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ЧРЕЗ СТАНДАРТИТЕ – ВИНАГИ КРАЧКА НАПРЕД 
 

ЕЛЕКТРОНЕН 

БЮЛЕТИН 
Брой 2, април 2017 г. 

ВАШИЯТ  ПОРТАЛ КЪМ НАДЕЖДНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СТАНДАРТИТЕ 

 

В този брой ще намерите: 

 

 Новини 

Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес – нов стандарт на ISO 

Преработването на ISO 31000 ще направи стандарта по-ясен и разбираем 

Дати и време: новият проект на ISO 8601 

Международните стандарти за величини и единици са в процес на преразглеждане 

Роботи в помощ на обществото! 

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на стандарт 

 

 

 Актуално 

Обществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 12:2010 

„Българско кисело мляко” 

Актуализирани са пет колекции от стандарти 

Стандартите и сигурността – темата на бр.1 за 2017 г. на списание „БДС Компас” 

 

 

 Семинари&обучения 

Семинар, посветен на новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите 

График с темите, предложени за провеждане на семинари през 2017 г. 

 

 МСП & тяхното участие в стандартизацията 

Стандартите в полза на фирмите, които ги прилагат 

 

 Продукти & услуги на БИС  

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни 

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството 
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Системи за управление на 

взаимоотношенията при съвместен бизнес – 

нов стандарт на ISO 

 

Заедно можем да направим повече, както се 

казва. Сътрудничеството с други организации 

или хора може да бъде мощен инструмент за 

постигане на големи цели в бизнеса. Новият, 

току-що публикуван стандарт, помага на 

бизнеса да прави точно това. 

 

Ползите от сътрудничеството в бизнеса са 

добре известни, в резултат на което възникват 

по-иновативни идеи, намаляват се разходите 

чрез повишаване на ефективността и 

споделянето на ресурси и достъпа до нови 

услуги. 

 

Международният стандарт ISO 44001 

Collaborative business relationship management 

systems - Requirements and framework (Системи 

за управление на взаимоотношенията при 

съвместен бизнес. Изисквания и рамка), има за 

цел да подпомага организациите при създаване 

и подобряване на отношенията на 

сътрудничество както вътре в организацията, 

така и между организациите. 

 

Новият стандарт предоставя общите елементи 

на системата за управление на бизнес 

отношенията, както и изискванията за 

оперативен процес. Той следва същата обща 

структура като останалите стандарти на ISO за 

системи за управление (известна като 

структура от високо ниво), което го прави по-

лесен за всеки, който използва няколко 

системи за управление, и включва жизнен 

цикъл от осем етапа, за да гарантира 

устойчиви взаимоотношения. 

 

Стандартът е разработен от проектен комитет 

на ISO (ISO/PC 286) Управление на 

взаимоотношенията при съвместен бизнес. 

Рамка, чийто секретариат се ръководи от BSI - 

органа за стандартизация на Великобритания. 

 

Секретарят на ISO/PC 286 Мик Магар казва, че 

стандартът е приложим както за частните, така 

и за публичните организации независимо от 

тяхната големина. 

 

ISO 44001 може да бъде закупен от БИС. 

Преработването на ISO 31000 ще направи 

стандарта по-ясен и разбираем 

 

Международният стандарт ISO 31000:2009 за 

управление на риска е предназначен за хората, 

които създават и защитават ценностите в една 

организация чрез управление на риска, вземане 

на решения, определяне на цели и тяхното 

постигане и подобряване на ефективността. 

Процесът по преработване на стандарта открива 

предимствата от опростяване на процеса за 

управление на риска. 

 

Преработването на стандарта ISO 31000:2009 

Управление на риска. Принципи и указания, се 

придвижи една крачка напред до етап проект на 

международен стандарт (DIS), като проектът е 

достъпен за обществено обсъждане. Какво 

означава това? И какво се случи в процеса на 

преработване от етап проект на ниво комитет 

(CD) през март 2015? Работата по 

преразглеждането следва една цел: да направи 

нещата по-лесни и ясни. 

