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1. Въвеждане и сертифициране на Система за 
управление на качеството в сферата на туризма 
 
 

Доставчиците на туристически услуги от Румъния по правило са 
постоянно обвинявани в много ниско качество на предлаганите услуги в 
сравнение с международните си колеги (включително и тези от 
България). Туристическите агенции, например, имат една интересна 
особеност: те са организации, състоящи се само от няколко служители и 
са изградени около главен предприемач. В този контекст, не е изненада, 
че повечето жалби, засягащи качеството на туристическите услуги, са 
насочени именно към туристическите агенции! В същото време, идва 
момент, в резултат от растежа на една организация, в който управителят-
предприемач не може пряко да контролира цялата дейност. 
 
Между 11 и 24 юни 2007 г., в Академията за икономически науки, Катедра 
"Туристически услуги", съвместно с Националната асоциация на 
туристическите агенции, се проведе изследване относно прилагането на 
системи за управление на качеството в сферата на туризма в Румъния. 
Целта на изследването бе да се измери осведомеността и 
заинтересоваността на фирми в сферата на туризма по отношение на 
системите за управление на качеството, внедряване и сертифициране по 
международния стандарт ISO 9001. Изследването бе проведено сред 115 
представители от туристическия бранш: туристически агенции и 
доставчици на хотелски услуги. 
 

Основни изводи от проучването: 
 86% от запитаните отговарят, че не са сертифицирани по 

нито една система за управление на качеството ISO 9001. 
 9% от запитаните са въвели и са сертифицирали система 

за управление на качеството 
 5% от запитаните са въвели ISO 9001, но или не желаят 

сертифициране или са в процес на сертифициране. 
 

Що се отнася до размера на изследваните туристически организации, те 
са по-скоро малки: 46% от тях включват между 1 и 3 служители, като 86% 
от анкетираните са с по-малко от 15 служители. Като се вземат предвид 
характеристиките на ISO 9001 и на свързаните с тях разходи, може да се 
каже, че организации с повече от 7 служители имат най-голяма полза от 
въвеждането на подобен стандарт. Ефективната организация на 
дейността е възможна само при ясно разделение на ролите и 
задълженията. 
 

 57% от анкетираните смятат, че една система за управление в 
съответствие с ISO 9001 е гаранция за качество на услугите, 
предоставяни главно от туроператори, като се има предвид 
същността на продукта, индивидуалността на пътуванията и 
голямата отговорност, която агенциите поемат спрямо 
клиенти и доставчици. 



 

Профил на организация, внедрила ISO 9001 
 
Сред организациите, които са внедрили системи за управление са:  

 10 туроператорски агенции с повече от 7 служители и оборот от 
над 0.5 милиона евро и генериращи висока печалба 

 2 хотела с повече от 30 души персонал, и оборот от над 2 милиона 
евро в рамките на един пазар, който им предлага средно високи 
възможности за печалба. 
 

Всички тези организации са въвели системата в един благоприятен 
момент, характеризиращ се със стабилност на дейността в рамките на 
пазар, пълен с възможности. Основните фактори, които определят 
решението за прилагане на системата са: вътрешни организационни 
нужди и изисквания на клиентите в това отношение. Сред пречките, 
цитирани от анкетираните се открояват прекомерната документация и 
недоволство от страна на служителите. 
 

 92% от анкетираните оценяват, че решението за въвеждане на 
система за управление на качеството е правилно, но в същото 
време едва 60% от тях смятат, че е изгодно. 

Анкетираните възприемат ISO 9001 по-скоро като допълнителна 
инвестиция, но не са убедени в нейната възвръщаемост. От гледна точка 
на въздействието върху клиента в резултат от въвеждането на ISO 9001, 
мненията са разнопосочни: 9% смятат, че това ще доведе до увеличаване 
броя на клиентите, докато 18% казват, че въвеждането на ISO 9001 няма 
да повлияе върху броя на клиентите. 

 
Ползата, която мнозинството от запитаните виждат, е повишаването на 
имиджа на организацията. Ориентацията към нуждите и изискванията на 
клиента и стремежът към по-организирано управление се ценят високо от 
потенциалните бизнес партньори. Съществуващите клиенти оценяват 
усилията за ефективно управление и обръщането на особено внимание 
върху удовлетвореността им, а потенциалните клиенти, със еднакви 
желания като тези на настоящите, непрекъснато сравняват нивото на 
предоставяните услуги и преосмислят мястото на организацията в своята 
класификация. 
Организациите, които са положили усилия за внедряване, ценят повече 
същото усилие на своите бизнес партньори, било то клиенти, доставчици 
на услуги или компоненти на туристическия пакет. Две трети от 
анкетираните смятат, че внедряването и сертифицирането по ISO 9001 е 
критерий при избора на потенциални партньори, следователно 
организацията може да окаже влияние върху други фирми на пазара. 
Оценявайки ползите от стандарта, тези организации искат да продължат 
да изпълняват други международни стандарти като "ISO 27001 - Системи 
за управление сигурността на информацията" са възможен вариант за 
мнозинството от тях. 
 

Профил на организациите, които не прилагат ISO 9001? 



 

 86% от анкетираните организации не прилагат системи за 
управление на качеството по изискванията на ISO 9001. Общият 
профил е на туроператорска агенция, с по-неблагоприятна позиция 
на пазара, получаваща по-малка печалба или дори загуба, с оборот 
под 0,5 милиона и с по-малко от трима служители. 

 32% са малки фирми, с профил, подобен на тур-операторските. 
 73% от включените в изследването организации, които не са 

изпълнили ISO 9001, се стремят да прилагат политика на 
удовлетворяване на клиентите. 

Мнозинството от организациите, които все още не са приложили ISO 9001, 
разбират и прилагат принципите на стандарта, считайки това за "добър 
бизнес нюх". Въпреки това, изглежда, че удовлетвореността на клиентите 
и подобряването на ефективността на организацията не са сред 
приоритетите на повечето от фирмите в сферата на туризма в Румъния.  
 
Какво представлява прилагането на система за управление на 
качеството в сектора на туристическите услуги? 
 
Определение: "Услугата е резултатът от дейностите, разположени 
на границата между доставчик/клиент и вътрешните дейности на 
доставчика, с цел изпълнение на клиентските изисквания." 
Услугата може да включва материална и нематериална част. 
Материалната част може да има различни размери или може да отсъства 
(с колкото се увеличава нематериалния компонент, с толкова намалява 
делът на материалния компонент). 
 
В заключение, УСЛУГАТА е комбинация от фактори, от потенциала на 
самия процес и разбира се, резултатите. Услугата е процес на 
изпълнение, тъй като: 

 Може да бъде търгувана на пазара и включва пряко или косвено 
участието на потенциалния доставчик 

 Вътрешни и външни фактори се комбинират в процеса на 
извършване на услугата 

 Комбинацията от факторите на доставчика на услуги, има за цел да  
постигне благоприятен ефект върху външният фактор - хората и 
техните обекти  

 
Необходимо е да се проследи и анализира разликата между: 

 Създадения потенциал, представен от наличния капацитет и 
възможностите, с които разполага доставчика на услуги, и които 
му позволяват да извършва ефективно дейността си 

 Процесa извършване, представлява извършването и потреблението 
на услугата и се идентифицира с нематериалния резултат от 
нейното предоставяне 

 Материалния резултат от процеса 
 

Пример: 

 Продуктът е хотела (потенциал) 
 Процесът са дейностите, извършвани от служителите  



 Резултатът е настаняването на туристите в хотела 

 
Качествените характеристики са най-важните свойства на базата, на 
която се набелязват и разграничават туристическите обекти, а 
качеството на услугите се оценява през призмата  на съществените 

характеристики, възприемани от клиента. 
Възприетото качество от клиента е понятие, което обобщава 
обективните и субективните характеристики на една услуга. 
Следователно, качеството на услугите е едновременно реалност и 
възприятие, смес от това, което всъщност се случва при контакт с 
услугата (която се предоставя) и това, което клиентът възприема като 
преживяване (което се възприема), съобразно неговите очакванията 
(това, което е желано). 
 
Характеристиките, които се наблюдават и които могат да бъдат оценявани от 

клиента турист са: 
 Доверие 
 Учтивост 
 Чувствителност/ такт 
 Търпение 
 Благодарност 
 Надеждност  
 Опит 
 Знания 
 Компетентност и безопасност 

 
Могат да се обособят общо пет характеристики (размери) на 
качеството на услугите: 
 

1) Качествените характеристики на материалната част - това, 
което "може да бъде видяно" (сгради, оборудване и външния 
вид на персонала), от гледна точка на физическите 
показатели, изразяващи част от качеството на услугата. 

Клиентите обръщат внимание на материалната част на услугата и така 
изграждат своята преценка. 

2) Доверието представлява ефективно и своевременно 
изпълнение на обещаната услуга. 

Допускането на грешки при предоставяне на услугата коства пари и 
отнема много време, за да бъдат неутрализирани. Те подкопават 
доверието в организацията, а извиненията имат ограничена стойност. 

3) Вежливостта е способността за бързо и ефективно обслужване 
на клиентите: да покажете на клиентите си, че искате да 
работите с тях и ги цените. 

4) Сигурността е отразена във вниманието и компетентността на 
обслужващия персонал, който вдъхва доверие на клиентите. 

Когато доставчиците на услуги демонстрират пред клиентите си, че 
познават нуждите им и проявяват отзивчивост, тези клиенти добиват 
"увереността", че работят с правилната фирма, отговаряща на техните 
изисквания: 

а. комбинацията между тези две характеристики има 
благоприятен ефект върху клиентите.  



б. когато е налице внимание, без компетентност или 
компетентност, без да се изслушва клиента, няма как 
резултатът да е положителен.  

в. за постигането на тези цели се изисква 
взискателен подбор на персонала, както и 
непрекъснато обучение. 

5) Емпатията е готовността да се вникне в конкретните нужди на 
клиента и да се намери точното решение за тях. Емпатия 
означава грижовно обслужване, индивидуален подход, 
отзивчивост към нуждите на клиентите. Тя е "човешката 
страна", която спомага за изграждането на автентични 
взаимоотношения с клиентите. 

Емпатията е точното разбиране на нуждите на клиентите. 
 
Нивото на качеството на услугите в една туристическа организация 
зависи от това как ръководството подхожда към качеството, а именно: 

 систематичен подход към концепции за качеството; 
 разбиране и удовлетворяване изискванията на клиентите; 
 придържане към принципите за качество на всички 

организационни нива и структури; 
 разширяване на икономическото пространство на фирмата 

посредством предоставяните услуги (следпродажбени услуги); 
 постигане на високо ниво на качество на услугите по отношение 

на ефективност (намаляване на разходите, увеличаване на 
производителността); 

 разнообразяване на услугите и увеличаване на пазарния дял. 
 

Прилагането на системи за качество в областта на туризма изисква: 

 засилване ролята на човешкия фактор в системи за качество като 
цяло, затова трябва да се обръща особено внимание на 
прилагането на следните принципи: 

o междуличностните взаимоотношения са ключов елемент от 
качеството на услугите 

o представата на клиента за качеството на услугите е много 
важна за имиджа и добрите резултати на фирмата 

o усъвършенстването на уменията и способностите на 
персонала са основни елементи на качествените 
туристически услуги 

o мотивация на персонала с цел подобряване на качеството и 
удовлетвореността на клиентите 

 преосмисляне ролята на междуличностните отношения за 
качествените туристически услуги при: 

o подбора 
o обучението 
o насърчаването 
o мотивиране на наетия персонал 

 



Познаване нуждите на клиентите при туристическите услуги е 
основна предпоставка за успешното прилагане на системата за 

управление на качеството. 
 
Изключително трудно за клиента е да обясни какво няма да му хареса в 
услугата, която смята да използва или да опише очакванията си от една 
виртуална услуга. Каквито и да са били използваните методи, 
потребностите, изразени от страна на клиентите не са достатъчни, 
съществуват важни финкции на бъдещата услуга, които той счита за 
изпълнени и които може да пропусне да спомене; 
Запитан за качеството на желаната услуга, клиентът е склонен да 
предложи решение, в повечето случаи, по-бързо, отколкото да 
формулира искане, като това води до недоразумения. Клиентът често 
пъти използва сложна лексика, особено трудна за декодиране от онези, 
които имат за задача да трансформират изискванията в характеристики 
на услугата. 
За да бъде гарантирана удовлетвореността на клиентите, екипът трябва 
да е в състояние да разграничи необходимото „задължително качество“ 
от „атрактивното качество“. Ако това, което ние наричаме 
„задължително качество“ (основна полза) не бъде предоставено на 
клиента, той със сигурност ще остане неудовлетворен. 
 
Сред елементите, които правят един доставчик на услуги печеливш в 
сравнение с конкуренцията (атрактивното качество), могат да се 
открият: 

 компетентност на търговския персонал; 
 наличност, добронамереност и ноу-хау на служителите, 

контактуващи с клиента; 
 способност на компанията да отвръща на променените изисквания 

по нов начин; 
 проследяване на обратната връзка с клиентите и създаването на 

база данни на фирмата; 
 ефективността на необходимите последващи интервенции; 
 нагласата "в услуга на клиента", която изисква: 

o промяна в културата на фирмата-доставчик, достигайки  до 
това фирмата да мисли, несъзнателно и постоянно, за 
"качеството на услугата, предлагана към клиента"; 

o разпространение на тази философия във всички бизнес 
сектори и сред всички участници; 

o възприемане на тази ориентирана към клиента философия 
от целия персонал, от най-високопоставения лидер до 
обикновения служител; 

o Даване на личен пример за промяна в поведението в тази 
посока от страна на персонала, заемащ високите постове  

o Ускоряването на процеса не може да се реализира, без 
известна доза изобретателност. 

 
Какви действия/мерки биха могли да бъдат предприети от 
организацията, за да подобри качеството на услугите си?  



 
I.  Организационни мерки 
 стандарти с оперативни процедури: включващи разработването и 

въвеждането на оперативни стандарти за всички дейности, които 
се осъществяват в дадена единица с туристически профил. 

 Въвеждане на длъжностни характеристики: разработване на 
подробни длъжностни характеристики за всеки служител, с 
разпределение на задълженията и отговорностите на всеки от тях; 

 Контролни списъци: създаване на контролни листове за проверка 
на услуги по отношение на стандартите за качество във всеки 
отдел /сектор на действие  на туристическата единица. 

 
II. Мерки със стимулиращ характер 

 Мотивационен процес: мотивиране на персонала и използване на 
всички средства, които водят до удовлетворение (материална или 
нематериална мотивация, положителна или отрицателна); 

 Разясняване на компетенциите в резултат от разработването на 
длъжностните характеристики; 

 Насърчаване представителността на служителите: един от 
методите за индивидуално насърчаване е служителят „да бъде 
видян“ от клиента и ролята на мениджъра е да насърчи 
представянето на всеки работник (например табелка с името на 
камериерката във всяка стая, име на главния готвач в менюто, 
снимка на рецепциониста и др.); 

 Ангажиране на клиентите: клиентите трябва да бъдат въвлечени в 
процеса на измерване на качеството, било то чрез опознаване на 
предпочитанията им, или чрез стимулиране изразяването им с 
помощта на въпросници. 

