Отчет за дейността на Управителния съвет на Българския институт за
стандартизация за периода 22 април 2016 г. – 18 юни 2021 г.
(приет с решение № 598/2021 на Управителния съвет)
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Състав на Управителния съвет
Управителният съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) се състои от
15 членове, в това число и председател. Членовете на Управителния съвет са избрани
измежду упълномощените представители на членовете на БИС.
На редовното общо събрание на БИС, проведено на 22 април 2016 г. бяха избрани за
членове на Управителния съвет:
От групата на сдруженията на работодатели, браншови камари, производители и
търговци:
Асен Георгиев – представител на ТЕСИ ООД Шумен
Митко Мирчев – представител на ИКюИ България АД
Здравко Георгиев – представител на Софийска енергийна агенция Софена
От групата на министерства, агенции, комисии и други административни структури
на изпълнителната власт:
Силвана Любенова – представител на Министерството на икономиката
Ирена Бориславова – представител на ИА БСА
Хрисимир Дочев – представител на ГД ПБЗН, МВР
От групата на научните организации, институти и висши училища:
Акад. Стефан Воденичаров – представител на Институт по металознание „Акад.
Ангел Балевски” – Българска академия на науките
Проф. дтн Георги Тасев - представител на Тракийския университет Стара Загора
Проф. Милка Вичева - представител на Техническия университет - София
От групата на лицата за оценяване на съответствието:
Благовеста Шинева - представител на ЦИЕС ЕООД Стара Загора
Димка Иванова - представител на „Пехливанов инженеринг“ ООД
Иванка Добрева - представител на Лабконсулт Плюс ООД

От групата на сдруженията на застрахователите, на потребителите, професионалните
организации и съюзи:
Лилия Смедарчина - представител на Федерацията на научно-техническите съюзи
Димитър Начев - представител на Съюза на строителните инженери
Ивелин Буров - представител на Съюза на специалистите по качеството в България

Мандат на Управителния съвет
Мандатът на Управителния съвет на БИС е 5 години.
В рамките на петгодишния мандат, двама от членовете на Управителния съвет
починаха: Акад. Стефан Воденичаров и проф. Милка Вичева. Мандатът на Димка
Иванова беше прекратен поради преминаването й на работа от „Пехливанов
инженеринг“ ООД в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
На проведеното редовно общо събрание през 2020 г. от групата на научните
организации, институти и висши училища на мястото на акад. Стефан Воденичаров
беше избран доц. д-р Добромир Йорданов от Университета „проф. д-р Асен Златаров“
Бургас.
От групата на лицата за оценяване на съответствието не бяха направени номинации
за избор на един член до края на мандата, на мястото на Димка Иванова.
Така в края на мандата си Управителния съвет има следния състав:
Асен Георгиев – представител на ТЕСИ ООД Шумен
Митко Мирчев – представител на ИКюИ България АД
Здравко Георгиев – представител на Софийска енергийна агенция Софена
Силвана Любенова – представител на Министерството на икономиката и
енергетиката и туризма
Ирена Бориславова – представител на ИА БСА
Хрисимир Дочев – представител на ГД ПБЗН, МВР
Проф. дтн Георги Тасев - представител на Тракийския университет Стара Загора
доц. д-р Добромир Йорданов – представител на Университета „Проф. д-р Асен
Златаров“ Бургас.
Лилия Смедарчина - представител на Федерацията на научно-техническите съюзи
Димитър Начев - представител на Съюза на строителните инженери
Ивелин Буров - представител на Съюза на специалистите по качеството в България

Изпълнение на правомощията на Управителния съвет
Съгласно чл.35 от Устава на БИС, Управителният съвет:
1. предлага на общото събрание промени в устава на БИС;