 

Това е постигнато чрез използването на 

достъпен език при излагането на основните 

принципи за управление на риска по логичен и 

разбираем за потребителите начин. Стандартът 

предоставя насоки по отношение на ползите и 

стойността от ефективното и ефикасно 

управление на риска и следва да помогне на 

организациите да разберат по-добре и да се 

справят с неопределеността, пред която са 

изправени в преследване на своите цели. 

Основната задача е да се намери баланс между 

даването на достатъчно подробни указания и 

изписването на цял учебник. 

 

С оглед на това текстът на стандарта е намален 

до неговите фундаментални концепции, за да се 

създаде по-кратък, ясен и по-конкретен 

документ, който е лесен за четене и в същото 

време широко приложим. Това не означава, че 

специфичните значения и секторната 

терминология, които са важни за определен кръг 

потребители, са заличени от текста. Напротив, 

основен аспект на преразглеждането е 

предоставянето на повече и по-подробна 

информация. С цел да се избегне утежняване на  

 

 
Back 

Н О В И Н И 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:44001:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/home/standards/iso31000.htm
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:dis:ed-2:v1:en


3 

 

стандарта се взе решение да се намали 

терминологията в стандарта ISO 31000 до 

основните понятия, а останалата терминология 

да се включи в Ръководство 73 на ISO 

Управление на риска. Речник, който съдържа 

конкретна терминология, свързана с 

управлението на риска, и е предназначен за 

четене заедно с ISO 31000. 

 

Стандартът предоставя основата за 

възвръщането на доверието между експерти и 

крайни потребители, които се изправят пред 

различни предизвикателства, свързани с риска, 

и имат нужда от разбиране и комуникация с 

други заинтересовани страни. Отправната 

точка за изграждане на рамка за управление на 

риска, която съдържа насоки, съответстващи 

на потребностите на всеки отделен 

потребител, е разширена с допълнителни 

модели и примери, специфични за отделните 

държави и индустрии. 

 

Голяма част от сложния и неразбираем език е 

премахната, така че текстът е по-изчистен и 

съобразен с очакванията и е по-достъпен и 

разбираем за читателите. 

 

Стандартът също така включва някои 

значителни подобрения, като значението на 

човешките и културни фактори за постигане 

целите на организацията, като се набляга на 

внедряването на управлението на риска в 

рамките на процеса на вземане на решения. 

Това означава, че основното послание на 

стандарта ISO 31000 остава същото - 

интегриране на управлението на риска в 

стратегическата и оперативната система за 

управление. 

 

Следващата стъпка ще бъде финализиране на 

работата по преразглеждане на стандарта до 

достигане на етап окончателен проект на 

международен стандарт (FDIS). Новото 

издание на стандарта ISO 31000 се очаква да 

бъде публикувано в края на 2017 г. или 

началото на 2018 г. 

 

 

 

 

 

 
Дати и време: новият проект на ISO 8601 

 

През 1988 г е публикуван ISO 8601, за да се 

избегнат недоразуменията при представянето на 

дати и време. Документът Елементи от данни и 

формати за обмен. Информационен обмен. 

Представяне на дати и време установява 

разбираем формат за ползващите компютри, 

като гарантира точността на датирането на 

събитията. Независимо дали става дума за 

разписания за полети и обществен транспорт, 

излъчване на спортни събития, поддържане на 

публични регистри, управление на големи 

проекти, или създаване на надежден начин за 

обмен на огромното количество данни, които 

поддържат съвременния живот, ISO 8601 е 

стандарт, който променя правилата на играта. 

 

През декември 2016 г. технически комитет 154 

на ISO за Процеси, елементи от данни и 

документи в областта на търговията, 

промишлеността и администрацията 

публикува проект, който актуализира ISO 8601. 