 
III. Логистични подобрения 

а) В хотелската стая: 
 качеството на хотелската стая представлява основният 

фактор, който влияе на комфорта в един хотел; 
 хотелската стая трябва да осигури набор от условия по 

отношение на размери, дизайн, мебели, функционалност, 
удобство, съоръжения, обкръжение чрез декорация и 
комбинация от цветове, климатична инсталация; 

б) В ресторанта 
 облика на ресторант включва три основни области: поведение 

на персонала, визуални елементи, качество на обслужването 
и подготовка 

в) Екологични аспекти 
 съотношението между сградите и околната среда (гори, микс 

от дървета, храсти и зелени площи) е много важно. 
 задължително намаляване или премахване на източниците на 

шум. 

 
Какви са етапите при прилагането на система за управление 
на качеството (СУК)? 



 

Представени накратко, етапите на изпълнение на СУК в една 
организация са: 

I) определяне на нуждите на организацията; 
II) определяне на политиката и целите на организацията, свързана с 

аспектите на качеството; 
III) създаване на процеси и отговорности по отношение аспектите на 

качеството; 
IV) определяне на ресурсите, изисквани от бъдещите дейности; 
V) създаване на методи за оценка, като се има предвид принципа за 

измеримост на резултатите; 
VI) последователно прилагане на установените методи за оценка; 
VII) създаване и прилагане на програма за непрекъснато развитие и 

подобрение. 
 
Етап 1 - избор на консултант по ISO, за създаване на договорните 
условия и подписване на договора с избрания консултант. 

 
Етап 2 - първоначална оценка на организацията с цел: 

 сравняване на сегашната система на работа с изискванията на 
съответния стандарт; 

 определяне на организационните елементи и на съществуващите 
практики; 

 идентифициране на несъответстващи ситуации в сравнение с 
изискванията на съответния стандарт; 

 идентифициране на критичните точки в дейността на 
организацията, недостатъци, които са свързани с допълнителни 
разходи за организацията; 

 оценка на съществуващите човешки ресурси; 
 оценка на архива. 

Също така, на висшето ръководство ще се представят стъпките за 
внедряване на системата и необходимостта от участието му в този 
процес. 
 
Етап 3 – създаване на системата, въз основа на доклада за оценка, 
изготвен в края на предишния етап. На този етап се появяват следните 
процеси: 

 определят се методите и средствата, необходими за изпълнение на 
изисквания за управление, заложени в стандарта; 

 определя се структурата на системата, която ще бъде приложена; 
 създаване на план за действие за осъществяване на бъдещите 

етапи на консултантската програма. 
 
Етап 4 - изготвяне на документацията, която трябва да съдържа: 

 Ръководство за Интегрирано Управление; 
 Процедури на интегрираната системата за управление; 
 Инструкции за работа и описание на процесите; 
 Други специфични документи, в зависимост от профила на 

организацията. 



От доброто прилагане на тази документация ще зависи качеството на 
процеса на изпълнение и поддържането на сертификата в организацията.  

Ръководство за Интегрирано Управление (Наръчник за 
качеството) е основополагащ документ на интегрираната система за 

управление. Той е гаранцията, представяна на клиента, че предлаганите 
продукти и услуги са от най-високо качество и подлежат на непрекъснато 
усъвършенстване от страна на организацията. Наръчникът съдържа 
голям брой задължителни изисквания за цялата организация, както и за 
всеки един служител. Наръчникът за качеството включва информация за 
един или повече стандарти (в случая с интегрираните системи за 
управление), например ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, ISO 27001, ISO 
18001, ISO 14001, ISO 22000/HACCP, осигуряйки цялостна картина на 
представянето на организацията. 
Наръчникът за качеството включва: 

 интегрираната политика на организацията, 
 описва задачи, свързани с дейността на системата, 
 отговорности на персонала по изпълнение и поддръжка на 

интегрираната система за управление. 
Наръчникът трябва да вземе предвид изискванията на клиентите и тези 
на други заинтересовани страни. 
Също по време на този етап се създава и определя структурата на 
екипа на проекта. Нейният размер зависи от вида на организацията, 
броя на отделите, клоновете, типа на дейностите и т.н. Основните 
насоки, върху които се акцентира по време на този етап са: 

 определяне представител на ръководството за Осигуряване на 
качеството, в качеството си на координатор на проекта; 

 избор на управителен съвет, съставен от ръководителите на 
основните отдели на организацията; 

 предложения на работни екипи за всяка от процедурите и за всеки 
процес. 
 

Етап 5 - Прилагането на интегрираната система за управление включва 
редовни срещи между организацията и консултантите по ISO, за да се 
прилагат успешно процедурите по документиране на процесите, които се 
случват в компанията. Тези срещи се провеждат под формата на 
вътрешни одити за откриване на несъответствия и семинари за анализ и 
установяване на коригиращи и превантивни действия. 

 
Етап 6 – Предварителен сертификационен одит, състоящ се от: 

 изготвяне на одит на внедрената система за управление, стриктно 
ограничен одит до изискванията на съответните стандарти; 

 Този одит ще бъде финализиран с няколко доклада за 
несъответствие и с окончателен одитен доклад; 

 Консултантът може да препоръча сертифицираща организация и 
може да осигури необходимата подкрепа в рамките на 
сертифицирането. 

Изборът на сертифициращ орган, е много важен елемент от процеса. 
Първо, сертифициращият орган трябва да бъде акредитиран от 
сдружение/компетентна организация по акредитацията. Всеки 



сертифициращ орган може да издава сертификат за качество, но само 
издадените от акредитирани органи се признават и са валидни. При 
избора на сертифициращ орган е важно да се изисква доказателство за 
неговата акредитация от признат акредитиращ орган. 
 
Етап 7 - сертификационният одит и сертифицирането, изискват 
изминаването на следните стъпки: 

i. Подаване на заявление за сертифициране от избрания 
сертифициращ орган; 

ii. Сертифициращият орган дава на клиента досие с информационни 
материали, в които се отразяват стъпките на сертификационния 
процес и условията, които трябва да бъдат изпълнени от 
заявителя, за да получи сертификат за съответствие на продукта. 

iii. След като заявителят установи, след проучване на досието, че 
отговаря на изискванията за сертифициране, той изпраща до 
сертифициращия орган заявление за сертификация и техническата 
документация. 

iv. Сертифициращият орган анализира и разглежда документацията, 
представена от заявителя и ако заявлението е пълно, подготвя 
договора за сертифициране. 

v. След разглеждане на техническата документация, 
Сертифициращият орган изготвя доклад за оценка на документите, 
които ще бъдат изпратени на заявителя. 

vi. Ако след разглеждане на документите, са открити някакви 
несъответствия, организацията трябва да подготви и приложи 
коригиращи действия. След разрешаването на несъответствията, 
съгласувано, след консултиране със заявителя, се договаря 
датата, на която последният счита, че е възможно да се проведе 
сертификационния одит. 

vii. Сертификационният одит има за цел да разгледа изпълнението и 
ефективността на системата ISO. Продължителността на одита е 
функция от сложността на технологичните процеси или услуги, за 
които се иска сертификация, вида на дейностите, разнообразието 
от действия, предприети от служителите, и т.н. Ако по време на 
сертификационния одит са идентифицирани несъответствия, 
одитният екип препоръчва сертифицирането за продукт или услуга 
да се отложи докато не бъдат предприети коригиращи действия 
спрямо всички несъответствия. 

Освен това, в края на периода, за който се предоставя сертификат, 
организацията може да кандидатства за подновяване на сертификацията. 
 
Етап 8 - обучение на персонала на организацията, свързано с 
процедурите на внедрената системата за управление. 
 
Внимателното изпълнение на тези стъпки ще гарантира успешното 
въвеждане на системата в рамките на организацията и видимо 
подобрение на всички процеси, както и развитие на човешкия фактор, 
което ще окаже положителен ефект върху нарастването на 
конкурентоспособността на организацията на националния и 
международния пазар. 



 
 

Казус № 1 
 

В хотел Х, след запитване на гостите относно тяхната удовлетвореност от 
услугите и продуктите, бяха разкрити следните несъответствия в края на 
годината: 
- Неадекватно отношение към клиентите (22 случая); 
- Липса на информираност на клиента (10 случая); 
- Липса на професионализъм (4 случая); 
- Невежество по отношение на детайлите за предлаганата услуга (3 
случая); 
- Неподходящо облекло (2 случая); 
- Неподходящ език (1 случай); 
- Забавяния в процеса на обслужване (1 случай); 
- Други несъответствия (1 случай). 
 
Какви са несъответствия, които смятате, че трябва приоритетно да бъдат 
отстранени до следващата година? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

Казус № 2: Оценяване на качеството на туристическите 
услуги в европейските страни  

 
ФРАНЦИЯ: Системата за управление на качеството HOTELCERT1 е допълнение 
към звездната класификация на настанителната база във Франция, която се 
основава главно на наличната инфраструктура и на качеството на 
предоставяните услуги.  
HOTELCERT е доброволна, национална системата за оценка на качеството при 
хотелите. Нейната цел е да подобри хотелските услуги, и с това да се повиши 
удовлетвореността на клиентите. 
Оценката на качеството на хотелите изисква съответствие с дълъг списък от 
критерии за качество, които отразяват очакванията на клиентите, както и 
въвеждане и съблюдаване на организационни мерки и такива за следене на 
прилагането им. 
 
ИСПАНИЯ: оценяването се основава на плана за качество в туризма, което 
предполага система за управление и подобряване на качеството на общите 
характеристики на всички подсектори на туристическата индустрия (тя обаче не 
замества съществуващата система със звездите). 
За хотелската система, стандартите за качество са разделени на осем 
компонента: рецепция, почистване, ремонт, отдих, поддръжка, доставка и 
съхранение, специални събития. 

 



Коя от двете представени европейски системи, считате за полезна 
и приложима към системата за качество на туристическите услуги 
във вашата страна? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1 http://www.hotelcert.com/  

http://www.hotelcert.com/


2. Стандарти за сертифициране и приложимостта им в 
туристическия сектор 
 

2.1. Управление на качеството - ISO 9001 
 
ISO 9001 (ISO 9001:2008) е най-широко разпространения и прилаган 
международен стандарт към момента, който гарантира качеството на 
продукти и/или услуги, които една организация (независимо дали е 
частна или публична) предоставя на своите клиенти. 
Този стандарт се прилага за всички организации, които, независимо от 
сектора и дейността, размера и местоположението, искат да 
демонстрират своята способност да предлагат качествени продукти/ 
услуги или които искат да подобрят своята ефективност и 
конкурентоспособност на националния и международните пазари. 
 
Сред ползите, които носи внедряването и сертифицирането на една 
организация по ISO 9001, са: 

 Непрекъснато подобряване качеството на продуктите и услугите; 
 Повишаване нивото на удовлетвореност на съществуващите 

клиенти и привличане на нови клиенти; 
 Увеличаване на производителността и ефективността; 
 Намаляване на загубите чрез избягване на грешки, вместо 

коригирането им; 
 Придобиването на конкурентно предимство спрямо конкурентни 

организации и улесняване на достъпа до международните пазари; 
 Прозрачност и ефективност на вътрешните процеси на 

организацията; 
 Активно и систематично приспособяване към променящите се 

пазарни условия; 
 Получаване на по-високи резултати в случай на искане на кредит 

или в случай на участие в търгове. 

 
Сертифицирането по ISO 9001 потвърждава цялостното представяне 

на организацията, изпълнението на нейната политика и цели, степента на 
прозрачност и ефективност на вътрешните процеси. 
Стандарта ISO 9001 е разработен с цел да осигури рамката, около която 
да се изгради ефективна система за управление на качеството. 
Системата за управление на качеството трябва да осигури съгласуваност 
и подобряване на практиките, които от своя страна следва да гарантират 
продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. 
Целта на стандарта е да представи необходимите изисквания за 
прилагане на система за управление на качеството. Стандартът не 
посочва как да се прилагат тези изисквания. Организацията е тази, която 
взема решение относно метода на тяхното изпълнение. 
Съдържанието на стандарта е следното: 

- Цел 
- Позоваване 
- Термини и определения 
- Система за управление на качеството 



- Отговорност на ръководството 
- Управление на ресурсите 
- Реализация на продукта 
- Измерване, анализ и подобряване 

 
Само четири от елементите описани по-горе, са специфични ключови 
дейности при прилагане на една система за управление на качеството: 

 Oтговорност на ръководството: на управленско ниво трябва 
да има ангажимент по отношение на определяне на политиката 
по качеството, планиране на качеството и поставяне на цели, 
както и удовлетворяване на клиентските изисквания. Трябва да 
има измерим и количествен план за подобрение.  

 Управление на ресурсите: тук се отделя по-специално 
внимание на наличието на ресурси, като например: 
информация, комуникация, оборудване и работна среда. 
Ефективността на подготовката/обучението трябва да бъде 
оценена. 

 Създаване на продукта: обикновено продуктът възниква от 
идея. Идеята се постига вследствие на последователност от 
процеси. Създаването на продукта се отнася до взаимосвързани 
процеси, използвани за производството на качествени продукти. 

 Измерване, анализ и подобрение: те са необходими за 
"непрекъснато подобряване" и са изрични изисквания на ISO 
9001. Удовлетвореността на клиентите се измерва, като 
измерванията се разширяват и към системите, процесите и 
продуктите / услугите. 

 
Сертифицирането по ISO 9001 не е задължително условие, но е 
продиктувано от изискването да има система за управление на качеството 
в съответствие с този пазар. В съвременния силно конкурентен пазар 
"сертифицирането по ISO 9001" е това, което може да наклони везните на 
клиентския избор. 
 

Стандартът ISO 9001 има две основни предимства: 

I) Изпълнението му ще има като резултат изграждането на една 
значима и ценена организация; 

II) Фирмата или организацията, която е била одитирана и 
сертифицирана в съответствие с ISO 9001, може да каже, че е 
"сертифицирана по ISO 9001" или че е "ISO 9001 регистрирана", 
сертифициране, което дава увереност на партньорите. 

 
Въпреки това, сертифицирането на една организация с ISO 9001 не е 
гаранция за качеството на самите продукти или услуги, това е само 
доказателство, че компанията има организационна система, в която могат 
да бъдат произведени качествени продукти/услуги. Ако действително са 
направени качествени продукти, това не зависи само от ISO 9001. За това 
е необходимо да съществуват технологични процеси, които да е толкова 
стабилни, че да осигуряват високо и неизменно качество на продуктите. 
Това изисква постоянна оценка на всички фактори, които допринасят за 



качеството, като се избягва възникването на повреди от всякакъв вид, на 
целия цикъл на продукта или услугата. Разходите за сертифициране и 
поддръжка на системата за качество са сравнително високи, така че 
малките предприятия често проявяват сдържаност към тази 
сертификация. 
 
 

КАЗУС № 32 

 
“Дет Норске Веритас” (Det Norske Veritas) - финландска компания с 
многонационално присъствие, предоставяща услуги в областта на одита, 
извърши сертифициране на хотел "КАУНАС". Разположен във финландски 
град със същото име, хотел  "КАУНАС" е класифициран като луксозен 
хотел с 4 звезди. 
Сертифицирането от фирмата “Дет Норске Веритас” е с цел съответствие 
със стандарта ISO 9001: 2000 за управление на качеството. През 2005 г. 
хотел "Каунас" получи сертификат ISO 9001 за спазване на стандартите за 
управление на качеството за следните услуги: 

 настаняване 
 ресторант 
 организиране на събития. 