През периода на своя мандат, Управителният съвет на БИС предложи на Общото
събрание една промяна на Устава на БИС (Обн., ДВ, бр.37 от 2006 г., изм., бр.77 от
2007 г., изм., бр.79 от 2008 г., изм., бр.96 от 2013 г., изм., бр.2 от 2016 г.):
Чл. 33, ал.4, т.2 се изменя така:
След думата „съпрузи“ се добавя „или не са във фактическо съжителство“
В чл.34, ал.2 се добавя нова т.7:
7. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
противодействието и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл.40, ал.4 се изменя така:
Думите „финансите“ се заменят с думите „икономиката“
Промяната на Устава е свързана с промени в Закона за националната стандартизация
(Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.97 от
10 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари
2018г., изм. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г., доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.)
2. приема правилата за работа по националната стандартизация по
предложение на изпълнителния директор;
Правилата за работа по националната стандартизация, част 1, част 2 и част 3, са
приети на заседанието, проведено на 20.09.2006 г. с решение № 16/2006, изменени са с
решения№ 319/2014, 335/2014, 395/2016.
С решение № 444/2017 Управителният съвет прие измененията и допълненията на
Правилата за работа по националната стандартизация, част 2.
С решение № 467/2017 Управителният съвет прие измененията и допълненията на
Правилата за работа по националната стандартизация, част 2.
С решение № 506/2018 Управителният съвет прие измененията и допълненията на
Правилата за работа по националната стандартизация, част 2.
С решение № 507/2018 Управителният съвет прие измененията и допълненията на
Правилата за работа по националната стандартизация, част 3.
С решение № 541/2019 Управителният съвет прие измененията и допълненията на
Правилата за работа по националната стандартизация, част 2.
С решение № 568/2020 Управителният съвет прие измененията и допълненията на
Правилата за работа по националната стандартизация, част 2.
Измененията и допълненията на правилата за работа по националната
стандартизация са направени основно на база измененията и допълненията на
Вътрешния правилник на CEN/CENELEC и Директивите на ISO/IEC, както и на база
на установени и анализирани пропуски при прилагането им.
3. избира и освобождава изпълнителния директор и определя размера на
възнаграждението му;
С решение № 415/2016 на заседанието, проведено на 14 май 2016 г., за
изпълнителен директор на БИС Управителният съвет избра г-жа Ирен Дабижева и
определи възнаграждението й в размер на 2400 лв.
С решение № 530/2019 на заседанието, проведено на 28 юни 2019 г. Управителният
съвет определи възнаграждението на изпълнителния директор в размер на 2760 лв.
Увеличението на възнаграждението е свързано с тенденцията на увеличение заплатите
на администрацията на БИС.

С решение № 577/2020 на заседанието, проведено на 18 декември 2020 г.,
Управителния съвет във връзка с постигнатите много добри финансови и работни
резултати и повишаването на заплатите на служителите на БИС през м. октомври т.г.,
приема предложението на Контролният съвет да увеличи с 10% основното месечно
възнаграждение на изпълнителния директор, считано от 01.01.2021 г.
4. организира извършването на дейността на БИС и определя приоритетите за
работа по националната стандартизация;
В рамките на петгодишния си мандат, Управителният съвет взе важни решения,
свързани с извършването на дейността по националната стандартизация.
Най-важните от тях са:
• Прие отчета за изпълнението на стратегията на БИС за периода 2014 - 2017 г.;
• Като отчете неизпълнението на някои от целите, актуалността на останалите и
неяснотите, свързани с новите предизвикателства, произтичащи от дигитализацията на
стандартизационните процеси на ниво международни и европейски организации за
стандартизация, удължава срока за изпълнение на стратегията до края на 2019 г.
• Приема ежегодно, в рамките на мандата, плановете за действие и отчетите по
тях, във връзка с изпълнението на стратегията за развитието на стандартизационната
система в България и за развитието на БИС за периода до 2019 г.;
5. предлага на общото събрание проекта на бюджет на БИС и отчета за
изпълнението му;
Всички проекти на бюджет на БИС за периода 2016 – 2021 г. са предложени от
Управителния съвет. Отчетите за изпълнението на приетите бюджети са разглеждани
в Управителния съвет и са предлагани за приемане от общото събрание
6. разпорежда се с недвижимото имущество на БИС;
Съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за националната
стандартизация, Министерският съвет предоставя сграда на БИС. С решения № 446 от
15 юни 2006 г. и № 140 от 6 март 2009 г. на Министерския съвет, е предоставена на
БИС сграда, частна държавна собственост, намираща се в комплекс „Изгрев”, ул.
Лъчезар Станчев № 13.
В периода на петгодишния мандат БИС не е придобивал право на недвижима
собственост и поради тази причина няма решения на Управителния съвет за
разпореждане.
7. предлага на общото събрание отчета за дейността на БИС;
Отчетите за дейността на БИС се внасят в Управителния съвет от изпълнителния
директор. Управителният съвет разгледа, обсъди, прие и внесе за приемане от общото
събрание отчетите за дейността на БИС за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.
6. избира и освобождава членовете на техническите съвети;
Членовете на техническите съвети за стандартизация са избрани на заседанието,
проведено на 07.10.2016 (решение № 423/2016).
Поради липса на дейност, не са избирани членове на техническия съвет за
оценяване на съответствието.
Отчетите за дейността на техническите съвети са разгледани и приети от
Управителния съвет.