Разширенията в DIS 8601-2 обхващат и: 

групиране на датите; определяне на периоди от 

време; представяне на интервали между 

повтарящи се събития, правилно отразяване на 

високосните секунди и това не са всички 

промени. Когато говорим за дати от преди 

новата ера, за древна Гърция, например, 

стандартът използва четирицифрен формат със 

знак минус. Значението на четирицифрения 

формат е ясно за всички след кризата в началото 

на новото хилядолетие, когато компютри, 

използващи двуцифрен формат за дати, не 

можеха да направят разлика между 1900 и 2000 

г. А проектът на ISO 8601 позволява и наличие 

на години с повече от четири цифри при 

възникване на такава необходимост - има учени, 

които се занимават със събития в бъдеще, 

климатолози или други, които работят с 

астрономически срокове, отнасящи се до 

събития, които биха могли да се появят след 10 

000-та година. Това дава гаранции за бъдещето. 

Проектът на ISO 8601 е развит до 

фундаментален международен стандарт в 

мащаб, който го прави актуален за години 

напред. 

 
Back 
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Международните стандарти за величини и 

единици са в процес на преразглеждане 

 

Кои са правилните означения за бит и байт? 

Как измервате прецизно спектъра на 

светлината? Как определяте силата на звука 

във въздуха? Последователността на 

величините и единиците е от съществено 

значение за точното измерване и може да бъде 

постигната, ако всички използват един и същ 

„език”. Серията стандарти на ISO/IEC 80000, 

които дават насоки за това, в момента са в 

процес на преразглеждане. 

 

Серията стандарти ISO/IEC 80000 за величини 

и единици е позована в Ръководство на 

Международното бюро по мерки и теглилки 

(BIPM) на Международната система за 

измервания (SI), позната като система SI, и 

това оказва съществено значение за 

определяне на величините и единиците. 

Серията се състои от 13 различни части, две от 

които са от IEC (Международната 

електротехническа комисия) и 11 от ISO 

(Международната организация за 

стандартизация), като някои от тези части са 

достигнали финалния етап на преразглеждане. 

Тази серия стандарти е в основата на 

международното хармонизиране на термини, 

определения и означения, използвани в 

областта на науката и техниката, като по този 

начин се гарантира единен език при писане на 

формули. 

 

Това намалява риска от грешки, улеснява и 

насърчава общуването между учени и 

инженери от много и различни дисциплини. 

Dr. Michael Krystek, председател на IEC/TC 25, 

казва: „Унифицирането на измерванията в 

световен мащаб за всички сфери на дейност е 

от изключителна важност за индустрията и 

световната търговия. Това хармонизиране ще 

улесни разработването на иновативни 

продукти и услуги. Стандартите от серията 

ISO/IEC 80000 се преразглеждат периодично, 

за да са адекватни на настоящите  

изисквания на пазара.” 

 

Серията стандарти дава информация относно 

термини, определения, препоръчителни 

символи, единици и всяка друга необходима 

информация, свързана с величини, използвани в 

сферата на науката, инженерството, 

метрологията и индустрията. Това е отправна 

точка за разработващите научна или техническа 

документация, учебници, стандарти и 

ръководства. 

 

Частите от серията, които в момента са на етап 

обществено допитване за проект на 

международен стандарт (DIS) и предстоящо 

публикуване, са: 

 ISO 80000-2: Математика 

 ISO 80000-4: Механика 

 ISO 80000-5: Термодинамика 

 ISO 80000-7: Светлина и излъчване 

 ISO 80000-10: Атомна и ядрена физика 

 ISO 80000-12: Физика на твърдото тяло 

Две от частите наскоро достигнаха етап 

обществено допитване за проект на 

международен стандарт, което означава, че 

заинтересованите страни още веднъж имат 

възможност да подадат обратна информация по 

проекта преди окончателното му публикуване. 