Хотелският мениджмънт настоявал за това сертифициране, за да даде на 
потребителите ефективна система за управление на качеството, с която 
да се гарантира, че те получават услугите, които очакват. 
Резултатите от сертифицирането на хотел "Каунас" били следните: 

- По-добра организация и ефективност на екипите и персонала 
на хотела; 

- Прозрачност във всички процеси на предоставяне на услуги; 
- Висока степен на отговорност на служителите; 
- Насърчаване на инициативи за подобряване на услуги и 

дейности; 
- Намаляване на разходите, като по този начин се увеличават 

продажбите и оттам и по-голяма печалба. 
 
В средносрочен и дългосрочен план управлението на хотел "КАУНАС" 
планира да изпълнява изискванията на ISO 9001: 2000, за да гарантира 
най-високо качество на услугите по настаняване и хранене, които 
отговарят на изискванията и на най-взискателните гости, като по този 
начин поддържа стабилно ниво на икономическите показатели на 
развитие на бизнеса. 
 

От гледна точка на вашия бизнес, кои от горните предимства смятате за 

важни и биха ви мотивирали / ви мотивираха за получаване на 

сертификация по ISO 9001? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 
2 http://www.kaunashotel.lt  

 
 
 

2.2. Управление на околната среда - ISO 14001 
 
Организациите, било то в индустрията или в сферата на услугите, трябва 
да развиват все повече отношението си към околната среда, 
контролирайки влиянието на собствените си дейности, продукти и услуги 
върху околната среда и преразглеждайки периодично политиката и 
целите на околната среда на основата на създаването на по-строго 
законодателство в сферата и разнообразяването на икономическите 
политики и на други мерки, насочени към стимулиране опазването на 
околната среда. 
Системата за управление на околната среда ISO 14001 остава най- 
ефективния начин, по който една фирма може да приеме за управление  
проблемите на околната среда, защото включва цялата организационна 
структура, като я мотивира и контролира, за да достигне значително 
намаляване на разходите и да доведе до подобряване качеството на 
околната среда. Стандартът не определя специфични критерии за 
оценка на състоянието на околната среда, целта му е да подпомага 
опазването на околната среда и да предотвратява замърсяването. 
  
ISO 14001 покрива палитра от 5 посоки на действие: 

1. Системи за управление на околната среда 
2. Одит за околната среда 
3. Оценка на защитата на човешките общности от индустриалните 

дейности с отрицателно въздействие 
4. Класификация по отношение на политиката за околната среда 
5. Оценяване на жизнените цикли на продуктите и услугите. 

 
Сертифицирането ISO 14001  и стандарта ISO 14001  са  приложими  към  
всяка организация, която желае: 

 Да реализра, да поддържа и подобри система за управление на 
околната среда; 

 Да вземе всички необходими мерки относно съответствието с 
декларираната политика за околната среда; 

 Да може да декларира / поддържа това съответствие; 

 Да извършва самостоятелно оценяване и самостоятелно 
деклариране на съответствието с настоящия стандарт; 

 Сертифицирането / регистрирането на системата за управление на 
околната среда от страна на един независим / външен орган. 

 
Внедряването на стандарта ISO 14001 и най-вече сертифицирането по 
него на една организация ще донесе многобройни ползи: 

 Намаляване рисковете за околната среда чрез систематизиране на 
всички дейности, имащи отношение с околната среда; 
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 Свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната 
среда, причинени от дейността на организацията; 

 Подобряване имиджа на организацията / компанията пред 
законовите органи и организации, пред клиентите и пред 
обществените организации; 

 Намаляване на разходите за управление на отпадъците, 
реализиране на икономии в потреблението на енергия и 
материали; 

 Повишаване участието на наетите лица, на мотивацията и 
ангажиментите им; 

 Документираните и системни резултати в областта на опазване на 
околната среда ще подобрят имиджа и конкурентноспособността, 
както на национално, така и на международно ниво;  

 Законна сигурност като следствие от системното наблюдение на 
съответното законодателство за околната среда и на регламентите, 
с които то се реализира. 

 
Следователно, предимствата на ISO 14001 са както дългосрочни, от 
гледна точка на екологията; така и преки, незабавни, до такава степен че 
планирането на една ефективна политика за околната среда  ползволява 
преглед на цялостното управление, проверка на извършените процедури 
и развитието на коригиращи действия, с видими ефекти върху 
дейностите по качеството. 
Изискванията на пазара, увеличаването на конкуренцията между 
фирмите, новите правила и регламенти за качество и екологична 
безопасност изискват всеки тип организация да получи специализирани 
сертификати. 
 
Всяка предприета дейност от организацията може да генерира широка 
гама от последици за околната среда, повечето пъти негативни. За да 
може една организация да предприеме дейности с положителен ефект 
върху околната среда, е необходимо да определи за себе си, на първо 
място, степента на значението, което счита, че е необходимо да се 
предостави на аспектите, свързани с защита на околната среда, въз 
основа на критерии като: 

 Степен на спазване на законодателството в областта на околната 
среда; 

 Съществуващите кодекси за добри практики в организацията; 
 Научни критерии; 
 Натиск от местната общност; 
 Ценности, принципи и правила, които направляват организацията; 
 Намаляване на разходите за енергия и използването на суровини и 

материали. 
 
ISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията за 
една система за управление на околната среда, която позволява на 
дружеството да формулира и изпълнява политиката и целите си, като се 
вземат предвид законовите изисквания, отнасящи се до значимите 
аспекти на околната среда. Стандартът не определя специфични 



критерии по отношение на околната среда, целта му е да подкрепя 
опазването на околната среда и да предотвратява замърсяването. 
 
Внедряването на стандарта SR EN ISO 14001, и по-специално 
сертифицирането на една организация по този стандарт ще донесе много 

предимства като: 
 Демонстрира загриженост за околната среда на международния 

пазар, което допълнително повишава имиджа; 
 Минимизира вредните ефекти върху околната среда, причинени от 

дейностите на дружеството; 
 Намалява броя на злополуките и грешките, имащи влияние върху 

околната среда; 
 Намаляване на производствените разходи или загуби. 

 
Опазването на околната среда е важен въпрос за всяка общност, с 
осезаеми последици както на местно ниво, така и в световен мащаб. В 
това отношение европейските програми се стремят да подкрепят и 
насърчават предприятията да възприемат рационално поведение спрямо 
околната среда. Приемане на системи за управление на околната среда е 
решение, което дава възможност на фирмите за поемат отговорност за 
въздействието, което оказва тяхната дейност. 
 
 

Пример № 1: Управление на водата в Централния регион на 
Бенелюкс – INTERREG II (www.watermanagement.be)  

Общ бюджет / Принос на ЕС3: 6 000 000 EUR / 3 000 000 EUR 
Период на изпълнение: септември 1998 – март 2001 

Инициатор на проект: ZLTO Проекти – Холандия 
Партньори: 8 партньора от провинции Северен Брабант и Лимбург (Холандия); 

провинции Антверпен и Лимбург (Белгия)  

 
Проектът бе разделен  на две части:  

i) управление на водите в икономическите дейности, включително и 
мерки за подобряване на ефективното използване на водата в 
селското стопанство, като например: 

а. експерименти с различни видове и сортове култури, 

б. използване на алтернативни методи за отглеждане, 

в. намаляване на торенето, 

г. внимателно наблюдение на хранителните вещества, 

прилагани върху земеделските площи и на прилаганите 

количества към културите, 

д. рационално използване на дъждуването като метод за 

поливане и др.  

___________________________________ 
3 Европейският Съюз е уникален политически и икономически съюз между 27 европейски 

държави. През 1957 г. подписването на Договора от Рим бележи волята на шестте държави -
основателки да създадат едно общо икономическо пространство. От тогава, първоначално 
Общността, а после и Европейския Съюз продължава да се разширява и да приема нови страни 
членки. 
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ii) съхранение на водните ресурси, за да се използват през сухите 
месеци, чрез мерки за задържане на водата в обработваемата 
земя за по-дълъг период от време или чрез улавяне в специално 
проектирани колектори (2000 колектори за 140 000 хектара 
обработваема земя). 

 
Тези експерименти са проведени върху земеделската земя на 80 
фермери в четирите региона, включени в проекта. Всички тези мерки 
са допринесли за отговорното използване на водните ресурси и за 
намаляване на замърсяването на почвата и земята, но също така и до 
подобряване качеството на културите, произвеждани в района. 

 

Пример 2: ECOLAND - INTERREG IIIC East (www.ecolandproject.com)  
Общ бюджет / Принос на ЕС: 1 425 000 EUR / 875 000 EUR 

Период на изпълнение: април 2003 – март 2006 
Инициатор на проект: SIPRO - Агенция за местно развитие, Ферара, Италия 

Партньори: Италия - Провинция Ферара, EuroBic Южна Тоскана (Южна Тоскана 
Бизнес Иновационен Център); Ирландия - The Gaeltachta Authority (регионален 
орган, отговарящ за икономическото, социално и културно развитие на Gaeltacht 
(ирландскоезичните области в страната)); Испания – Градската управа на 
Гранолерс (Granollers city’ s Administration), Кметството на Суидад Реал (Town 
Hall of Ciudad Real), Фондация Ферол Метрополис (Ferrol Metropoli Foundation); 
Унгария - Агенция за регионално развитие в Южното Задунавие (South 
Trasdanubian Regional Development Agency) 

 
Основната цел на проекта, реализиран за период от три години, бе да се 
създаде мрежа от Eвропейски партньори с подобен опит, с цел 
установяване на ефективен модел за планиране и управление на 
екологични индустриални паркове, един модел, който е в съответствие с 
разпоредбите на Европейската общност, както и с националните и 
местните закони и подзаконови актове. Проектът бе проектиран, 
вземайки под внимание бизнеса и местното/регионалното икономическо 
развитие, местните общности и природни ресурси, а именно 
необходимостта да ги защити. 
Влошаването на околната среда, увеличаването на замърсяването и 
появата на парниковия ефект са основните проблеми на човечеството 
през XXI век и те се дължат на прекомерната индустриализация, като в 
същото време, световните икономики искат да се развиват все повече и 
повече. Тези два въпроса са комбинирани в проекта ECOLAND чрез 
насърчаване на концепцията за екологичен индустриален парк (еко-
индустриален парк). Партньорите по проекта са поискали подкрепата на 
три индустриални паркове, два в Италия (Сант'Агостино и Сан Джовани  
ди Остелато (Sant'Agostino and San Giovanii Di Ostellato) и един в Ирландия 
- Баливурни  (Baillyvourney) да участват в пилотно изследване и тестовото 
планиране, проектиране и насърчаване на "чисти технологии", една 
иновация сред индустриалните паркове. 
Това проучване показа, че чистите технологии значително намаляват 

консумацията на вода, енергия и суровини, и в същото време водят до 
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спестяване на разходи за фирмите в индустриалните паркове и спомагат 

за увеличавне на тяхната конкурентноспособност. 

Резултатите от проекта сега се използват за създаване на "технологично и 

екологично оборудвани площи" (Technologically and Environmentally 

Equipped Areas - TEEA's)). TEEA's, използващи възобновяеми енергийни 

ресурси и затворени производствени цикли, където отпадъците от една 

компания могат да бъдат използвани като суровина за друга. Тези площи 

са снабдени със складове за събиране на отпадъци и екологичната им 

преработка, с пречиствателни станции и с лаборатории за наблюдение на 

нивото на замърсяване на водата, въздуха и почвата. 

Също така, една външна организация контролира нивото на съответствие 

на икономическите дейности в инкубаторите с европейските изисквания 

за опазване на околната среда, както и с местните или регионални 

разпоредби. В рамките на проекта, специален акцент бе поставен върху 

насърчаването и прехвърлянето на този модел във всички региони на 

Европа. 

 

Пример 3: STEM – INTERREG IIIA Ирландия – Северна Ирландия 
(www.stemproject.com)  

Период на изпълнение: 2004 г. - 2008 г. 
Инициатор на проект: Южен групов комитет по Здравословна околна среда 

(SGEHC - Southern Group Environmental Health Committee), Северна Ирландия - 
Великобритания 

Партньори:  Органът за специални програми на ЕС (Special EU Programmes Body) 
в Ирландия/Северна Ирландия, Източен пограничен регион Ирландия/Северна 

Ирландия (East Border Region Ireland/ Northern Ireland) 
 

Поради значителното негативно въздействие, което оказват 

икономическите дейности, като индустрия или търговия, върху 

природните ресурси (вода, въздух, почва), SGEHC и неговите партньори 

насърчиха и местните власти, и бизнесите в района на границата 

Ирландия - Северна Ирландия да приемат проактивни нагласи в 

управлението на въпросите, свързани с околната среда чрез прилагане на 

Системи за управление на околната среда (EMS- Environmental 

Management Systems). 

 Целите на проекта, завършен през юни 2008 г, са: 

- Осъществяване на ISO 14001 сертификация в девет общини в 

пограничния регион по проекта: град Арма и Областен съвет, Общински 

съвет Ардс, Областен съвет Банбридж, Общински съвет Крейгейвън, 

Областен съвет Даун, Дънганън и Южен Тайроун  Общински съвет, Нюри 

и Моурн Областен съвет, Съвета на графство Лаут, съвета на графство 

Монахан; 

http://www.stemproject.com/


- Подпомагане на 270 фирми с цел получаване на BS 8555 

акредитация (Британски Стандарт предлагащ поетапен подход за 

прилагане на ISO 14001 стандарта) 

- Подкрепа на дружествата, които са постигнали BS 8555  

акредитация и трябва да получат сертификация по ISO 14001. 

 
 
 

КАЗУС 44 
"SKOTEL" е една уникална концепция на Международния университет по 
мениджмънт на туризма в Хага (http://www.hotelschool.nl). Тук всяка 
стая изглежда по различен начин, илюстрирайки организацията и 
услугите предоставяни от хотели по целия свят. Всяка стая е точно копие 
на класическа стая от известен хотел, като това е дарение на 
образователната институция. Плакет, поставен на входа на стаята, 
отбелязва нейния произход.   
 
Една от стаите обаче е напълно различна. Тя е модел на "CENTER PARCS" 
(www.centerparcs.com). С какво тази стая се откроява? Със своята 
конструкция и декорация, които са изцяло от естествени елементи: 
дърво, юта, тръстика, има пълно отсъствие на електрически системи и 
приспособления, които обикновено се срещат в други хотели. 
 
Тази стая наистина отразява концепцията на "CENTER PARCS", фокусирана 
върху опазването на околната среда, включително на природните 
елементи, заедно с местната специфика на кухнята и съоръженията за 
настаняване. Компанията "CENTER PARCS" се намира в Холандия, но 
включва места и във Франция, Германия, Белгия и Великобритания. 
Ангажираността на компанията за опазването на околната среда се 
допълва с удостоверяване на съответствие с международния стандарт  
ISO 14001. Според ръководството, компанията е сред малкото 
представители на туристическия сектор, които притежават този 
сертификат. 
 