7. приема правила за финансиране дейността на техническите комитети;
Правилата за финансиране дейността на техническите комитети са приети на
заседание, проведено на 21.07.2006 (решение №11/2006).
Изменение и допълнение на правилата за финансиране дейността на техническите
комитети по предложение на изпълнителния директор Управителния съвет прие с
решение № 489/2018, като промените са съобразени с промените на правилата за
работа по националната стандартизация, част 2.
8. приема системата за оценяване на съответствието с изискванията на
българските стандарти;
С решение №12/2006, Управителният съвет прие правилата на системата за
оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти като
самостоятелен документ. Приетата с правилата сертификатна марка е регистрирана в
Патентното ведомство.
В настоящия мандат на управителния съвет правилата на системата за оценяване на
съответствието с изискванията на българските стандарти не са разглеждани.
9. взема решения за участие и прекратяване на участие на БИС в други
организации;
За периода на мандата си 2016 – 2021 г., Управителният съвет не вземал решения за
участие на БИС в други организации.
10. одобрява програмата по стандартизация;
Управителният съвет ежегодно одобрява и приема отчета за изпълнението на
работната програма на БИС
Програмата по стандартизация е била винаги отворена за включване на нови теми.
След началото на 2007 г. и в резултат на пълноправното членство, програмата по
стандартизация придоби изцяло отворен вид, тъй като новите проекти на европейски
стандарти се получават всяка седмица, т.е. програмата се актуализира всяка седмица.
Програмата по стандартизация на БИС е съвкупност от програмите на
техническите комитети по стандартизация и работните групи създадени от
техническите съвети по стандартизация.
11. определя възнаграждението на председателя на Управителния съвет;
С решение № 408/2016 за председател на Управителния съвет е избран Ивелин
Буров. Управителният съвет определи възнаграждение в размер на 2400 лв.
С решение № 530/2019 на заседанието, проведено на 28 юни 2019 г. Управителният
съвет определи възнаграждението на председателя на УС в размер на 2760 лв.
Увеличението на възнаграждението е свързано с тенденцията на увеличение заплатите
на администрацията на БИС.
С решение № 577/2020 на заседанието, проведено на 18 декември 2020 г.,
Управителния съвет във връзка с постигнатите много добри финансови и работни
резултати и повишаването на заплатите на служителите на БИС през м. октомври с.г.,
приема предложението на Контролният съвет да увеличи с 10% основното месечно
възнаграждение на председателя на УС, считано от 01.01.2021 г.
12. взема решения за приемане на членове в случая по чл.12, ал.2 и за
прекратяване на членството в случаите по чл.15 и чл.16;
За периода на петгодишния си мандат Управителният съвет е приел 86 (осемдесет и
шест) нови членове на БИС