Това са: 

 ISO 80000-9: Физико-химия и молекулна 

физика 

 ISO 80000-11: Характеристични числа 

Другите части от серията за величини и единици 

са: 

 ISO 80000-1: Основни принципи 

 ISO 80000-3: Пространство и време 

 IEC 80000-6: Електромагнетизъм 

 ISO 80000-8: Акустика 

 IEC 80000-13: Информационна наука и 

технология 

Предвижда се стандартите да бъдат използвани 

от метрологични и технически институти, 

научни среди, автори на техническа литература 

и преводачи, разработващите стандарти, както и 

в много области на индустрията. 
 

Back 

http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=a0329d8ddc&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage2.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=fcda540177&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=c801799c4c&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=b8167d4bb7&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=d1b5339298&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=640349f949&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=c6291420c1&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=9e470a40a1&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=ede37ed6a7&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=b881cf5ab8&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=68e32e737f&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=fea8164ce4&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=7df62c479f&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=c2158f709c&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=1552010529&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=94b4ab07d6&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=28e8f1a99d&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=45606e50d4&e=90ec39b829
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=7de427c4a5&e=90ec39b829
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Роботи в помощ на обществото! 

 

Не след дълго роботите ще станат неразделна 

част от ежедневието ни. Скоро мобилните ни 

спътници ще могат да ни предоставят всичко – 

от това да общуват с нас до това да ни 

осигурят независимост с напредване на 

възрастта ни. Ерата на взаимодействието 

между човек и робот започна и това 

променя начина, по който остаряваме. 

 

Могат ли роботите да решат проблемите на 

застаряващото общество? Последните 

проучвания сочат, че това би могло да се 

случи. Днешните роботи могат да изхвърлят 

боклука, да ни помогнат да излезем на 

разходка и да напазаруваме. Те могат да 

разказват забавни истории, да разпознават 

емоции и дори да учат. Въпреки, че грижещите 

се за напълно функциониращ робот лица могат 

да бъдат на голямо разстояние от него, 

създателите на роботи и лекарите прогнозират, 

че в следващите години идва нова вълна в 

напредъка на компютъризираните технологии 

в областта на роботиката, която да помогне на 

възрастните хора да останат по-дълго у дома 

си. 

 

 
 

Основно предимство да имате робот, който да 

живее при възрастни хора, е че роботът може 

да научи техните навици, като това колко 

време спят или по кое време се хранят, така че 

да е в състояние да предотврати евентуален 

проблем като информира грижещите се лица и 

семейството му. 

 

Компанията Hasbro е разработила 

роботизирани котки специално за възрастни 

хора. По същия начин хуманоиден робот 

наречен Pepper, създаден от компанията 

SoftBank Robotics, може да разпознава и да 

реагира на емоции. Игрив и отзивчив, този 

робот вече се използва в десетки домове за 

възрастни хора из цяла Европа с цел да 

информира и забавлява живеещите в тях. 

Роботиката също така се използва и за 

намаляване на празнината, вследствие на 

намаляващата работна сила. 

Токийското летище Haneda работи с японски 

роботи и технологичната компания Cyberdyne, 

за да оборудва своя персонал с роботи, които да 

подпомагат възрастните хора, така че да могат 

да извършват самостоятелно тежки за тях 

задачи, като носенето на куфари, за които 

обикновено се изисква сила. 

 

Всичко това, показва, че технологиите се 

предвижда да станат основен двигател на 

сребърната икономика на зараждащият се пазар 

на стоки и услуги за възрастни хора. Но преди 

да се стигне до там, на нас са ни необходими 

правилните стандарти. „Една от най-значимите 

бариери пред интегрирането на роботиката в 

грижите за възрастни хора е липсата на 

всеобхватни стандарти и закони, които да 

популяризират тези продукти, така че те да 

могат да достигнат до обществото", казват 

експертите. „Ако искаме да имаме автономни 

социални роботи в здравеопазването, тогава 

трябва да бъдат взети под внимание 

безопасността, сигурността, стандартите и 

сертифицирането. Международните стандарти 

са ключът." 

