
 
 

СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТ 

Стандартите са доброволни. Това е основен принцип в международната и европейската 
стандартизация. Стандарт на продукт е този, който определя изискванията, на които 
трябва да отговаря даден продукт или група продукти, за да се осигури неговата (тяхната) 
пригодност за използване по предназначение. 

Дейността по стандартизация включва процесите на разработване, одобряване, издаване и 
прилагане на стандартите, като се спазват общопризнатите основни принципи и правила 
за работа на стандартизацията. Стандартите се разработват и публикуват в интерес на 
обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между 
партньори. 

В условията на развиваща се пазарна икономика и във връзка с членството на България в ЕС 
дейността по стандартизация играе все по-голяма роля за фирмите, производствените 
предприятия, научните среди, правителствените и неправителствените организации, 
лабораториите, органите за сертификация и контрол, като се отчитат значението на 
стандартите за производството, търговията и услугите, оценяването на 
съответствието и сертификацията, внедряването на постиженията на науката и 
техниката и подкрепата на законодателството. 

 1. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Българският институт по стандартизация 

Държавната агенция по метрология и технически надзор 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 

Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване” 

 2. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Няма конкретен документ, който се издава след стандартизиране продукта. 

Производителят поставя CE маркировка. Той има право да я постави обаче само, когато е 
направил оценка на съответствието, съгласно определени процедури за различните групи 
продукти и е подписал "Декларация за съответствие”. Маркировката може да се постави и 
от вносителя в случай, че получи от производителя всички документи и са извършени 
всички процедури по оценка на съответствието. 

За придобиване на маркировка СЕ продуктът трябва да се произвежда при наличието на 
система, гарантираща постоянно равнище на качеството. Тази система трябва да бъде 
проверена за съответствие с изискванията, определени от съответните Директиви на 
Европейския съюз. 

Изискванията за безопасност за всеки продукт са различни в зависимост от Директивата 
(от общо 23 директиви от Нов подход на ЕС), в обхвата на която попада продуктът. 

 3. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

 Закон за националната стандартизация 

 Закон за техническите изисквания към продуктите 

 Закон за измерванията 

За да се предлагат свободно на пазара на ЕС, българските стоки трябва да отговарят на 
общоприетите европейски изисквания към отделните групи продукти. Тези изисквания са 
залегнали в съответните директиви на ЕС и гарантират здравето и безопасността на 
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хората и животните, качеството на стоките, опазването на околната среда, управление на 
процесите, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и др. Европейските 
изисквания към производството са различни в зависимост от вида на продукта и са 
определени чрез директивите от така наречените "Стар (секторен) подход” и "Новия 
подход”. 

Тенденцията е към унифицирането на националните стандарти. Важна стъпка към това е 
решението европейските стандарти да бъдат въведени във всички страни на ЕС без 
никакви промени, като противоречащите им национални стандарти бъдат отменени. 

Европейските стандарти съставят съвместима техническа база на вътрешния пазар на ЕС, 
обслужваща Европейската икономическа зона, изградена по определени правила и 
процедури от европейските организации по стандартизация съставляващи Европейска 
стандартизационна система. 

 4. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА 

 няма 

 5. ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА 

 
Оценяване на съответствието със съществените изисквания към продуктите (виж 
процедура Оценка на съответствието) 

 6. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА 

 

За продуктите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на българските 
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се счита, че те 
съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти. 

 7. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА 

 няма 

 8. СТОЙНОСТ (ТАКСА): 

 

Стойността за закупуване на стандарти от Българския институт по стандартизация е 
определена съгласно ценоразпис,  утвърден с решение № 7/2006 г. на Управителния съвет 
на БИС за таксите, които се събират от БИС. 

 9. ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
 

  
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Хармонизацията на законодателството се свежда до приемане на съществени изисквания, 
на които трябва да отговарят продуктите, за да бъдат пуснати на пазара на Общността и 
да се движат свободно. Съществените изисквания за безопасност определят ясно и точно 
резултата, който трябва да се постигне преди продукта да излезе на пазара, без да 
посочват как трябва да става това; Техническите спецификации на продуктите са 
формулирани в хармонизираните стандарти. Те са разработени така, че ако се следват при 
производството на продукта, осигуряват съответствие със съществените изисквания на 
Директивите от Нов подход; Прилагането на хармонизирани или на други стандарти е 
доброволно и производителят е в правото си да приложи и други технически 
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спецификации, за да изпълни изискванията; Продукти, произвеждани в съответствие с 
хармонизираните стандарти, по презумпция се считат като съответстващи на 
съществените изисквания. 