Тяхната представителна брошура „Природа и околна среда” обобщава 
предприетите стъпки от компанията за защита на околната среда и 
принципите, на които се основава предоставянето на услуги за клиенти. 
Сред тези бележки се открива следното: 

 не се използват химикали или пестициди в района на 
хотела;  

 изпълнени са серия от иновативни решения за 
управление на водата и енергията, като:  

 отопление на плувни басейни чрез 
оползотворяване на топлината,  

 използване на система за обратна осмоза за 
рециклиране на отпадъчните води от курорта, 
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 получаване на енергия чрез слънчеви панели за 
подгряване на вода за битови нужди или на 
комплекса през студените периоди 

 естествената околна среда е запазена или е така 
оформена, че да осигурява отдих на гостите на хотела, 
включвайки различни зони, декорирани с диви животни или 
мигриращи птици, 

 разработване и прилагане на системи за поддържане на 
чистотата на природните води, като по този начин се 
запазва естествената околна среда за някои от най-
чувствителните видове. 

 
Как ви се струва идеята за един напълно естествен курорт? 
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Какво мислите, че ще бъде възприятието на вашите туристи за 
този тип услуга? 
___________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Смятате ли, че това е приложима оферта за туристическия пазар 
в Румъния /България /Молдова?  
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 

2.3. Безопасност на храните (HACCP) - ISO 22000 
 
От всяко дружество в хранително-вкусовата промишленост 
(производство, опаковане, транспортиране, съхранение, сервиране и 
продажба на храна), независимо от големина и сложност, в днешно 
време се изисква съгласно правилата за защита на потребителите,  да се 
гарантира прилагането на HACCP. 
ISO 22000 / HACCP е международен стандарт, разработен, за да гарантира 
безопасността на веригите за доставка на хранителни стоки в световен 
мащаб. ISO 22000 дава възможност за създаването на система за 
управление на безопасността на храните, включваща HACCP принципите и 
плана, както и изискванията за безопасност на хранителната верига 
(комуникация в рамките на дружеството, комуникация с доставчици и 
клиенти, условия на съхранение, достъп до информация за 
предоставените хранителни продукти/услуги, разработване на нови 
хранителни продукти / услуги). 
 
Прилагането и сертифицирането по ISO 22000 носи много ползи за едно 
дружество, като например: 



   Удовлетвореност на клиента - чрез доставка на продукт, който 

изпълнява всички изисквания на потребителя включвайки 

аспектите за качество, безопасността на храните и спазване на 

действащото законодателство; 

   Намаляване на разходите - чрез непрекъснато подобряване на 

процесите и ефективността на операциите; 

   Подобряване на отношенията със страните, които участват, 

включително работници и служители, клиенти и доставчици; 

   Съобразяване със закона - чрез разбиране на начина, по който 

изискванията на устава и регламентите влияят на организацията и 

клиентите;  

   Усъвършенстване управлението на риска - чрез по-голяма 

загриженост за предлаганите продукти и услуги, както и чрез 

ефикасна система за проследяване.  

Понастоящем, HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points - Анализ на 

Опасностите  и Контрол  на  Критичните  Точки - системата за анализ на 
опасностите в критичните контролни точки)  е метод на 
систематичен подход за гарантиране безвредността на хранителните 
продукти, въз основа на идентифициране, оценка и контрол на всички 
рискове, които биха могли да възникнат при производството, обработката 
и разпространението им. 
 
HACCP е система, която идентифицира, оценява и контролира 

опасностите, които са важни за безопасността на храните.   

За правилното функциониране и развитие на HACCP системата са познати 

Седем важни принципа:  

 

P1 - провеждане анализ на опасностите стъпка по стъпка, за да се опишат 

опасностите, както и за да могат да се приложат подходящи коригиращи 

мерки; 

 
Подходът "Метро България" 5 по отношение на този принцип: 
 "Рискът се счита за значителен, ако: 
 - съществува голяма вероятност продуктът, замърсен с опасно 
вещество, да бъде консумиран 
 - случването (честотата) на рисковото събитие има сериозни 
последствия за общественото здраве 
 - съществува голяма вероятност здравето на потребителите да 
бъде засегнато от замърсяването на продукта, например, при 
приготвянето на пилешка салата могат да бъдат открити следните 
източници на риск: 
- Използване на майонеза с изтекъл срок на годност 
- Използване на недостатъчно дезинфекцирано (хигиенично) кухненско 
оборудване (мазно) 
- Прекомерно излагане на топлина 



- Неправилно съхранение на съставляващите компоненти на 
продукта, като по този начин те губят своята свежест"  

 

P2 – определяне на критичните контролни точки (CCP- critical control 
points) в производството; 
 

 

______________________ 
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Критичните контролни точки идентифицирани в Метро България са: 
 -  Доставяне и транспорт на хранителните продукти; 
 -  Съхранение на хранителните продукти; 
 - Адаптиране на температурата по време на приготвяне на 
продуктите с тази в магазина  
 - Бързо сервиране на приготвените продукти  

 
 
P3 – установяване на критичните граници за всяка критична контролна 
точка; 
 Критичните граници са представени от критериите, които правят 

разликата между "безопасен продукт" и "потенциално опасен продукт", 

респ. граничните стойности, базирани на научна основа или всеобщи 

стандарти. Стойностите на критични граници са параметри, които могат 

да се измерват и наблюдават. 

 Например, за пилешка салата: 

 - Препоръчителната температура на съхранение за пилешко месо (макс. 

4° C)  

 - Препоръчителната температура на съхранение, посочена на етикета на 

майонезата, е свързана с максималния препоръчван период на 

съхранение (затворен/отворен съд) 

 
P4 – установяване на процеса на наблюдение на критичните контролни 
точки (ККТ);  
Мониторингът включва систематичното измерване и сравнение на 

критичните контролни точки с набелязаните критични граници. 

 

Например: 
 - метод: проверка на срока на годност, на температурата на 
съхранение 
 -  периодичност: ежеседмично или ежедневно, ако е необходимо; 
 - отговорност: главен готвач, операционния мениджър при 
приготвяне на горещи продукти; 
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P5 – установяване на корективни действия в случай на отклонения от 
критичните контролни граници; 
 При всеки случай на отклонение от критичните граници са необходими 
коригиращи действия. 
 Например, изхвърляне на  неподходящата майонеза от потребление / 
производство, отстраняване на неправилно съхранявано пилешко месо и 
др. 
 
 
P6 – установяване  на система  за документиране и точно записване на 
данните; 
 Системата за документиране и запис на данни е полезна както за 
правилното функциониране на HACCP системата, така и за подсигуряване 
на клиентите / потребителите на системата за обработка / съхранение / 
производство на храни, особено когато има оплаквания. Документите на 
системата са необходими, за да се осигури нейното гладко прилагане в 
компанията. 
 
 
P7 – установяване на процедурите по проверка на правилното 
функциониране на системата НАССР.  
Препоръчва се да се проверяват процедурите поне един път годишно и 

всеки път, когато се въвежда нов продукт. Проверката на HACCP 

системата цели да гарантира нейната жизнеспособност и полезност за 

обществото и потребителите. 

 

2.4. Система за управление на здравословните и безопасни условия 

на труд - OHSAS 18001 (OHSAS - Ocupational Health and Safety System) 

 

 

В допълнение към стандартите за качество на продуктите, повечето 
отрасли на промишлеността се нуждаят, въпреки почти пълната 
автоматизация на производствения процес, от внедряване на стандарта 
ISO 18001, който разглежда безопасността и запазване здравето и 
сигурността на работниците. Познат още като OHSAS, респ. Система за 
Управление на здравословните и безопасни условия на труд, този 
стандарт оценява политиката на организацията по безопасност, степента 
на опасност на условията, при които работят служителите и мерките, 
взети за избягване на всякакви рискове и трудови злополуки. 
 
Стандартът се прилага от всяка организация, която желае да елиминира 
или сведе до минимум риска работниците и служителите или други 
участници да бъдат изложени на рискове, свързани с извършваната от 
тях работа, и в тази връзка ISO 18001 сертифицирането се основава на 
сложен набор от параметри, включващи видове рискове, организационни 
цели, програми за превенция, системи за мониторинг и др. 
 
Сред ползите, които организацията получава от прилагането на ISO 
18001 / OHSAS са: 



 повишаване на ефективността и производителността на 

дейностите, провеждани в организацията; 

 намаляване на броя на трудовите злополуки и мотивиране на 

служителите; 

 намаляване на оперативните разходи - чрез намаляване на периода 

на бездействие, поради злополуки, професионални заболявания, 

както и чрез намаляване на разноските  по глоби или друго правно 

обезщетение, или чрез намаляване на разходите за 

застрахователни премии, чрез постигане на по-ниско ниво на 

рискови събития, имащи последици за здравето и безопасността 

при работа; 

  спазване на законите - тя доказва съответствие с общите и 

специфични правила за охрана на труда. 

Много организации вече имат елементи, изисквани от ISO 18001 / OHSAS и 
могат да ги допълват, с цел да се създаде последователна система за 
управление, за да се отговори на стандартните аспекти. Организациите, 
които прилагат този стандарт, имат ясна структура на управление, която 
определя правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с 
измерими резултати и структуриран подход към рисковете. 
 

КАЗУС  56 
 
Хотел " БЛУЧИП" ("BLUECHIP") в Нюкуей, графство Корнуол, Югозападна 
Великобритания има наложена глоба от  GBP 3000 и е осъден да заплати 
обезщетение от GBP 2000, като следствие от инцидент по време на 
работа.   
 
Британската агенция за здраве и безопасност на труда установи, че 
компанията собственик на хотела е нарушила Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд (1974 г.), тъй като не е инсталирала защитни 
парапети на временен мост, изграден по време на изкопните работи. 
 
В резултат на това 41 служители са понесли сериозни наранявания при 
злополуките по време на работа през периода от 2008 до 2009 г. 
 
Ръководството на хотел "BLUECHIP" реши проблема чрез изграждане на 
парапети за временния мост и предприе необходимите стъпки, за да 
обучи служителите си и да получи OHSAS 18001 сертификация. 
 
Сблъсквали ли сте се с подобна ситуация във вашия хотел / 
организация? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Как я разрешихте?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Смятате ли, че сертифицирането по OHSAS 18001  ще помогне да се 
предотвратяват такива проблеми?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

3. Значение на сертифицирането по стандартите 
за качество: предимства и разноски 
 
 

Най-общото определение за стандарт за качество е формулирано от 
Международната организация по стандартизация7 (ISO), според 
която: 

  качеството не се изразява  само от едно свойство, а от набор от 

свойства;  

  качеството не е самостоятелно само за себе си, то съществува 

само във връзка с потребителските нужди;  

  качеството е непрекъсната, а не дискретна променлива;  

  чрез качеството трябва да бъдат задоволени не само ясно 

изразените потребности, но и предполагаемите такива. 

Системата за качество е набор от организационни структури, 

процедури, процеси и ресурси, необходими за прилагане при управление 
на качеството. Системата за качество на една организация (фирма, 
корпорация и т.н.) е предназначена предимно да отговори на вътрешните 
управленски нужди на организацията. 
Ръководството на най-високо ниво в компанията трябва да се стреми да 
осигури всички необходими условия за постигне на качество чрез 
прилагане на системата за качество в предприятието, адаптирана към 
конкретните дейности и процеси, изпълнявани в него. 
 

Управлението на качеството представлява процес, включващ 

всички дейности по ръководната управленска функция, които определят 
политиката по качеството, целите и отговорностите и който се 
осъществява в рамките на системата за качество чрез средства като 
планиране, контрол, анализ (оценка) и подобряване на качеството. 
 
Основни принципи на управление на качеството  

Осъществяването на управлението на качеството в една организация се 

основава на следните принципи: 

-  фокусиране на вниманието върху потребителите;  
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-  участие на ръководството при разрешаване въпросите, свързани с 

качеството;  

-  въвличане/приобщаване на целия екип и отговорността му по 

въпросите относно качеството ; 

-  процедурен подход към всички дейности на организацията;  

-  системна визия за организацията и функционирането й;  

-  непрекъснатото подобряване трябва да е постоянен принцип в 

областта на качеството; 

-  аргументирането на основата на данни трябва да бъде основно 

правило в рамките на организацията; 

-  Стъпките, свързани с качеството, трябва да бъдат изпълнени, с 

цел да се гарантират взаимни ползи. 

Ceртифицирането на тези системи за управление (поотделно или 

цялостно) е грижа на производителите на стоки и услуги, тъй като им 

дава някои глобални предимства на пазарите, между които: 

 по-добра реклама на техните продукти и услуги, както и упътване 

на потребителите при вземането на решения за покупка, което 

води до увеличаване на производството и продажбите; 

  премахване на техническите бариери за търговия на стоки и 

услуги, както и съкращаване на периода, необходим за тяхното 

навлизане на нови пазари; 

 осигуряване на качествено ниво, в съответствие с нуждите на 

потербителя или с основните изисквания, наложени от 

компетентните международните органи; 

 намаляване на разходите, свързани с многократните проверки на 

качеството. 

 

В същото време, сертифицирането осигурява адекватна защита на 

потребителя; осигурява гаранция за неговия живот, здраве и 

безопасност, както и за неизменение на околната среда. 

Производителите на стоки и услуги могат да бъдат сертифицирани чрез 
декларация за съответствие, на тяхна собствена отговорност 
(автосертификация), или с помощта на трета страна - сертификационен 
орган, независим и по-компетентен, с по-голямо доверие, който е 
акредитиран или официално признат и оповестен от по-висшестоящ  
орган (национален или интернационален).  
 
За да се сертифицира един продукт, е необходимо да се знаят 
проектираните, реализирани и поддържани   характеристики по време на 
неговото пускане на пазара и употреба, което предполага съществуването 
и дейността на специализирани лаборатории (акредитирани) и на 
физически лица (също акредитирани), които трябва да извършват 
изпитвания и измервания в лаборатории, или да извършват инспекции и 
одити за проследяването на продукта, да изготвят доклади, показващи 



реалното състояние на нивото на качеството му. Следователно, 
сертифицирането създава възможности, които трябва да бъдат оценени 
максимално, при условия на добро познаване и разбиране значението на 
сертифицирането и на приемане на най-правилното отношение, 
доколкото е възможно, при използването му. 
 
Постигането на сертифициране в една организация или на конкретни 
продукти и услуги несъмнено е успех, но ограничаването на дейностите 
само до получаване на сертификата или сертификационния знак е 
грешка. Истинската проверка идва след получаването на сертификата, 
защото е по-трудно да се поддържа постоянно нивото на задоволяване на 
изискванията, отколкото да се демонстрира, че то е било постигнато към 
момента на получаване на сертификата.  
Организацията знае много по-точно слабостите на собствената си система 
за качество отколкото специалистите, които провеждат одита за 

сертифициране, и  за да не се стигне до ситуация, при която да ѝ бъде  
отнет или временно спрян сертификата, организацията трябва да 
отстрани ефективно и възможно най-бързо тези слабости. Това действие 
изисква материално усилие, както и ефективно използване на 
творческата енергия на специалистите в организацията, които да 
обезпечат наличието на системата за управление на качеството. 
Сертифицирането не е самоцел, не е лукс, мода или временно действие, 
а едно допълнително усилие в услуга на организацията, която ще може 
да произведе и продаде по-голям обем продукти и услуги с гарантирано 
качество и така ще регистрира по-голяма печалба. 
 

Моля, обърнете внимание:  
 
Кога трябва да бъде подновено сертифицирането? 
Сертификацията е валидна в продължение на 3 години. По искане на 
сертифицираната организация, едновременно с третия надзорен одит, 
може да бъде постигнато повторно сертифициране. По този начин 
организацията може да удължи срока на валидност на сертификата за 
още три години без прекъсване на валидността. 
 
