

 

Пример 10 

 
Въпреки че услугите, свързани с татуировки, 

се предлагат главно от малки и дори от микро- 

предприятия, пазарът в Европа е много голям 

и тези услуги са все по-търсени. Татуистите 

следва да се грижат за здравето и 

безопасността на своите клиенти.  

Това е причината тези компании да 

предприемат действия и да се ангажират с 

участие в стандартизационния процес. 

CEN/TК 435 „Професионални услуги за 

татуировки” разработва европейски стандарт 

за „Професионални услуги за татуировки – 

Безопасна практика и хигиенни изисквания”. 

Андреас Шмидт, предприемач от МСП “Body 

Electric Tattoo” и председател на CEN/TК 435 

подчертава: 

„Ние, като татуисти вярваме, че дори и за 

бизнес от такъв малък размер трябва да 

имаме съответния референтен документ. От 

самото начало вярвахме, че трябва да има 

стандарт, покриващ хигиенните аспекти, за 

да се изключи всеки възможен риск от 

увреждане здравето на нашите клиенти. За 

тази цел в моята страна (Германия) преди 10 

години бе разработен стандарт. Като част 

от Европейския съюз, съвместната работа 

през границите стана много по-лесна и 

татуистите са канени да работят в други 

държави (например като почетни гости на 

специални събития). Затова смятаме, че е 

необходимо да има стандарти, които да са 

приложими във всички европейски държави. 

 

Много е трудно да се работи зад граница, ако 

не знаеш какви са изискванията в съответната 

държава. Би било много по-добре и по-лесно, 

ако имахме едни и същи стандарти и правила в 

цяла Европа. Ето защо считаме, че всеки 

национален стандарт и всеки съответстващ 

национален документ следва да е добре 

обмислен за работа на европейско ниво. 

Също така това ще гарантира лоялна 

конкуренция и позоваването на европейски 

документ със сигурност ще гарантира 

равнопоставеност и че минималните 

изисквания за безопасност на нашите клиенти 

са изпълнени. Затова започнахме 

разработването на стандарт на CEN, 

приложим за всички европейски държави.” 

 

 

Пример 11 

 
Във фирма „Johnsun Heaters” силно вярват в 

стандартизацията и ползите, които тя може да 

предложи за създаването на добавена стойност 

към техните продукти. Още преди създаването 

на „Johnsun Heaters” Ltd през 1982 г., г-н 

Мариос Йоанидес, основател и главен 

изпълнителен директор, е бил активен в процеса 

на стандартизация за слънчеви топлинни 

системи в Кипър и е допринесъл за създаването 

на първите стандарти CYS 100:1984, отнасящи 

се за слънчеви колектори. 

 

В момента, компанията продължава традицията 

за сертифициран производствен контрол по 

стандарт ISO 9001:2008 (стандартът за 

управление на качеството) и сертифициране на 

продуктите съгласно стандарт EN 12975 

(Топлинни слънчеви системи и елементи) и 

стандарт ISO 9806 (Слънчева енергия). Освен 

това, като технически мениджър в „Johnsun 

Heaters”, аз в момента участвам в техническия 

комитет на CEN – CEN/TК 312 за слънчеви 

топлинни системи, като представител на 

националния огледален комитет на Кипър 

CYS/TК 13, казва Андреас Йонидес от „Johnsun 

Heaters” Ltd, Кипър. 
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Нова колекция стандарти на CD 

„Сигурност на обществото и гражданите” 

 

Българският институт за стандартизация 

предлага на своите клиенти нова колекция на 

диск със стандарти, озаглавена „Сигурност на 

обществото и гражданите”. 

 

През последните години се случиха много 

бедствия, терористични атаки и други големи 

инциденти, които показаха колко важно е да се 

реагира своевременно и ефикасно, за да се 

спаси човешки живот, да се смекчат вредите и 

щетите и да се осигури основно ниво на 

непрекъснатост на критични обществени 

функции. Затова прилагането на стандарти в 

тази област придоби изключителна важност и 

излезе на дневен ред в обществото ни. 

 

Колекцията включва официалните издания на 

български език на следните стандарти: 

 

БДС EN 

ISO 

22300:2015 

Сигурност на обществото. 

Терминология (ISO 22300:2012) 

БДС EN 

ISO 

22301:2015 

Сигурност на обществото. 

Системи за управление на 

непрекъснатостта на дейността. 

Изисквания (ISO 22301:2012) 
 

БДС EN 

ISO 

22313:2015 

Сигурност на обществото. 

Системи за управление на 

непрекъснатостта на дейността. 

Указания (ISO 22313:2012) 

БДС ISO 

22320:2013 

Сигурност на обществото. 

Управление на действия при 

извънредни ситуации. Изисквания 

за реакция при инциденти 
 
 

Предлаганите европейски и международни 

стандарти съдържат терминология, изисквания и 

указания за управление на непрекъснатостта на 

дейността на фирмите и организациите в 

условия на кризи и при извънредни ситуации, а 

също така и изисквания за реакция при 

инциденти. 

 

 

Колекцията е предназначена за всякакви 

организации с различен предмет на дейност и 

големина, които се стремят към подобряване на 

своите функции за непрекъснатост на дейността 

си в условия на кризи и извънредни ситуации. 

Може да бъде полезна също за държавни 

организации, за големи и малки общини и 

общински ръководства и за частни фирми за 

търговска сигурност и охрана и други. 

 

 

Дискът се предлага на цена 96 лв. с ДДС, което 

представлява 65 % отстъпка спрямо 

закупуването на стандартите отделно. 

 

 

Повече информация 
 

Купи 
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