 

Международната организация по стандарти-

зация ISO създаде групи от експерти от 

университети, компании разработващи роботи, 

държавни агенции и други заинтересовани 

страни за разработване на стандарт ISO 13482, 

който е първият стандарт за безопасност на 

неиндустриални роботи, използвани като лични 

асистенти. Стандартът помага да се избегнат 

редица опасности като например ограничаване 

на движенията и силата, за да се избегнат 

ръбове, вредни емисии и т.н. За никого не е 

изненада, че Япония е сред първите държави, 

които прилагат стандарта, но в световен мащаб 

популярността му се увеличава. Трудно е да се 

направи оценка на нов продукт дали е „добър” 

или „лош”. Чрез посочване нивото на 

ефективност международните стандарти ни 

помагат да правим сравнение спрямо желаното 

ниво. Стандартите за безопасност са от 

решаващо значение. Хората следва да вярват на 

роботите, които имат у дома, и да знаят, че те са 

съобразени със стандартите, което им осигурява 

спокойствие.                                                     Back 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13482:ed-1:v1:en
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Преди публикуването на стандарт ISO 13482, 

от компанията SoftBank Robotics са разчитали 

единствено на IEC 60950 за 

устройства/съоръжения за информационни 

технологии, тъй като в известна степен 

техните роботизирани системи са работили 

като компютър. Сега, когато стандартът ISO 

13482 за безопасност на неиндустриални 

роботи, използвани като лични асистенти, е 

достъпен, те търсят възможности за 

прилагането му. От компанията Hocoma 

заявяват, че те са пионери в интегрирането на 

иновативни технологии в медицински 

приложения и са горди да участват в работата 

на ISO по стандартизация. Те активно ползват 

стандарти като ISO 13485 (качество на 

медицински изделия), ISO 14971 (управление 

на риска при медицински изделия) и серията 

стандарти на IEC 60601 (основна безопасност 

и характеристики на електромедицински 

апарати). Споделят, че за тях е важно, че 

техните продукти могат да бъдат използвани 

от лица, които живеят сами, независимо от 

техните физически увреждания или възрастови 

ограничения. 

 

 
Andago е мобилен робот за рехабилитация, който 

дава възможност за движение в изправено 

положение, със свободни ръце и без пространствени 

ограничения 

 

Международният стандарт ISO 13482 е само 

първата крачка. Наскоро от ISO обединиха в 

специален комитет цялостната си дейност, 

свързана с роботите, за да отговорят на 

нарастващите нужди на бързо развиващата се 

индустрия. Технологиите се развиват, затова 

ще се развиват и стандартите, свързани с тях. 

Това е само началото на приключението на 

роботиката. За някои, разработването на 

стандартите ще покаже посоката, по която 

следва или не да се върви напред. От всички 

нас зависи да се възползваме от потенциала, 

който ни предлага роботиката, и да решим 

каква роля искаме да играе тя в нашия живот. 

 

Предложение на ISO/COPOLCO за 

разработване на стандарт 

 

 

Международната организация за стандартизация 

(ISO) представя предложението на Комитета за 

развитие на политиката на ISO, насочена към 

потребителите (COPOLCO), за разработване на 

стандарт „Указания за услуга за подпомагане на 

клиенти: идентифициране и предоставяне на 

услуги на потребители в уязвимо положение”. 

 

Предложението е за разработване на стандарт, 

предоставящ конкретни указания за 

идентифициране на потребители в уязвимо 

положение, както и за разработване, въвеждане и 

поддържане на политика, процеси и процедури 

за справяне с този проблем, взимайки под 

внимание различните потребности на 

потребителите и възможностите и 

обстоятелствата, при които е възможно да 

възникне ситуация на уязвимост от страна на 

потребителя. 