Може ли да бъде оттеглен един сертификат? 
Сертифицирането може да бъде оттеглено, ако по време на одита се 
установят несъответствия и одитора поиска от сертифицираната 
организация да предприеме корективни действия в рамките на определен 
период от време. Ако корективните действия не бъдат изпълнени, 
сертификатът може да бъде прекратен за определен период от време 
(напр. 3 месеца) и след това може да бъде отнет. 

 

Внедряването на интегрирани системи за управление носи много 

преимущества за организациите, включително: 
 намалява разходите за внедряване и сертифициране на системи за 

управление в съответствие с ISO стандартите; 



  опростява съществуващите системи за управление, където 

съществуват такива; 

 увеличава ползите, допринесени от всяка система поотделно; 

 намалява разходите за поддръжка на няколко системи за 

управление, осъществявани поотделно 

 Предоставя общ преглед на управлението на компанията;  

 Позволява съгласувано планиране на дейностите на организацията, 

вземайки под внимание по взаимносвързан начин въпросите на 

качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа; 

 Оптимизира процеса на вземане на решения;  

  Оптимизира  консумацията на ресурси;  

  Освен това, се създава по-голяма възможност за адаптиране към 

промените на пазара, към изискванията на клиентите, новите 

тенденции и др.  

 Улеснява обучението и развитието на персонала 

 
Разходи за внедряване и сертифициране на интегрирани системи за 

управление 

Разходите за внедряване на интегрирана система за управление в една 

организация зависи от размера на дейността (за предприятие с 

производствени дейности, разходите ще бъдат по-високи) и от вида на 

внедрената система. 

Като цяло, трябва да се имат в предвид следните видове разходи при 

внедряването на Интегрирана Система за Управление (ИСУ) в 

организацията: 

i) Вътрешни разходи:  

o  първоначален анализ, 

o  планиране на проекта, 

o  развитие на ИСУ: документиране относно ИСУ, 

изпълнение, обучение на специализирания персонал в 

организацията, както и информиране и подготовка на 

всички служители, за да се спазят изискванията, 

наложени от ИСУ,  

o вътрешен одит на качеството,  

o промени в устойчивото интегрирано управление, и др. 

ii)  Външни разходи:  

o  външни консултанти, 

o  разходи за регистрирация, 

o  сертификационен одит и др.  

 



Качеството си има своята цена и това не може да се отрече. Но също 

толкова ясно е, че некачественото излиза по-скъпо. Общата идея, според 

която качественото е по-скъпо, произлиза от това, че не е измерена 

цената на некачественото. 

Мениджърите насочват своите решения за използване на ресурсите въз 

основа на две основни направления: 

 a) използването на достатъчно значителни ресурси, така че взетото за 

тях решението да може да повлияе на ефективността 

 б) възможности, от които се е отказала организацията при използване на 

ресурси с определена цел.  

Може да се каже, че тази двойка критерии направлява определението и 

класификацията на т.нар. разходи за качество. Разходите за 

качественото или разходите за некачественото, както някои автори 

предпочитат да ги наричат, се отнася до тези дейности на 

организацията, които влияят върху качеството на продукта или 

услугата. 

Разходите по качеството ще бъдат едно прегрупиране на всички разходи, 

направени от организацията в процеса на производство, което е 

възможно единствено, ако ресурсите са оценени от гледна точка на 

алтернативен разход. Групирането при разходите за качество позволява 

на мениджъра по-лесно изграждане на система от дейности на 

организацията и ефективно използване на ресурси с качество. Тук е 

важно да се посочи, че организацията на компанията и нейната култура 

влияят до голяма степен на разхода, а внедряването на системи за 

управление на качеството ще наложи намаляване на разходите чрез 

възможността за създаване на обективна картина на това как се 

осъществява дейността на организацията и как тя трябва да бъде 

управлявана. 

 Следователно, да се говори за разходи за качеството означава групиране 
на разходите, насочени към качеството. 
 

Има четири типа разходи, свързани с качеството и липсата на качество, 

представени на фигурата по-долу:   

 



 
 
 

 превантивните разходи - са разходите за дейности за 

предотвратяване на грешки, т.е. това са разходите за всички онези 

дейности, чрез които предварително се премахват причините, 

които могат да доведат до липсата на търсеното качеството.   

Всички необходими мерки за предотвратяване на дефектите са включени 

в тези разходи. Сред типовете превантивни разходи са включени 

следните:   

-  изпълнение и преглед на процедурите; 

-  планиране на качеството; 

-  обучение на персонала;  

-  процесите на подбор; 

-  изследвания, за да се видят нуждите и очакванията на 

клиентите  

-  действия за подобряване на услугите и дизайна на 

продуктите; 

-  проучвания на въздействието върху околната среда; 

-  технически ръководства, наръчници за организацията и по 

качеството; 

-  изготвяне на правила за работа и отговорности; 

-  системи за качество, процедури и стандарти; 

-  планиране на разходите; 

-  разполагане с множество доставчици; 

-  прилагане на програмни техники за проектите и дейностите 

(PERT, GANTT); 

-  планиране със софтуер; 

-  диаграми на работния процес;  

-  действия, с цел да се избегне допускането на грешки; 

-  анализ на нуждите от обучение; 

Разходи за 

управление на 

качеството 

Разходи при 

съответствие 

Разходи при 

несъответствие 

Превантивни 

разходи 

Разходи за 

вътрешни дефекти 

Разходи за  

оценка 

Разходи за  

външни дефекти 

 



-  превантивна поддръжка на оборудване и машини; 

-  чистота и ред; 

-  анализ на рискоевете и плановете за безопасност и хигиена 

на труда; 

-  планиране на работни срещи  и др. 

 

 разходите за оценка – те са резултат от оценката на завършения 

продукт или услуга, след като той(тя) е бил(а) предоставен(а). С 

други думи, те представляват всичко, което е било похарчено, за 

да се види дали резултата от процеса отговаря на стандарта, дали 

той задоволява определено качество. Причината да се прави тази 

оценка е, че организацията не е сигурна, че инвестицията в 

превенции е напълно ефективна. В тази категория може да 

попаднат следните:  

-  проучване на качеството на услугите или продуктите 

-  проучване на удовлетвореността на клиентите 

-  оценка на поведението на персонала, осъществяващ контакт 

с клиентите, ако е необходимо  

- измерване на показателите на процесите, завършени в 

рамките на организацията 

-  оценка на работата на работниците и служителите 

-  инспекция на материали и оборудване 

-  оценка на инвестиции  

-  преглед на безопасността, анкети сред работниците и 

служителите 

-  оценка на степента на изпълнение на програми и проекти  

-  измерване на показателите за качество като цяло 

-  разходи за лабораторни тестове и др.  

 

 разходи за отстраняване на дефекти (разходи при неуспех)- 

това са онези разходи, появяващи се в резултат на нереализиране 

на крайни или междинни продукти или услуги, на неспазване на 

всички или някои от изискванията, адаптирани към конкретния 

клиент или които са били отразени в служебните документи. Тези 

разходи се разделят на две основни групи: 

- разходи за отсраняване на вътрешни дефекти - могат да 

бъдат дефинирани като разходи, които засягат организацията, 

като следствие от грешки по време на процесите и дейностите, 

но които са били открити преди продукта или услугата да бъдат 

предоставени на клиента. Те се отнасят към разходите, които 

се появяват преди продукта или услугата да достигне клиента.   

- разходи за отсраняване на външните дефекти - свързани 

са с дефектите, открити след като продукта или услугата е 



била изпратена на клиента. Организацията понася тези 

разходи, защото системата за оценка не е открила всички 

грешки. Тези разходи биха изчезнали, ако не бяха се получили 

никакви дефекти. Външните разходи при неуспех са по-трудни 

за оценяване и при различни ситуации могат да достигнат 

много високи стойности.  

 
Общите разходи за качество са сумата от всички изброени по-горе 
разходи и се прилагат към почти всяка дейност, извършена от една 
организация. Тези разходи, когато се прибавят към материалните такива, 
трябва да отгговарят на общите разходи на организацията. 

 
Системите за управление на качеството или системите за осигуряване на 
качество следва винаги да се разбират като специфични системи за една 
организация. Те не са еднакви и затова системите за управление на 
качеството не могат да бъдат стандартизирани. Вместо това, само общите 
препоръки и насоки за системата за управление на качеството и нейните 
елементи могат да бъдат стандартизирани. 
В това отношение разпоредбите относно осигуряването на качеството са 
се появили през 50-те години, за да направят така, че гледните точки на 
организацията и обемът от задачи пред ръководството на предприятието 
във връзка с предотвратяването на дефекти да станат „изискване на 
системата за осигуряване на качеството”. Исканията по отношение на 
мерките за осигуряване на качеството, които е трябвало да бъдат 
предприети, съответно доказани, са били структурирани, поръчани и 
описани по начин, по който е можело да бъдат изпълнени и оценени. 
Заявената цел бе не подмяна на специфичните за даден продукт 
стандарти, а допълването им и осигуряване на спазването им чрез 
повишаване на възможността на компанията да постига необходимото 
качество.  
 

Осигуряването на качество се определя като съвкупност от 
всички планирани и системни мероприятия, прилагани в рамките 
на системата за управление на качеството и демонстрирани 
(доказани, изпробвани), в степен, достатъчна за предлагане на 
необходимата увереност, че дадена организация ще изпълни 
условията за постигане на качество. 
 
Осигуряването на качеството означава постигането на определени 
вътрешни и външни цели. Ето защо се използват фрази от рода на 
„вътрешно осигуряване” и „външно осигуряване” на качеството. 
Вътрешното осигуряване на качеството включва всички дейности, 
които имат за цел постигане на желаното ниво на качество чрез 
собствено управление. 
Външното осигуряване на качеството включва всички дейности, които 
имат за цел да докажат на своите клиенти (или на съответните органи), 
че системата за управление на качеството на доставчика предлага 



продукти и услуги, които изпълняват установените изисквания за 
качество. 
 
Много от дейностите в областта на осигуряването на качество са 
ориентирани към предотвратяването на слабостите в качеството чрез 
ранно предупреждение за възможни несъответствия, отклонения и 
дефекти. Осигуряването на увереност при постигането на качество 
включва набавянето на проверени доказателства и се базира на факти, 
получени чрез наблюдение, измервания, изпитване или други методи: 

 При обикновени продукти доказателствата обикновено са методи 

на  преглед или изпитване на продукта. 

  При комплексни продукти доказателствата не се ограничават само 

до данни, получени от прегледи или изпитвания, а също така 

включват анализ на плановете за осигуряване на качеството и 

проверки за качество, извършвани с цел да се установи дали 

дейностите по осигуряване на качеството съответстват на 

предварително установените условия или дали тези условия се 

изпълняват ефективно.  

 

В настоящата концепция, осигуряването на качеството се 
основава главно на превантивни мерки под формата на 

процедури за контрол на всички етапи на производствения 
процес, като се започне от концепцията за продукта до 

доставянето му до клиента. 

 
Съществуват много форми на дейности, които са част от функция за 
осигуряване на качество и които се извършват в различните 
функционални отдели на една фирма. Един пример е даден в таблицата 
по-долу: 
 
 

Отделение Дейности по гарантиране на качеството 

Маркетинг Оценяване на продукта чрез пазарен тест; Контролирана 
употреба на продукта; Мониторинг (наблюдение) на 
продукта; Специални изследвания; Оценки на 
конкурентноспособността  

Изследване  и 
развитие 

Анализ на проекти; Анализ на надеждността; Анализ на 
възможността за поддръжка; Анализ на безопасността; 
Анализ на човешкия фактор;  Анализ на производството, 
проверката и транспорта; Стойностен инженеринг; 
Анализ на самоконтрола  

Отношения  с 
доставчика 

Окачествяване проекта на доставчика; Окачествяване на 
процесите на доставчика; Оценка на първоначалните 
образци; Оценка на първите доставени партиди 



Производство Анализ на възможностите на процеса; тестване преди 
пускане в производство; анализ на режимите на 
получаване на дефекти, на техните последици и 
критичност; анализ на планирането на производство, 
оценка на оборудването за контрол, измерване и 
тестване; анализ на самоконтрола в производствения 
процес, проверка на качеството на продукта 

Проверки и 
изпитвания 

Междулабораторно изпитване; точност на измерванията 
на персонала по технически контрол  

Обслужване на 
клиентите 

Одит на опаковането, транспорта и съхранението; 
оценяване на услугите по поддръжка  

 
 
Важно е да се отбележи, че някои дейности, свързани с контрола на 
качеството и осигуряването му са взаимнозависими, но двете понятия не 
са идентични, има разлика между тях.  Така, че:   

 контролът на качеството трябва да се разбира като част от 

осигуряването на качеството, което се отнася до прилагането на 

практически ресурси (технически и оперативни дейности), за да се 

гарантира качеството на продуктите, както е предвидено в 

техническата документация. Извършва се качествен контрол на 

готови части и крайни продукти от една страна, и на самия процес 

на производство на продукта (процес на наблюдение) от друга 

страна, като той се основава на това да отбелязва постигнатото 

качеството. 

 

  осигуряването на качеството включва дейности, предвидени в 

рамките на системата за качество, с цел да се елиминират 

факторите и причините за "некачество", за дефекти, всички тези 

дейности имат по-скоро превантивна роля (а не констатираща), 

както и проследяваща качеството във всички фази на реализация 

на продукта, започвайки с анализиране качеството на продуктовия 

дизайн, подготовката за производство, контрола на използваните 

ресурси, контрол на процесите и на крайните продукти, и 

завършвайки с контрол на условията при боравене, съхранение и 

опаковане с цел доставяне. Функцията осигуряване на качеството 

има също така задачата да установи и развие средствата 

(документация, одити на качеството), които да покажат, че 

плануваните и систематичните действия, предвидени в системата 

за качество, са били ефективно изпълнени, с оглед постигане  на 

качество.  

 



 
 
 

КАЗУС № 68 
 

Туристически комплекс за отдих и възстановяване "БЕКАСОВО" е 
разпложен югозападно от Москва, на 30 минути път с кола от центъра на 
града. През 1995 г. "БЕКАСОВО” се присъединява към Руската 
телекомуникационна компания - Ростелеком Открито Акционерно 
Дружество, а през 2010 г. SGS удостоверява съответствието на системата 
за управление на комплекса с ISO 9001: 2008 стандарта. 
 
 Според статистиката, в Московския регион има над 685 места за 
настаняване (хотели, мотели, туристически центрове и др.) и 
възможностите за настаняване нарастват с 10% годишно.  От 2008 г. 
изграждането и развитието на турисическите обекти в района на Москва 
се основава на модерните техники и средства, адаптирани към 
международните стандарти. Това е така, защото националните 
туристически обекти са в непрекъсната конкуренция с чуждестранните 
места за настаняване и хотелски вериги, които предоставят услуги с 
качество. 
 За да се справи с тези предизвикателства и да остане 
конкурентноспособно, ръководството на туристическия комплекс за отдих 
и възстановяване "БЕКАСОВО" решава да приложи международните 
стандарти за качество, а именно фамилията стандарти ISO 9000 и по този 
начин да добави едно конкурентно предимство. 
 
Потвърждението, че една организация изпълнява тези международни 
стандарти за качество, може да се получи единствено от акредитиран 
сертифициращ орган. "БЕКАСОВО" избра SGS - международния  
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сертифициращ орган с изключително добра репутация и опит в тази 
област. 
 