Един от основните принципи на Нов подход е да ограничи хармонизирането на  
законодателствата до съблюдаване на съществените изисквания, които са от обществено 
важно значение. Тези изисквания касаят най-вече защитата на здравето и безопасността 
на ползвателите (най-често потребителите и работниците) и понякога обхващат други 
фундаментални изисквания (като например, защита на материалните блага или опазване 
на околната среда). 

Директивите от НОВ ПОДХОД по презумция предвиждат поставянето на CE маркировка. 
Маркировката СЕ се поставя по принцип от производителя. Той има право да я постави 
обаче само, когато е направил оценка на съответствието, съгласно определени 
процедури за различните групи продукти и е подписал "Декларация за съответствие”. 
Маркировката може да се постави и от вносителя в случай, че получи от производителя 
всички документи и са извършени всички процедури по оценка на съответствието. 

Съществуват обаче някои директиви, които не предвиждат поставяне на СЕ маркировка. 
Директивите от Нов подход се прилагат за продукти, които би трябвало да бъдат пуснати 
на пазара (или пуснати в действие) за първи път на територията на Общността. Понятието 
"продукт” варира в различните директиви от Нов подход. Ето защо производителят има 
задължението да провери дали неговият продукт попада, или не в обхвата на една или 
няколко директиви. 

Продуктите, които са претърпели значителни изменения, могат да бъдат считани за нови 
продукти и като такива трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите на директивите. 

Продукти, които са били предмет на известна модификация, която не е довела до промяна 
на техните технически и експлоатационни характеристики, на тяхното предназначение или 
на първоначалния им тип, не се подлагат на оценяване на съответствието. 

Директивите от Новия подход регламентират само съществените изисквания за 
безопасност, а в хармонизираните стандарти се препоръчват технически и икономически 
целесъобразни начини за изпълнение на тези изисквания, като се отчита равнището на 
технологиите към даден момент. 

Хармонизираните стандарти не са задължителни, но спазването им води до презумпция за 
съответствие със съществените изисквания на директивите. Когато даден продукт, обект 
на Директива от Нов подход, е произведен по нехармонизиран стандарт, за може да бъде 
пуснат на пазара, производителят трябва да докаже, че той отговаря на съществените 
изисквания на съответната директива. Това става чрез сертификация от трета независима 
страна – органи за оценяване на съответствието (нотифицирани органи). 

   МЯСТО 

 

Адрес на Българския институт по стандартизация 

София 1797, ж.к. “Изгрев” ул. 165 № 3А, 

e-mail: info@bds-bg.org 

тел.: +359 2 8174-523 факс: +359 2 8174-535 

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 Конкретни стандарти спрямо 

   ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА 
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За постигане на единен подход при прилагането на процедурите за оценяване на 
съответствието на национално ниво и уеднаквяване на националния подход с подхода в 
Европейския съюз, лицата, получили разрешение поддържат компетентността а си, като 
участват в дейността по национална стандартизация и се информират за решения и 
документи на работните групи към Европейската комисия по директивите от "Нов подход". 

 10. СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 Няма установен срок. 

 11. ПРОЦЕДУРА ПО КОНТРОЛ 

 

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава 
заповед за временно преустановяване или за забрана за пускане на пазара или за пускане 
в действие, или за изтегляне от пазара на продукти с нанесена маркировка за 
съответствие, които са правилно инсталирани, поддържани и се използват по 
предназначение, но за които е доказано, че могат да застрашат здравето или 
безопасността на потребителите или на трети лица. 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор незабавно уведомява 
Европейската комисия за заповедта и за предприетите мерки, като посочва причините за 
несъответствието на продуктите с изискванията на този закон и на актовете по прилагането 
му, които могат да се дължат на неправилно прилагане на стандартите, с които се 
въвеждат хармонизирани европейски стандарти1 и стандарти, с които се въвеждат 
международни и европейски стандарти. 

 

 

 

                                                 
1
 "Хармонизиран европейски стандарт" е европейски стандарт, приет от европейска организация по стандартизация в 

изпълнение на мандат на Европейската комисия, чийто номер и връзка с директива се публикува в Официален вестник (Official 

Journal) на Европейския съюз. 