 

При проявен интерес България може да 

подкрепи създаването на проектен комитет на 

ISO „Указания за услуга за подпомагане на 

клиенти: идентифициране и предоставяне на 

услуги на потребители в уязвимо положение”. 

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 предложението за тази нова област на 

техническа дейност на ISO до 26.04.2017 г. на 

експерт Десислава Гуленова, e-mail: 

desislava.gulenova@bds-bg.org, тел.: 02/81 

74 581. 

 

Оригиналът на предложението можете да 

намерите тук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14971:ed-2:v2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#search/std/60601
mailto:desislava.gulenova@bds-bg.org
http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/NWIP_Vulnerable_consumers.pdf
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Обществено допитване по предложение за 

нова работна тема: 

Изменение на БДС 12:2010 „Българско 

кисело мляко” 
 

Съгласно изискванията, описани в стандарта 

БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” по 

отношение на опаковките от полимерни 

материали, предназначени за контакт с храни, 

производителите на българско кисело мляко 

могат да използват само полистиренови 

кофички. В тази връзка „Обединена млечна 

компания” – Пловдив, „Димитър Маджаров – 

2” ЕООД и „Полидей – 2” ООД правят 

предложение за изменение на стандарта, като 

изискванията за полимерните опаковки, 

описани в него, се приведат в пълно 

съответствие с изискванията на действащото 

национално и европейско законодателство. 

 

Всеки заинтересован може да представи 

становище по предложението до 30.04.2017 г. 

на Мария Христова, секретар на БИС/ТК 32 

„Селскостопански и хранителни продукти”, на 

имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 

74 588. 

За повече информация тук. 

 

 

 

Актуализирани са пет колекции от 

стандарти 

 

БИС извърши актуализация на следните 

колекции от стандарти с включване на нови 

стандарти или преводи на стандарти на 

български език: 

 

1. Колекция от стандарти ISO 9000 Системи 

за управление на качеството – основни 

стандарти. 

 

2. Колекция от стандарти ISO 9000 и ISO 10 

000 Системи за управление на качеството. 

 

3. Оценяване на съответствието – 

сертификация на системи за управление. 

 

 

 

 

 

4. Колекция „Социална отговорност и околна 

среда”. 

 

5. Колекция от стандарти „ Системи за 

управление на безопасността на 

хранителните продукти”. 

 

 

Подробна информация може да намерите на 

линк: http://www.bds-

bg.org/bg/other_product/index.php?button_id=119

&is_package=1 

 

 

 
 

Стандартите и сигурността – темата на бр.1 

за 2017 г. на списание „БДС Компас” 
 

Живеем във все по-несигурен свят – 

терористични атаки, кражби с взлом, хакерски 

прониквания, организирана престъпност... И тук 

отново идват стандартите, за да помогнат да се 

сложи ред в хаоса от опасности и да осигурят 

нашата сигурност. Експертът инж. Бакой Бакоев 

представя новата наредба за сигурността на 

строежите. Още в края на 90-те години на 

миналия век Европа признава, че безопасността 

се превръща в основен проблем, а това е едно от 

основните права на всеки гражданин.  

 

Новата наредба за физическа сигурност на 

строежите е базов нормативен акт, който ще 

послужи като основа на възложители, 

проектанти, производители, строители и 

контролиращи органи. И не е случайно, че 

голяма част от изискванията на наредбата се 

позовават на конкретни стандарти, тъй като така 

се уеднаквяват изискванията за конкретен 

продукт и се посочват ясни критерии за 

оценяване на съответствието. 
 