Одитът, проведен от SGS потвърди съответствието на "БЕКАСОВО" с 
принципите и разпоредбите на стандарта ISO 9001 за комплекса за отдих 
и групови посещения "БЕКАСОВО". Освен това, вещината на консултантите 
на SGS в туризма, кетъринга и публичните услуги направи възможно 
развитието на услугите на комплеса, а консултантите идват с  важни 
съвети и препоръки за подобряване качеството на предоставяните от 
"БЕКАСОВО" услуги.  
 
Веднъж сертифициран, туристическият комплекс за отдих и 
възстановяване "БЕКАСОВО" провежда национална кампания за реклама и 
популяризиране, за да информира туристическите агенции и 
потенциалните клиенти за гарантираното качество, предлагано от 
комплекса като резултат от неговото сертифициране. Това ще помогне на 
организацията не само да задържи съществуващите клиенти и партньори, 
но и да открие и привличе нови клиенти, печелейки по този начин по-
добра позиция в състезанието за туристически услуги в Москва.  
 
Мислите ли, че е необходимо да се съобщи за сертифицирането на 
партньорите и клиентите?  
 
 

___________________________________________________________ 
 
Какво мислите, че може да бъде реалното въздействие на една 
такава инициатива?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
По какъв начин съобщихте/ще съобщите за получаването на този 
сертификат за съответствие с определен стандарт?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Помагат ли ви тези комуникационни дейности в средно- и/или 
дългосрочен план?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

4. Сертифициращи органи в Румъния, България и 
Молдова  
 

Сертифицирането на системите за управление е признаване от трета 

страна (сертификационен орган) на това, че внедрената система за 



управление в организацията отговаря на този специален стандарт. 

Въпреки че сертифицирането на управляващата система е доброволно,   

и че решението, принадлежащо на всяка организация е индивидуално, то 

е косвено наложено от конкуренцията на вътрешния и международния 

пазар, от значението на признаването от клиентите и други 

заинтересовани страни на усилията, положени от организацията с цел да 

се постигнат определени стандарти за качество. 

Един от най-важните проблеми, с който се сблъскват организациите, 

имащи сертифицирана интегрирана система за управление, е свързан с 

международното признаване на тази сертификация, следователно 

изборът на сертифициращ орган е особено важен.  

Когато е избран сертифициращия орган, който да удостовери 

внедрена интегрирана система за управление в една организация, 

следва да се разгледат следните въпроси:  

 

 
 Сертифициращият орган акредитиран ли е?   
 

 
Всеки сертифициращ орган може да издаде Сертификат ISO, но само 

тези, издадени от акредитирани органи се признават, така че само те са 

валидни.  Когато се избиира сертифициращ орган е уместно да се 

изисква доказателство за неговата акредитация от признат акредитиращ 

орган.   

"Акредитацията"  е официално удостоверяване на компетентността на 

тези органи да извършват сертифициране, посочено в Приложението към 

сертификата за акредитация. Акредитацията дава увереност в 

безпристрастността, независимостта и техническата компетентност на 

акредитираните органи, работещи в областта на оценка на 

съответствието. 

 
 Кой акредитира сертифициращите органи в Румъния, 

България и Молдова? 
 

 



В Румъния, националния орган по акредитация на сертифициращите 

органи е RENAR - Асоциация по акредитиране в Румъния, а в България - 

Изпълнителна Агенция "Българска служба по акредитация"9. 

В Република Молдова, Закон № 186-XV от 24.04.2003 г. регламентира 

правните норми по отношение на оценяването на съответствието на 

продуктите, както и начина на функциониране и организация на 

Националната Система за Акредитация. 

Според Молдовското законодателство, акредитацията е средство за 

оценяване на компетентността, безпристрастността и почтеността на 

органите за оценяване на съответствието. Акредитацията на органи за 

оценяване на съответствието се извършва от Националната система за 

акредитация, състояща се от:  

a) Акредитационен съвет 

б) Национален орган по акредитация  

в) Апелативна комисия  

г) Технически комитети за акредитация по отделни сектори.     

Дейността на Националния орган по акредитация се координира от 

компетентен орган, назначен от Правителството.  

Акредитационния съвет е орган, който осъществява мониторинг и 

оценява ефективността на работата в Националната система за 
акредитация, който надблюдава обективността и безпристрастността на 
процеса на акредитация и който разработва предложения за 
усъвършенстване на Националната система за акредитация. 
Акредитационният съвет е независим и безпристрастен при вземането на 
решения. За да се гарантира участието на всички заинтересовани страни 
в процеса на оценка на съответствието на продуктите, Акредитационният 
съвет включва представители на:   
  a) Централната държавна администрация 
  б) Националния орган по стандартизция 
  в) Националния орган по метрология 
  г) Националния орган за оценяване на съответствието 
  e) Националния орган по акредитация  
  ж) акредитираните органи за оценяване на съответствието  
  з)  асоциации на производителите 
  и)  асоциации на потребителите 
  й) научни и обществени организации 
 
Нормативната уредба и състава на Акредитационният съвет се одобряват 
от правителството. Председателят на Акредитационния съвет се 
назначава и освобождава от правителството. Членовете на 
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Акредитационния съвет и председателят изпълняват своите функции на 
доброволни начала. 
 
 Акредитационният съвет има следните задължения: 
а) разработва общите направления в политиката относно акредитацията 

на органи за оценяване на съответствието и ги представя на 

правителството за одобрение; 

б) осъществява контрол върху реализирането на тази политика;  

в) наблюдава и контролира работата на Националния орган по 

акредитация, периодично преглежда докладите от неговата работа, 

анализира информацията относно разглеждането на жалбите, разглежда 

резултатите от проверките на дейността на Националния орган по 

акредитация и/или на органите за оценяване на съответствието, 

извършени от компетентен орган, оправомощен с контролни функции, и 

одобрява съответни корективни действия;    

г) назначава и разпуска отрасловите технически комисии, работещи към 

Националната система за акредитация, одобрява устройствения им 

правилник, назначава и освобождава председателите на комисии;  

д) утвърждава правила и процедури за даване, отказване, поддръжане, 

преустановяване и оттегляне на сертификата за акредитация; 

е) предлага на правителството освобождаване от длъжност на 

ръководителя на Националния Орган по акредитация на базата на 

периодичните отчети за дейността на  Националния Орган по 

акредитация и/или на база анализ на решенията на Апелативната 

комисия; 

ж) одобрява или отхвърля решенията на атестационната комисия от 

експерти в областта  на акредитацията и удостоверява сертификатите за 

компетентност на сертифицираните експерти по акредитация; 

з) представлява Молдова в регионалните и международните органи и 

участва в регионални и международни сътрудничества в областта на 

акредитацията;  

и) назначава членовете на Апелативната комисия.   

От друга страна, Националният орган по акредитация има 

следните задължения: 
а) да участвува в разработването на политиката в областта на 

акредитиране на органите за оценяване на съответствието 

б) да изготвя и изпраща за одобрение към Акредитационния съвет 

правилата и процедурите за даване, отказ на предоставяне, 

поддръжане, разширяване, намаляване, преустановяване и оттегляне 

на акредитация и да ги актуализира, в зависимост от променящата се 

Европейска и международна практика в тази област;  

в)  да разглежда материалите, представени от кандидатите за 

акредитация; 



г) взема решение  за издаване, отказ за издаване, за поддържане, за 

разширяване, намаляване, преустановяване или оттегляне на 

акредитацията възоснова на резултатите от оценката; 

д) оценява спазването от органа за оценяване на съответствието на 

условията,  съгласно които му е била предоставена акредитацията; 

е) утвърждава, с разрешението на Акредитационния съвет, образеца 

на сертификата за акредитация;  

ж) предоставя на Акредитационния съвет  за одобрение нормативната 

рамка на техническите комитети по отрасли и техния поименен 

състав; 

з) организира извършването на междулабораторни сравнителни 

изпитвания; 

и) периодично докладва на Акредитационния съвет резултатите от 

дейностите по акредитация; 

й) представлява Молдова в международните органи и участва в 

регионални и международни сътрудничества в областта на 

акредитацията съобразно правомощията, дадени му от 

Акредитационния съвет; 

к) води регистър на акредитираните органи по оценяване на 

съответствието; 

л)  води регистър на акредитираните експерти; 

м) предоставя правото да се използва знака за акредитация;  

н) участвува в разработването на нормативните документи в областта 

на акредитацията, в границите на своята компетентност, на 

национално и интернационално ниво; 

о) осъществява функциите на секретариат на Акредитационния съвет;  

п) въз основа на резултатите от разглежданията  на жалбите от 

Апелативната комисия и на базата на решенията на Акредитационния 

съвет, предоставя, отказва, поддържа, разширява, намалява, 

прекратява или оттегля (отнема) акредитацията на органите по 

оценяване на съответствието;  

р) сътрудничи с Националния орган по метрология, за да осигури 

проследяемост на измерванията. 

 
В Република Молдова акредитацията се предоставя, включително, но не 
само, на следните органи по оценяване на съответствието:  

 лаборатории за изпитване и лаборатории за калибриране, 

 органи по сертификация на продукти  

 органи по сертификация на услуги  

 органите по сертификация на персонала в областта на 

оценяване на съответствието 

 органи по сертификация на Системи за управление на 

качеството  



 органи по сертификация на Системи за управление на 

околната среда 

 инспектиращи органи  

 
С цел гарантиране на прозрачността на акредитацията, Националния 
орган по акредитация трябва да публикува в Официалния вестник на 
Република Молдова правилата и процедурите по акредитация и списъка 
на акредитираните органи по оценяване на съответствието. 
 
 

 Какви са разликите между националните акредитирани 
органи и тези, които са  с международна акредитация? 

 
Важно е сертифициращият орган да бъде акредитиран от реномиран 
субект, в противен случай издаденият сертификат няма да има голяма 
стойност за получателя и инвестицията няма да бъде оправдана. За да се 
гарантира, че внедрената сертифицирана интегрирана система за 
управление е призната на европейско и международно ниво, трябва да се 
избере сертифициращ орган, акредитиран от организация, подписала 
многостранните споразумения за признаване на сертифицирането на 
системите за управление, такива като EA-MLA* (Многостранно 
Споразумение за взаимно признаване, на Европейската организация за 
акредитация - Multilateral Recognition Agreement of the European 
Cooperation for Accreditation Network)  и/или IAF-MLA** (Многостранно 
Споразумение за взаимно признаване, на международния форум за 
акредитация - Multilateral Recognition Agreement of the International 
Accreditation Forum). 
* EA-MLA - Многостранно споразумение - the Multilateral Agreement (MLA), създадено от 
Европейската асоциация за акредитация (EA) 
** IAF-MLA - Многостранно Споразумение за взаимно признаване, създадено на международния 
форум за акредитация  - The International Accreditation Forum (IAF) Multilateral Recognition Arrangements (MLA)  
 
 
1. Според Международната организация по стандартизация (ISO), 
"стандартизация означава създаване и прилагане на правила за 
действие с цел постигане на ред в дадена област, в полза и с 
помощта на всички заинтересовани страни, особено за да се постигне 
оптимална цялостна икономика, подчинявайки се на функционалните 
изисквания и изискванията за сигурност". Стандартизацията се основава 
на резултатите на науката, техниката и опита. Тя не само полага основите 
на настоящето, но също е и в основата на бъдещото развитие и трябва да 
върви в крак с прогреса. Нейните специфични приложения, между 
другото, са: 

- измервателни единици 
- терминология и символи 

- продукти и процеси: определяне и избор на продуктовите 
характеристики, методи за изпитвания и измервания, 
спецификация на продуктовите характеристики по отношение 
дефиниране на качеството, разнообразието, тяхната 
взаимозаменяемост и др. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Accreditation_Forum
http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_Recognition_Arrangement


- Безопасност на хората и стоките 
- Защита на околната среда.  

Документите, чрез които дейността по стандартизация се извършва, са 
стандартите (нормите). За същата организация, "стандартът 
(нормата) е резултат от стандартизацията (нормализацията), 
направена в дадена област и е одобрен от признат орган. Той е 
публикуван като документ, съдържащ определен брой условия, които 
трябва да бъдат изпълнени." 
 
2. Европейският комитет по стандартизация (СЕN) определя 
стандартизацията като "стабилизираща дейност, свързана с 
настоящи или потенциални проблеми, с разпоредбите за обща и 
многократна употреба на продукти, насочена към постигане на 
оптимални резултати в определен контекст".   
Според същия комитет дейността по стандартизация се състои от 
иницииране, проектиране, формулиране, разработване и прилагане на 
стандартите. 
 
 
Ползите, ролята и приноса на стандартизацията се състоят в подобряване 
на степента на адекватност на продуктите, процесите и услугите към 
предвидените цели, както и в премахване на търговските бариери и 
улесняване на технологичното сътрудничество. Ценността на стандартите 
е отразена в ценовата конкурентноспособност, както и 
конкурентоспособността благодарение на качеството. 
 
3. Въз основа на определенията, установени от европейските органи по 
стандартизация, Асоциацията по стандартизация на Румъния (ASRO) 
прие следните определения:  
 "Стандартизация - специфична дейност, чрез която са 
установени, за реални или потенциални проблеми, разпоредбите за 
обща и многократна употреба, като се фокусира върху постигането 
на оптимално ниво на ред в даден контекст". 
  "Стандарт - документ, създаден с консенсус и одобрен от 
признат орган, който предоставя (определя), за обща и многократна 
употреба, правила, насоки (изисквания) или характеристики за 
дейности или техните резултати, за да се получи оптимална степен 
на ред в даден контекст". 
За уточняване на съдържанието, определението е придружено от 
бележка със следното съдържание: 
 "Стандартите трябва да се основават на комбинираните 
резултати от наука, технологии и опит и да се стремят към 
постигане на оптимална полза за обществото." 
Тази формулировка разширява значително обхвата на понятието, което 
може да включва някои нормативни документи, например: публично 
достъпни стандарти, правила, технически спецификации, кодекси, 
наредби или други документи, които при определени условия, могат да 
станат стандарти. 
 



Понастоящем има няколко международни организации по 
стандартизация, с различни форми на организация, които се 

занимават изключително със стандартизиране или които имат 
задължения  само да разработват стандартизационни документи. Тези 
организации могат да бъдат групирани, както следва: 
 
  

A. Правителствени и неправителствени международни 
организации:  

- Международна организация по стандартизация (ISO) 
 

Международната организация по стандартизация (ISO) е най-голямата 
неправителствена организация, на световно ниво, компетентна в почти 
всички технически области, на които се основава целия икономически 
спектър.  
ISO е мрежа на националните институти за стандартизация на 157 страни, 
само с по един представител от всяка страна, с Централен секретариат в 
Женева, Швейцария, който координира цялата система. 
 