За същият период, Управителният съвет е прекратил участието на 98 (деветдесет и
осем) членове на БИС, които не са заплатили членския си внос или са подали молби за
отказ от членство по финансови и други причини.
Управителният съвет на всяко свое заседание анализира причините за отказ от
членство и като извод се налага твърдението, че членове на БИС напускат в случаите,
когато служителят отговарящ за тази дейност напусне или се пенсионира.
13. определя размера на отстъпките при продажби на стандарти и размера на
отстъпките при провеждане на семинари, конференции, курсове за обучение и
др., за членовете на БИС, след предложение на Контролния съвет.
С решение № 8/2006 Управителният съвет е определил размера на отстъпките при
продажба на български стандарти и стандартизационни документи да е 20 % за
членовете със статут на наблюдатели и с активно участие в работата на техническите
комитети.
Управителният съвет за отчетния период по предложение на изпълнителния
директор промени ценоразписа за продажбата на стандарти и стандартизационни
документи и за услугите, извършвани от БИС с решения №№ 425/2016, 432/2016,
458/2017, 501/2018, 586/2021, 587/2021 и 595//2021 г. Промените са извършени само и
във връзка с предоставянето на нови услуги и промяна в Общите условия за продажба
на български стандарти, стандартизационни документи и други издания на БИС и за
предоставяне на услуги.
14. утвърждава структурата и числеността на администрацията на БИС, по
предложение на изпълнителния директор;
С решение № 553/2020 Управителният съвет прие предложението на
изпълнителния директор за промяна в структурата на администрацията на БИС:
1. Оптимизиране на структурата на администрацията на БИС и закриване на
отдел „Външни и вътрешни връзки“;
2. Оптимизиране на броя на служителите в администрацията на БИС до края на
2020 г. и разглеждане на предложение за структурата и числеността на
администрацията.
Предложение по т.2 на решение 553/2020 не е направено и съответно не е
разглеждано.
За отчетния период Управителният съвет не е променял числеността на
администрацията.
15. променя обосновано броя на членовете на техническите съвети;
През периода на мандата си Управителният съвет не е променял състава на
техническите съвети за стандартизация.
Задължения, произтичащи от нормативни актове, извън предмета на дейност
на БИС:
С решение на Министерския съвет от 17 юли 2019 г. Българският институт за
стандартизация е определен за национален администратор NRA/I в Република
България за издаване на уникални идентификационни номера, съгласно стандарт БДС
EN ISO 14816 „Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Автоматизирана
идентификация за превозни средства и съоръжения. Номериране и структура на данни.“

С решение № 532/2019 Управителният съвет прие правилата за издаване на уникален
идентификационен номер CS1-IID.
С изменение и допълнение на Изборния кодекс от 13 октомври 2020 г. на
Българския институт за стандартизация е възложено задължение за удостоверяването
на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване.
Съгласно чл.213а, ал.2, Държавна агенция "Електронно управление" съвместно с
Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология
удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно
гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата
спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция
"Електронно управление", председателя на Българския институт по метрология и
председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.
Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо
устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс и
техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите
устройства за машинно гласуване, които са определени от Централната избирателна
комисия, е утвърдена на 12 февруари 2021 г. от председателя на УС на БИС.
Решението за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо
устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и
техническите изисквания към апаратната и програмната част на ТУМГ, които са
определени от ЦИК е издадено на 31 март 2021 г. от председателят на ДАЕУ,
съвместно с председателя на БИМ и председателя на УС на БИС

Заседания на Управителния съвет
Управителният съвет на БИС за отчетния период проведе общо 28 редовни
заседания.
Проведените заседания по години са както следва:
• през 2016 г. – 5 редовни заседания;
• през 2017 г. – 5 редовни заседания;
• през 2018 г. – 5 редовни заседания;
• през 2019 г. – 5 редовни заседания;
• през 2020 г. – 5 редовни заседания;
• през 2021 г. – 3 редовни заседания.
Всички заседания са свикани от председателя на Управителния съвет.
На всички проведени заседания е имало кворум за вземане на решения.
На всички заседания е присъствал изпълнителният директор на БИС.
Решения на Управителния съвет

Управителният съвет прие общо 191 решения.
С квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете са приети решенията за изменение
на Устава на БИС и решенията за приемани и изменение и допълнение на правилата за
работа по националната стандартизация.
Във връзка с обявеното ограничаване на разпространeнието на COVID-19
заседанията на Управителният съвет след месец март 2020 г. се провеждат по
кореспондентски път, чрез видео връзка и хибридно (присъствено и чрез видео връзка).
Решенията на Управителния съвет се гласуват по кореспондентски път чрез
попълване на предварително съставена форма за гласуване.
Ивелин Буров
Председател на УС на БИС