Изданието може да намерите на интернет 

страницата на БИС на следния линк: 

http://www.bds-bg.org/bg/magazine/ 
Back 

А К Т У А Л Н О 

http://www.bds-bg.org/bg/tc/?national_committee_id=33
mailto:maria.hristova@bds-bg.org
http://www.bds-bg.org/images/upload/Enquiry/NWI/032_892_F_5-11_Izd_2_kiselo_mliako.pdf
http://www.bds-bg.org/bg/other_product/index.php?button_id=119&is_package=1
http://www.bds-bg.org/bg/other_product/index.php?button_id=119&is_package=1
http://www.bds-bg.org/bg/other_product/index.php?button_id=119&is_package=1
http://www.bds-bg.org/bg/magazine/
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Семинар, посветен на новата наредба на 

МРРБ за техническите изисквания за 

физическа сигурност на строежите 

 

 

Всичко, свързано с новата Наредба на МРРБ, 

ще научите на съвместния семинар на БИС и 

МРРБ на тема „Новата наредба на МРРБ за 

техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите. Национални 

стандарти за технически изисквания за 

проектиране и влагане на продукти за 

физическа защита”, който ще се проведе на 

07.04.2017 г. в Информационния център за 

срещи, конференции и обучения на БИС. 

 

Новата наредба определя изискванията и дава 

насоки за организациите, извършващи и 

възлагащи дейности, свързани със сигурност и 

охрана. 

 

Участниците в семинара ще получат 

практически указания как да използват 

стандартите в своята практика, така че да 

отговарят на изискванията на тази наредба. 

Всички участници в семинара ще получат диск 

с презентациите на лекторите. 

 

БИС ще изготви списък със стандарти в 

съответните области, които участниците в 

семинара ще могат да закупят с отстъпка от 

цената на стандарта. 

 

Всички присъствали на семинара ще получат 

удостоверения за участие. 

 

Желаещите да участват в семинара е 

необходимо да попълнят и изпратят 

регистрационна карта на посочения в нея 

адрес най-късно до обяд на 06.04.2017 г. 

 

 

Покана 

Програма на семинара 

Регистрационна карта 
 

 

 

 

График с темите, предложени за провеждане 

на семинари през 2017 г. 

 

 

Тема Дата 

1. Новата наредба на МРРБ 

за физическа сигурност на 

строежите. Националните 

стандарти за технически 

изисквания за проектиране и 

влагане на продукти за 

физическа защита. 

07.04.2017 г. 

2. Сгради с близко до нулата 

потребление на енергия 

(СБНПЕ) – политики, 

перспективи, технологии. 

април 

3. Прилагане на принципите 

и методите за управление на 

риска - ISO 31000 за 

изпълнение на изискванията 

на ISO 9001:2015. Действия 

за овладяване на рисковете и 

възможностите. 

април - май 

4. Добавъчни материали за 

бетон и разтвори. 

май - юни 

5. Приложение на 

стандартите ISO 22000 и ISO 

19011 в хранителната 

индустрия. Обучение по 

стандартите за безопасност 

на хранителните продукти. 

октомври - 

ноември 

 

 

 

Лице за контакт: Ивелина Никова, тел.: 02/ 

8174 571, e-mail: ivelina.nikova@bds-bg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Back 

СЕМИНАРИ & ОБУЧЕНИЯ 

http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/pokana_07.04.2017.pdf
http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/Programa_07.04.2017.pdf
http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/Reg_karta_07.04.2017.doc
mailto:ivelina.nikova@bds-bg.org
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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 12 

Добавъчно производство 

 
Компанията „Jotne EPM Technology” е МСП 

със седалище в Норвегия, занимаващо се с 

обмен на данни, споделяне и дългосрочно 

архивиране на данни от инженеринг, 

симулация и интегрирана логистична 

подкрепа. 

 

Фирмата допринася съществено при 

разработването на серията международни 

стандарти ISO 10303 и участва активно в 

дейността на CEN/TК 438 "Добавъчно 

производство". 

 

"Тъй като нашият бизнес модел е в подкрепа 

на преработващата промишленост със 

стандартизирани информационни модели, 

участието ни в работата на техническия 

комитет на CEN ни предоставя чудесни  

възможности да използваме новостите, 

както в областта на технологиите, така и по 

отношение на пазарно ориентираните 

дейности. Това ни предоставя и големи 

възможности за нови изследователски усилия 

заедно с водещите европейски организации ". 