ISO е неправителствена организация и нейните членове не са 
представители на националните правителства, както е в системата на 
Обединените нации. 
Независимо от това, ISO заема специално място между частния и 
публичния сектор. Това се дължи, от една страна, на факта, че много от 
членовете на институтите по стандартизация са част от правителствената 
структура на своите страни, или са упълномощени от своите 
правителства. От друга страна, произхода на други членове е само от 
частния сектор и тяхното присъствие е резултат от национални 
партньорства на браншови индустриални асоциации. 
Поради тази причина, I.S.O. е в състояние да действа като свързваща 
организация, чрез която може да се постигне консенсус по решения, 
които обединяват както изискванията на бизнес дейностите, така и 
нуждите на обществото. 
Ядрото, което е започнало да развива ISO стандартите отбелязва, че "за 
да бъде една квалифицирана система ефективна, нейните процедури  
трябва да бъдат определени и разработени по съгласуван начин." Това 
е причината, поради която в индустриализираните страни, 
нормите/стандартите - добре документирани, съдържащи основно 
технически спецификации, приложими към определени сектори, са били 
установени през 50-те години. Тези правила са били прецизирани с 
течение на времето, с цел да се прилагат във всяка страна във 
въпросните сектори, или дори във всички сфери, какъвто е случая на 
стандарта за управление на качество ISO 9001:2000, "световния стандарт" 
като какъвто е бил замислен. 
Чрез усъвършенстване, тези правила са се развили от национален в 
международен мащаб.  Това е причината, поради която 
стандартизацията, въпреки че понякога се разглежда като ограничение, 
остава необходима, за да се гарантира стойността на продуктите и на 
компанията в очите на клиентите. 



Ползите от стандартите според ISO са:  
  За хората от бизнеса - чрез широкото приемане на 

международните стандарти участниците в търга могат да 

разчитат, при разработване на техните продукти и услуги, на 

факта, че те ще бъдат приети в голяма област от техната дейност. 

Това означава, че фирмите които приемат международните 

стандарти, са свободни да се конкурират на много повече пазари 

по целия свят. 

  За клиентите - глобалната технологична съвместимост, 

придобита в резултат на това, че продуктите и услугите са 

базирани на Международните стандарти, им предлага по-широка 

гама от възможности, като се възползват и от ефектите на 

конкуренцията между участниците.  

  За правителствата - Международните стандарти осигуряват 

технологичните и научни основи, на които заляга 

законодателството в областта на здравето, безопасността и 

околната среда.  

  За развиващите се страни - Международните стандарти са 

глобален консенсус, представляващ важен източник на 

технологично ноу-хау.  Чрез определяне на характеристиките, на 

които продуктите и услугите трябва да отговарят при излизането 

им на международния пазар, Международните стандарти дават на 

развиващите се страни база за вземане на правилно решение, 

тогава когато решат да инвестират ресурси, избягвайки 

прахосването им. 

  За потребителите - съответствието на продуктите и ресурсите с 

Международните стандарти осигурява гаранция за качество, 

безопасност и надеждност.  

 
 -  Комисия Кодекс Алиментариус (Комисия по хранително 
законодателство) 
 
С прости думи, Хранителният Кодекс (Codex Alimentarius - от латински - 

„Закон/код за храните”) е колекция от стандарти, кодекси за добри 
практики, ръководства и други препоръки. Някои от тези текстове са 
твърде общи, докато други области използват специфичен език и много 
строги условия. Някои от разпоредбите уреждат проблемите, свързани с 
даден вид храна (или група храни), докато друга част от текстовете се 
занимават с действието и управлението на производствените процеси, 
защитата на потребителите или системите за безопасност на храните.  
 
Основните кодове/инструкции в Хранителния кодекс включват:  

- стандарти за продукти 

- инструкции относно продуктовите стандарти 

- етикетирането на храните 



- хигиената на храните 

- изпитвания и анализи  

- процедури по инспекция и сертификация  

- производство на храни за животни  

- замърсяване на храните  (максимално допустими нива, откриване и 

предовратяване)  

- разпоредби относно хранителните добавки 

- инструкции за хранителните добавки  

- максимално допустимите граници на остатъчните вещества от 

пестициди  

- максимално допустими граници на остатъчни вещества от 

ветеринарнимедицински препарати в храните 

от животински произход  

- регионални ръководства и инструкции  

 

B. Регионални организации по стандартизация: 

 
- Европейски Комитет по Стандаризация (CEN - European Committee for 

Standardization или Comité Européen de Normalisation) 

- Европейски Комитет  за стандартизация в областта 

на електротехниката  (CENELEC - European Committee for Electro technical 

Standardization) 

- Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI  

- European Telecommunications Standardization Institute) 

 
Европейският комитет за стандартизация (CEN) е многосекторна 
организация, работеща във всички области с изключение на 
електротехниката и телекомуникациите. 
 
CEN и CENELEC имат седалища в Брюксел и общи правила за работа в 
областта на стандартизацията (Вътрешен правилник на CEN / CENELEC) и 
общи политики, когато е възможно (напр.  приемане на нови членове, 
продажба на авторски права и европейски стандарти, както и 
практическо осъществяване на обща схема за съобразяване с 
Европейските стандарти).  
 
ETSI работи в областта на телекомуникациите, основана  през 1988 г. в 
отговор на Зелената книга на Европейската комисия на тема развитие на 
телекомуникациите в Европа. ETSI работи в областта на 
телекомуникациите. Седалището на ETSI е в София Антиполис /Франция. 
 
 
CEN и CENELEC разработват три типа документи: 
i.  Европейски стандарт (EN), който има статут на стандарт;  след 

като е приет, CEN членовете са задължени да го приемат като 

национален стандарт без никакви изменения. 



ii.  Документ за хармонизация (HD), при който условията за 

прилагането му като национален стандарт от CEN членовете са по-

гъвкави, като могат да се вземат под внимание специфичните 

национални технически условия. 

iii. Европейски предварителен стандарт (ENV), който имат статут на 

бъдещ стандарт за приложения в областта на технологиите, с 

много високо ниво на иновации. След като бъде приет, този 

стандарт има експериментален статут за период от три години, с 

намерението да бъде превърнат в EN или HD. 

 

Регламентът на CEN / CENELEC осигурява приоритет на европейската 
стандартизация пред националната такава чрез налагане на следните 
принципи:  
 

 приемането на всеки европейски стандарт като национален 

стандарт от членовете на CEN / CENELEC е задължително;  

 задължително прекратяване на изготвянето на национален 

стандарт по същите проблеми като тези, съдържащи се в 

Европейския стандарт в процес на разработване 

 решението на мнозинството може да бъде взето под внимание при 

приемането на европейските стандарти, въпреки че утвърдения 

принцип на приемане е чрез консенсус. 

 задължително оттегляне на националните стандарти, 

противоречащи на Европейските такива. 

 

C. Национални организации по стандартизация: 

 
 Организация по стандартизация в Румъния (ASRO) 

 
ASRO е неправителствена и неполитическа, обществена организация, 
учредена като национален орган по стандартизация. ASRO е пълноправен 
член в CEN и CENELEC от 2006 г.  ASRO е член също и на ISO и IEC 
(International Electrotechnical Commission - Международната 
електротехническа комисия). ASRO е наблюдаващ член на  ETSI от 2005 г. 
Основните задачи на ASRO са: 

- установяване на принципи за националната стандартизация и 

методология; 

- разработване и одобряване на национални стандарти и участие в 

дейността на Европейските и международните организации по 

стандартизация;  

- управление на документален фонд от стандарти и публикации в 

областта на националната и международна стандартизация;  

- предоставяне на публична информация относно националната 

стандартизация, редактиране, публикуване и разпространение на 

стандарти и публикации по стандартизация;  



- представителство на Румъния в ISO и IEC, защита на авторските 

права върху приетите международни стандарти;  

- предоставяне на продукти и услуги на потребителите на 

стандартизацията за задоволяване на потребностите им;  

- насърчаване зачитането на авторските права по отношение на 

приетите Европейски стандарти; 

- предоставяне при поискване на национални марки за съответствие 

SR (продукт в съответствие с Румънските стандарти за продукти) и 

SR-S (съответствие с Румънските стандарти за сигурност). 

 

 Български институт по стандартизация (БДС) 
 
БДС е националния орган за стандартизация на България, чиито 
правомощия са регламентирани от Закона за националната 
стандартизация (ДВ, бр. 88/2005-11-04 с последващите изменения и 
допълнения). Основните задачи на БДС са: 

- разработване и утвърждаване на националните стандарти, тяхното 

публикуване и разпространение; 

- участие в работата на Европейските и международните 

организации по стандартизация  

 

БДС представлява България в международните организации по 

стандартизация и насърчава доброволното прилагане на стандарите в 

България, за да се развива националната икономика, гарантирайки че 

продуктите и услугите отговарят на основните изисквания за качество, 

като подкрепя дейностите по защита на потребителите и международната 

търговия.  

 
 

 Национален инститит по стандартизация и метрология 
на Молдова 10 

 
Основните цели на Института са: 

 Подобряване на качеството на услугите, на базата на оптимизиране 

на всички процеси и прилагане на принципите за качество в 

системата за управление на Института; 

 Създаване на информационна система и фонд от нормативни 

документи, адаптирани към изискванията на международните 

организации по стандартизация (ISO), метрология (OIML) за 

навременно предоставяне на икономическите субекти на 

достоверна информация и нормативни документи, хармонизирани 

с международните изисквания и директивите на ЕС; 

                                                 
10 http://www.standard.md  

http://www.standard.md/


  Организиране на научни изследвания и разработване на 

принципите за изготвяне на международните стандарти, с цел 

участие в работата на техническите комитети на ISO и защита на 

националните интереси при изготвянето на международни 

стандарти; 

 Изследвания и разработване на Национална система по 

стандартизация, вземайки предвид потребностите на 

националната икономика и възможностите за регионално 

сътрудничество в дадената област, с цел да се гарантира 

съответствието, точността и законността на измерванията, което 

ще подпомогне двустранното признаване, въз основа на MRA 

(споразумение за взаимно признаване) и MLA споразуменията 

(многостранни Спогодби / Споразумения), на резултатите от 

работата по оценка на съответствието на продуктите, като това ще 

доведе до премахване на търговските бариери и гарантиране на 

свободното движение на стоките; 

  Принос към премахване на търговските бариери и рекламиране на 

местните продукти на приоритетните пазари; 

  Постигане на високо равнище на приемане на EN и ISO стандартите 

като национални стандарти. 

 
Работата по стандартизация се извършва от ONS (Национална 
статистическа служба) чрез технически комитети по стандартизация в 
съответствие с кодексите на "добри практики" в областта на 
стандартизацията. ONS дейността се извършва с оглед осъществяване на 
следните функции: 

 Установяване на принципите и методологията за национална 

стандартизация чрез кодексите на добри практики в 

стандартизацията; 

  Участие в разработването на концепцията и переспективни 

програми относно развитието на Националната система по 

стандартизация;  

  Сътрудничество със страните, заинтересувани от националната 

стандартизация; 

  Запис и координиране дейността на стандартизационните 

технически комисии, участие в техническите комитети чрез свои 

представители; 

  Разработване на националната програма по стандартизация на 

основата на заявки на заинтересованите страни;  

 Приемане, държавна регистрация на национални стандарти и 

предварителни стандарти, изпитване, актуализиране, 

потвърждаване, изменение, спиране или анулирането на 

последните в процеса на проверка; 



 Разработване на национални елементи за приемане на 

международни, европейски, регионални стандарти и стандарти на 

други страни; 

 Експертиза и нормо-контрол на проекти за стандарти и национални 

предварителни стандарти, представени за одобрение и държавна 

регистрация; 

  Публикуване и разпространение на националните стандарти  и 

предварителни стандарти, на кодекси на добри практики; 

  Изготвяне, публикуване и разпространение  на 

"Стандартизационен бюлетин" - официално издание на 

Националния орган по стандартизация;   

  Разработване, управление, редактиране и разпространение на 

каталога с нормативни документи по стандартизация и други 

публикации в областта на стандартизацията; 

  Разработване и управление на националния фонд от нормативни 

документи по стандартизация - международни, европейски, 

регионални, междудържавни документи, разработване и 

управление на електронна база данни на Националния фонд; 

 Изключително разпространение на стандарти и други официални 

публикации в областта на стандартизацията, метрологията и 

оценяване на съответствието;  

 Участие в работата  на комитетите  на ISO, CEN (от френски: Comité 

Européen de Normalisation- Европейски комитет по стандартизация), EASC (Euro Asian Council 

for Standardization, Metrology and Certification) и други международни и 

регионални организации с цел хармонизиране на националните 

нормативни документи с международните и регионалните такива, 

насърчавайки националните интереси, използвайки 

висококачествени софтуери и технологии;  

 Издаване (публикуване) и разпространение на националните 

стандарти и разпоредби в областта на стандартизацията; 

  Разпространение на нормативните документи по стандартизация 

на другите страни, на база споразумение с тези страни; 

 Участие в дейността на националните технически комитети по 

стандартизация в качеството си на представител на Националната 

статистическа служба; 

 Професионално обучение в областта на стандаризацията чрез 

организиране на специални курсове, чрез координиране на 

специализирани образователни програми в държавното и частното 

образование, чрез участие в образователния процес 

 Подготовка и участие в сертифициране на експерти по 

стандартизация; 



 Предоставяне на услуги на основата на договори с бизнеса, 

независимо от вида на собственост, с цел да се повиши качеството 

на произвежданите продукти;  

  Предоставяне, на базата на договори, на консултации и 

осъществяване на експериза в областта на стандартизацията при 

поискване (фирмени стандарти, информационни текстове за 

етикетиране (маркиране) на продукти, предоставяне на кодове NM 

MD, и др.), включително изготвяне на документи за системи за 

управление на качеството и околната среда. 

 
Разработването на националните стандарти се осъществява като се 
вземат предвид следните принципи: 
 

o вземат се е предвид обществения интерес и изискванията на 

заинтересованите страни; 

o стандартите трябва да са част от една подредена, логически 

свързана колекция, която може да бъде интегрирана в 

регионалните/международните колекции;  

o планирането и разработването на стандартите следва да е един 

отворен процес, със свободен и доброволен достъп до тях на 

заинтересованите страни, базиран  на прозрачност и публична 

наличност; 

o стандартите  следва да се приемат с консенсус; 

o осигуряване на съвместимостта на стандартите с приложимите 

нормативни изискванията  

o независимост от всякакъв възможен специфичен преобладаващ 

интерес  

o спазване правилата на Европейската и международната 

стандартизация  

o националният орган по стандартизация е организация 

с нестопанска цел  

o  развитие на националната стандартизация в съгласие с промените 

в законодателството.  

 
Типове стандарти  
 
Могат да бъдат споменати четири основни типа:  

I) стандарти по основните определения, които са свързани с 

терминологията, метрологията, споразуменията, знаците и 

символите и др., 

 
II) стандарти за методи за изпитване и за анализ, които измерват 

характеристиките; 

 



III)  стандарти, които определят характеристиките на един 

продукт  (продуктов стандарт) или спецификациите за една 

услуга (стандарти за дейности по предоставяне на услуги) и 

праговите характеристики, които трябва да бъдат постигнати 

(адекватна употреба, интерфейс и взаимозаменяемост, здраве, 

безопасност, опазване на околната среда, стандартни договори, 

документация, придружаваща продуктите или услугите и т.н.); 

 
IV) стандарти за организацията, отнасящи се за описание 

функциите на едно дружество и отношенията с други дружества, 

както и за структурирането на дейностите (управление и 

осигуряване на качество, поддръжка, стойностен анализ, 

логистика, управление на качеството, управление на проекти или 

системи, управление на производството и др. ) 

 
 В Румъния  са разработени следните категории стандарти:  

- национални стандарти - идентифицират се чрез поставяне на  

логото SR, означаващо Румънски стандарт  

- професионални стандарти – прилагат се в определени области на 

дейности, в професионалните организации, законно учредени, 

които са ги изготвили; 

-  фирмени стандарти - прилагат се в самоуправляващи се 

предприятия с държавно участие, търговски дружества и други 

юридически лица, които са ги разработили; 

 

 

Прилагането на националните стандарти (SR) е доброволно. 
Международните и Европейските стандарти могат да бъдат публикувани в 
Румъния като стандарти само след като бъдат приети за национални 
стандарти. Прилагането  на един национален стандарт може да стане 
задължително само чрез технически регламент, одобрен от орган, в 
случай че има съществени причини, касаещи обществения ред, защитата 
на живота, здравето и безопасността на хората, на околната среда и 
защита на интересите на потребителите и др.  
 
Техническият регламент предоставя техническите изисквания, било 
пряко или чрез позоваване на стандарт, на техническа спецификация или 
на кодекс на добри практики или който поема изцяло съдържанието им. 
 
Техническата спецификация е документ, описващ техническите 
изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от един продукт, процес 
или услуга. Техническата спецификация може да бъде стандарт, част от 
стандарт или да е независима от стандарта.  
 
Кодекса на добрите практики е документ, който препоръчва правилата 
и процедурите, отнасящи се до проектирането, производството, 



монтирането, поддръжката или използването на оборудване, структури 
или продукти. Понастоящем има над 16 000 действащи SR румънски 
стандарта.     
 
Професионалните стандарти са установени чрез консенсус на 
организации, имащи еднакъв профил и които са заинтересовани от 
темата, за която се отнасят тези стандарти (напр. производители на 
стомана, туристическия бизнес, професионални сдружения и др.). Тези 
стандарти могат да бъдат разработени само от професионални 
организации, учредени законно. Такава професионална организизация 
може да бъде създадена дори само, за да се разработят 
професионалните стандарти и не е необходимо да включва непременно 
всички заинтересовани страни в дадената сфера. Тези стандарти са 
одобрени от органите, създадени от заинтересованите страни, които 
също така утвърждават и задължителния им характер.  Те  трябва да 
отговарят на националните стандарти SR, чието прилагане става 
задължително чрез технически регламент, приет от органа. 
 
Фирмените стандарти са установени чрез консенсус от отделите на 
организацията, имащи касателство с темата, за която се отнасят тези 
стандарти (напр. отдели по качеството, проектиране - разработване, 
производство, маркетинг и т.н.). Тези стандарти покриват области като 
продуктов дизайн, управление на материали, машини, съоръжения и 
работно оборудване, опаковки. В случай на крайни продукти фирмените 
стандарти съдържат изисквания относно материалите, полуготовите 
продукти и компоненти, използвани за производството им. 
Корпоративните стандарти се утвърждават от ръководството на 
компанията (фирмата), което също така определя задължителния им 
характер. Те  трябва да отговарят на националните стандарти SR,  чието 
прилагане става задължително чрез технически регламент, приет от 
органа. 
 

Законови разпоредби относно стандартите за качество  
 
Европейският съвет прие през 1985 г. нова концепция за техническата 
хармонизация и стандартизация. Основната идея на новия ред в 
законодателството е, че производители, вносители и дистрибутори на 
продукти на пазара на Общността трябва да докажат съответствие с 
основните изисквания за опазване здравето и безопасността на 
потребителите и околната среда. Това е довело до две решения на 
Европейския съвет, а именно Резолюция от 21 декември 1989 г. относно 
глобален подход в областта на оценяване на съответствието и Решение от 
13  декември 1990 г. относно модулите, използвани при оценка на 
съответствието на продукти и услуги с директивите за техническо 
хармонизиране.  
 
Съветът на Европейската Общност (ЕО) е приел следните основни 
принципи на новата политика в областта на оценяване на съответствието:  



-  насърчаване на модулната концепция при оценка на 

съответствието на продукти и услуги;  

-  широко използване на хармонизираните европейски стандарти, по-

специално серията EN 45000, заменена от серията (EN) ISO/ IEC 

17000, отнасяща се за сертифициращите органи и 

функционирането, оценяването и акредитация на изпитващите 

лаборатории и на стандартите от фамилията ISO 9001 относно 

управление на качеството; 

- постигане на споразумения за взаимно признаване в областта на на 

сертификацията и изпиванията, между органите, които оперират в 

нерегламентирана област; 

- създаване на Европейски орган с основна роля в насърчаването на 

такива споразумения; 

- насърчаване на единна и съгласувана политика по отношение на 

партньори от трети страни чрез определяне на условията за 

сключане на споразумения за взаимно признаване на протоколите 

от изпитванията, сертификати и знаци за съответствие. 

 
Предвид нарастващото значение на сертифицирането на системите за 
управление на качеството, през 1990 г. бе създадена Европейска мрежа 
за оценка и сертифициране на системите за качество (European 
Network for Quality System Assessment and Certification – EQNET). Тази 
мрежа обхваща 16 сертифициращи органа от страните членки на ЕС и на 
Европейската асоциация за свободна търговия (по един орган от всяка 
страна), акредитирани по стандарта EN ISO/ IEC 17021. Основната цел е да 
се улесни признаването на сертификатите за системи за управление на 
качеството, дадени на компании (фирми) в тези страни, използвайки 
стандарта ISO 9001 като отправна точка. 
 
Уточнена бе също така употребата на отличителния знак, 

маркировката на Европейската общност "CE". Тази марка доказва 

съответствието на продукта със "основните изисквания", предвидени в 
Европейските директиви. Тя е задължителна за всички продукти, 
обхванати от тази директива и представлява един тип "паспорт", който 
дава правото на свободно движение в страните от ЕС. 
Маркировката "СЕ" се прилага, по правило, директно върху продукта, но 
съществува възможност да се поставя и върху опаковката му, или върху 
придружаващите документи. Когато продуктите носят тази маркировка, 
могат да бъдат използвани и други маркировки, напр. национални марки 
за съответствие с европейските стандарти или с националните такива. 
Според модулната концепция, за оценка  на съответствието на 
продуктите, могат да се използват няколко модула, кодирани със буквите 
А...Н, които се различават в зависимост от: 

- етапа на разработка  на продукта, 

- вида на оценката, която трябва да се извърши, 

- отговорящия за оценяването.  



Тези модули представят задълженията на производителя и 
компетентните органи по тестване и сертификация в процеса на 
оценяването на съответствието на продуктите с основните изисквания на 
Европейските директиви. Оценяването на системите за управление на 
качеството на доставчиците играе важна роля при процедурите за 
оценяване на съответствието. За някои модули се предвижда 
задължително сертифициране на системата за управление на качеството 
на предприятието на базата на стандарта ISO 9001. Модулите вземат под 
внимание редица други елементи за оценяване на съответствието на 
продуктите и услугите, а именно: декларация за съответствие на 
производителя, ЕС-изпитване на типа (образеца) и декларация за 
съответствие на типа, проверка на продуктите или на единици продукти, 
пълно осигуряване на качеството. 
 
Либерализацията на търговията със стоки и глобализацията на пазарите 
увеличават разстоянието между доставчици и получатели, взаимното 
опознаване понякога е невъзможно. Адаптирането към изискванията на 
пазара става със закъснение, а крайните консуматори приемат неохотно 
продуктите, идващи от чуждестранни доставчици.  
 
С цел да си изгради положителен имидж и повишаване доверието на 
клиентите, доставчикът прибягва до нова форма на промотиране на 
продуктите, използвайки за тази цел признати на тези пазари органи, 
които се радват на доверието на купувачите. Тези органи 
удостоверяват съответствието на продуктите с модели, 
характеризиращи се с най-добри показатели. Чрез своята дейност 
тези органи се намесват между производители и потребители, 
ставайки гарант за качество на стоки, присъстващи на пазари, 
отдалечени от мястото на произхода им.  Действието на този орган 

е известно като сертифициране. 
 
Подобен тип сертифициране се извършва от някои специалисти, които 
помагат на купувачите при покупката на стоки, които обикновено са по-
сложни, и които ги уверяват, че продукта има функционалните и 
техническите характеристики, съответстващи на техните нужди.  
Необходимостта от сертифициране се появява, когато производителят 
игнорира локалната специфика и изтъква само основните характеристики 
на реализираните продукти. В този случай, сертификацията гарантира на 
купувача, че потребителската стойност (полезността) на продукта се 
поддържа на високо ниво, а някои от свойствата са дори по-добри от 
тези, които имат местните продукти. 

 
Известен е факта, че обновяването на продукта и подобряването на 
качествата му непрекъснато еволюират (експоненциално нарастване), 
докато процесите на асимилация, приемане, свикване на потребителя с 
новите продукти има по-бавен растеж (линейно нарастване). Винаги има 
разлика между предлагано качество/новост и това, което приема 
традиционния потребител.  По-трудно е да се убеди този тип 
потребители, че новото има по-висока потребителска стойност спрямо 



еталона  или сравнението  (представата за продукта, с която е свикнал). 
В този случай доставчиците на продукти и услуги полагат изключителни 
усилия, за да наложат новите елементи и обмислят сертифицирането 
като една реална подкрепа за рекламиране на техните продукти.  
За да защитят купувача, който не притежава необходимите знания, 
позволяващи му разпознаването на некачественото, международните и 
националните органи наложиха сертифицирането на продуктите чрез 
директиви, закони, правителствени решения, заповеди или други 
нормативни документи, целящи да създадат организационна структура и 
методология, необходими за извършване на тази дейност. 
Съвременната дефиниция за сертифициране на продукта се е очертала 
благодарение на Европейската организация за качество (European 
Organization for Quality - EOQ), на Европейските стандарти (EN 45000), на 

международните стандарти и др. По този начин, "Ceртифицирането 
представлява процедурата и дейностите, осъществени 
от един сертифициращ орган относно анализа, 
проверката и писменото потвърждаване на качеството 
на продуктите в съответствие със спецификациите 
(специфичните разпоредби)". 
  
По принцип сертифицирането е доброволно, което означава, че всеки 
производител или дистрибутор на продукти/услуги може да получи 
сертификат за съответствие (или правото да постави марка за 
съответствие) за продукти, които отговарят на признатите стандарти или 
технически спецификации. Съществува обаче и задължително 
сертифициране, което трябва да бъде направено за стоки / услуги, които 
попадат в обхвата на някои задължителни разпоредби, насочени към 
защита на човешкия живот и здраве, безопасност на труда и околната 
среда или за които са изработени Европейските директиви за 
хармонизиране на основните изисквания.  
 
Принципите, залегнали в основата на дейността по сертифициране са: 

  свободен достъп, доброволно сертифициране на всички 

кандидати, без дискриминация и без финансови или други 

условия, които са неприемливи за клиентите; 

  хармонизация  на работните процедури и методологии със 

Европейските и международните такива и тяхното строго и 

последователно прилагане 

 безпристрастност и независимост на сертифициращия орган по 

отношение на проява на специфични интереси; 

 осъществяване на дейностите по сертифициране по компетентен и 

отговорен начин, на време  и при оптимални условия;  

 точна отчетност и работата в условия на безопасност при 

сертифициране, включително и в случаи на прекратяване, 

отнемане, възстановяване на акредитация, на сертификати или 

марки за съответствие;  



 прозрачност и публичен достъп до дейностите по сертифициране, 

при условие, че в междинните етапи на работа се гарантира 

поверителността на информацията, с цел защита интересите на 

клиентите. 

 

Модерното сертифициране започва през 50-те години, когато ISO 

Комитета за сертификация (Committee for certification (CERTICO)) е 

бил основан, въвежда се в употреба през 1993 г., когато Европейската 

икономическа общност налага сертифицирането като необходимост за 

подкрепа на либерализацията на движението на стоки и продължава да 

се подобрява чрез иновативни идеи, появили се вследствие на опита, 

натрупан при неговото прилагане. 

В Румъния, същинската организация на дейността по сертифициране 

започва през 1992 г. чрез Правителствено Решение за създаване и 

функциониране на "Национална система за сертифициране на 

качеството", координирана от Румънския институт за стандартизация. 

Съвкупността от всички органи, лаборатории и персонал, осъществяващи 

тестове, сертифициране на продукти, на системи за управление  на 

качеството или околната среда, одити и инспекции представлява 

инфраструктурата за оценяване на качеството и се координира от 

националния орган по акредитация, Румънската Асоциация за 

акредитация - RENAR. Асоциацията представлява  националния орган за 

акредитация, признат от правителството на Румъния чрез Заповед № 354 

от 2003 г. на Министъра на промишлеността и ресурсите, в съответствие 

с Наредба  № 38/1998 относно "акредитация и инфраструктура за оценка 

на съответствието". RENAR  е частна асоциация, неправителствена,  от 

обществен интерес, с нестопанска цел, която има следните задължения: 

  акредитира и наблюдава сертифициращите органи и изпитвателни 

лаборатории; 

  дава правото за използване на националната марка за 

акредитация; 

  разработва и поддържа правилата и методологията за 

акредитация, поставяйки ги в съответствие с европейските и 

международните изисквания в областта; 

  представлява Румъния във външните двустранни отношения или в 

отношенията с организациите за Европейско и международно 

акредитиране; 

 участва в разработването на нормативни документи, необходими за 

акредитацията; 

 осъществява информативни, обучителни, издателски дейности и 

др. дейности, необходими за асоциацията.  



 
За да изпълнява надлежно своите задължения, Румънската асоциацията 
за акредитиране има, съгласно Устава и Правилника за функциониране, 
структура, форма на организация и работни принципи, които да й 
гарантират пълно съответствие с дейностите на подобните органи от 
европейските страни, както и с тези на институциите, организациите и 
асоциациите, които имат отношение към акредитацията: Европейската 
организация по изпитване и сертификация (ЕОТС), Европейско 
сътрудничество за акредитация (ЕА), Европейска организация по качество 
 (EOQ),  Европейската организация за насърчаване сътрудничеството 
между изпитвателни лаборатории (EUROLAB) и др.  
 
Всяка организация, която има функционираща система за управление, 
изпълнена съгласно изискванията на ISO стандартите, се възползва от 

множество положителни ефекти.  
 
ISO сертификация означава за всеки тип организация доказателство, че 
системата и вътрешната политика отговарят на международните 
стандарти. С такава система за управление, непрекъсната доставка на 
продукти и услуги, чието качество вече не е под въпрос, се разбира от 
самосебе си.  
От друга страна, за фирми, работещи в областта на хранителната 
индустрия, прилагането на сертифицирани системи за безопасност на 
храните (HACCP) е задължително и е наложено със закон. 
 
Следователно, прилагането на сертифицирани системи за управление 
може да е една чудесна възможност за развитие на дружеството, като 
сред предимствата могат да се изброят следните: 

 по-добра квалификация на персонала; 

 непрекъснатото подобряване на системата й за управление, 

в зависимост от нуждите на фирмата; 

 увеличаване на производителността и ефикасността  

 доверие на местните и международните партньори 

 насърчаване на международната търговия; 

 нови пазарни възможности; 

 възможност за постоянно увеличаване на печалбата чрез 

увеличаване броя на клиентите, производството и 

продажбите;  

 увеличаване удовлетвореността на клиентите; 

 по-добър имидж на компанията/фирмата; 

 спестяване на време и пари;  

 прозрачност и ефикасност на вътрешните процеси в 

организацията; 

 избягване на грешките вместо коригирането им. 
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