казва Кел Бенгсон, Вицепрезидент на „Jotne 

EPM Technology”. 

 

Пример 13 

Борба с вредителите 

 
Индустрията за борба с вредителите се състои 

от хиляди малки семейни компании от цяла 

Европа. 

Роб Фраят, Директор на фирма „Xenex 

Associates” (Обединено Кралство) и Председател 

на CEN/TК 404 казва: „За индустрия, състояща 

се от огромен брой малки и средни 

предприятия, новият европейски стандарт 

предоставя критерии за оценка на 

професионална услуга, който се надяваме да 

бъде оценен от всеки, който има нужда от 

използването на професионални услуги за борба 

с вредителите. Един набор от ясни и точни 

изисквания и компетенции също така ще 

допринесе за подобряване имиджа на 

индустрията. 

 

С този стандарт индустрията за борба с 

вредителите за първи път чувства, че може да 

се конкурира на равни начала и при еднакви 

условия с няколко големи мултинационални 

компании за услуги в рамките на отрасъла. 

Стандартът постигна това, което 

индустрията иска повече от всичко: по-високо 

качество на услугата и по-големи възможности 

за МСП да развиват бизнес.” 

 

Техническият комитет, разработил европейския 

стандарт EN 16636:2015, е CEN/TК 404 „Борба с 

вредителите”. Стандартът  съдържа ясни 

изисквания и насоки за доставчиците на услу-

гата затова как те биха могли да гарантират, че 

предоставят висококачествена, професионална 

услуга за борба с вредителите, като 

същевременно минимизират рисковете за 

здравето на хората и евентуално отрицателно 

въздействие върху околната среда. 
 

 

 

Back 

МСП&тяхното участие в стандартизацията 



10 

 

 

 

 

Колекция ISO 9000 Системи за управление 

на качеството – основни стандарти - 

актуализирана 

 

Дискът с колекция от стандарти със заглавие 

„ISO 9000 Системи за управление на 

качеството – основни стандарти” е актуали - 

зиран и съдържа официалните издания на бъл-

гарски език на стандартите/стандартизационни 

документи, свързани с практическото 

прилагане на системите за управлението на 

качеството. 

 

Колекцията е разширена с включването на СД 

ISO/TS 9002:2016. Целта на колекцията е да 

подпомогне фирмите да приспособят своите 

системи за управление на качеството към най-

новите изисквания на стандартите за качество, 

като успешно преминат от етапа на ефикасност 

към постигане на ефективност и устойчив 

успех чрез усъвършенстване на системите за 

управление на качество. 

 

 

Цената на диска е 210 лв. с ДДС, което 

представлява 60 % отстъпка в сравнение 

със закупуването на стандартите отделно. 

 

 

Повече информация тук 
 

 

 

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за 

управление на качеството - актуализирана 

 

 

Колекцията, озаглавена „ISO 9000 и ISO 10000 

Системи за управление на качеството”, е 

актуализирана и разширена, като предлага най-

прилаганите стандарти/стандартизационни 

документи от двете серии: основните стандарти 

от серията ISO 9000 за изграждане на система за 

управление на качеството, както и стандарти с 

указания, свързани с практическото прилагане 

на отделни изисквания на системите за 

управление на качеството. 

 

Серията ISO 9000 е разширена с включването на 

СД ISO/TS 9002:2016, а серията ISO 10000, 

допълнена с новото издание на английски език 

на БДС ISO 10002:2015, предоставя конкретни 

насоки и указания за повишаване на 

удовлетвореността на клиентите. 

 

 

Цената на диска е 300 лв. с ДДС, което 

представлява 72% отстъпка в сравнение със 

закупуването на стандартите отделно. 

 

 

Повече информация тук. 
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