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4 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Нова марка коли стъпва на българския пазар и ще бъде по-
казана на  „Ауто сити Пловдив 2018“, част от Международния 
технически панаир, който ще се проведе от 24 до 29 септември. 
Дилъри на автомобили и автобуси на световни производители 
ще  участват в изложението. То има атрактивна визия, пресъз-
даваща градската среда с улици, маркировка и пътни знаци.  30 
модела ще бъдат на разположение на желаещите да ги пробват 
в тест драйв зоната.
Посетителите ще могат видят за първи модели на „Махиндра“, 
автомобилния гигант на Индия. Дебют в България ще направят 
компактният SUV KUV 100 и седемместният XUV 500, които 
предлагат на достъпна цена лукс, удобства и качество, харак-
терни за леки коли от по-висок клас, съобщиха от фирмата 
дистрибутор.  Практичният и компактен  KUV 100 се отличава с 
интересен дизайн и икономичен двигател, той е много мане-
врен в града. XUV 500 съчетава изключителен лукс и комфортна 
возия, постигната с подобрените окачване и шумоизолация. 
Компанията дилър на „Пежо“ също подготвя изненада за „Ауто 
сити Пловдив“. Няколко месеца след световната премиера на 
автосалона в Женева у нас ще бъде представен за първи път 
новият  Peugeot Rifter. Той притежава стил, здравина и елегант-
ност, а интериорът е уникален, описват вносителите. Моделът е 
подходящ  за каране в най-трудни терени и условия, тъй като са 
добавени функции за контрол на сцеплението и за помощ при 
наклон.
Посетителите ще видят и хечбека Hyundai i20 GB Classic. В него 
са внедрени технологии за сигурност от последно поколение, 
предпазващи от напускане на пътя, спад на налягането в гумите, 
внезапно потегляне назад при наклон, поднасяне на хлъзгаво 
трасе или загуба на контрол. 
С три  модела участва компанията „Българска автомобилна 
индустрия“. Haval H2 е градски SUV с високотехнологично обо-
рудване и изключително интуитивни прибори за улесняване на 
шофирането. Атрактивният компактен модел е първият автомо-
бил на китайската марка, който предлага богата възможност за 
персонализация, съчетана с високо ниво на безопасност. 
Предстои  премиерата  на  Haval H6, когато ще бъде официално 

оповестена и неговата цена, обявиха вносителите. Всъдеходът 
разполага с три режима на шофиране – стандартен, икономи-
чен и спортен, с множество други функции в помощ на водача. 
В модела се съчетават едни от най-модерните технологии за 
управление, комфорт и сигурност. Компанията предлага  и Great 
Wall Steed 6,  наследник на  Steed 5 – най-продаваният пикап в 
България за 4 години. Новият вариант е по-голям, по-луксозен и 
поема най-тежката работа.
Това са част от атрактивните експонати на  „Ауто сити Пловдив 
2018“, където посетителите ще се потопят в света на високите 
скорости. Един от гостите на  изложението и Международния 
технически панаир ще има възможност да спечели наградата, 
осигурена от организаторите – лека кола по избор измежду се-
демте  предложения  в анкетната карта, която всеки ще получи с 
с входния билет. Те са: Seat Ibiza, Honda Jazz, „Ситроен“, Mahindra 
KUV 100, „Лада“, „Шкода“ и  Hyundai i20. 

Новото изложение „Ауто сити Пловдив“ ще продължи традици-
ята на автомобилния салон в рамките на Международния тех-
нически панаир и ще демонстрира   най-актуалните модели на 
световни марки, но с много по-атрактивни експозиции.

Нова марка коли влиза у нас на изложението 
„Ауто сити Пловдив“
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6 КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Качество и цена на питейната вода – 
необходимост от ISO 37001: 2016 „Системи 
за управление за борба с подкупването. 
Изисквания с указания за прилагане“
Настоящата статия е редакционна публикация с участието на дългогодишни и нови автори в лицето 
на д-р инж. Александър Трифонов – зам.-председател на „Обединени българи за устойчив свят“, Наталия 
Бучинска-Симеонова, д. псих. – МБАЛ „Св. Иван Рилски“, инж.-хим. Ваня Тодорова – СМДЛ „Лина“ ЕООД, проф. 
Димитър Таков, д.м.– консултант ВМА, инж. Петър Стоянов –председателна УС на„Българска асоциация 
на микропредприятията“, Георги Христов – експерт към „Движение за национално единство и спасение“, 
инж. Огнян Винаров – зам.-председател на сдружение „Граждански контрол“, Юрий Данев MSc MA PrSertM 
– председател на Клъстер „Безразрушителен контрол в Република България“, проф. д.т.н. инж. Митко 
Миховски - председател на „Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия“, доц. д-р инж. 
Пламена Златева – Институт по роботика - БАН, д-р инж. Ивалин Йосифов - Институт по метеорология 
и хидрология - БАН, д-р Галя Кондева - НЗОК, проф. д-р инж. Илия Ценев и проф. д-р инж. Петър Динев – 
консултанти от фондация „Качество 21-ви век”

Резюме. Разглежда се темата „качество - цена на питейната вода“ от гледна точка на действащото европейско и национално 
законодателство. Дава се извадка от информация, в публичното пространство, за значимостта на създадения от десетина 
години проблем. Качеството на питейната вода в България непрекъснато се влошава, а цените за преработване и доставяне 
непрекъснато се увеличават. Дават се модели на процеса на преработване на „сурова“ вода и доставянето на питейна вода 
чрез водоснабдителната мрежа до потребителите. Представя се анализ на възможностите на акредитираните в България 
лаборатории за мониторинг на качеството на питейната вода. Дават се примери за възможни корупционни практики, които 
могат да влияят пряко върху проблема „качество на питейната вода-цена на доставка“. Всички примери са обвързани с 
препоръки относно прилагането на ISO 37 001: 2016.
Summary.The issue of “quality-price of drinking water” is considered in terms of current European union and national legislation. 
There is a sample of information, in the public space, about the significance of the problem that has been created for a decade of 
years. The quality of drinking water in Bulgaria is constantly deteriorating and the prices for processing and delivery ware constantly 
increasing. Models of the process of “raw” water processing and the supply of drinking water through the water supply network 
to consumers are given. An analysis of the capabilities of accredited laboratories in Bulgaria for monitoring the quality of drinking 
water is presented. Examples of possible corrupt practices that may directly affect the “quality of drinking water-cost of delivery” are 
given. All examples are tied to recommendations on the application of ISO 37 001: 2016.
Ключови думи: качество, питейна вода, акредитация, корупционни практики, подкупване.

Въведение
Списание „Машиностроене и електротехника“ пуб-
ликува настоящия материал, тъй като той е актуален и 
свързва два системни проблема с национален обхват 
– проблема за „качеството на питейната вода и нейната 
цена за потребителите“ с проблема за корупцията и най-
широко разпространената практика на подкупването.
Нашите читатели, за първи път в България, се запоз-
нават, чрез статията „Стандартите – инструмент за 
борба с подкупването и други корупционни практики“ 
(кн. 9/2017), с единия от двата основни негативни резул-
тата, до които водят известни корупционни практики (в 
областта на обществените поръчки), т.е. с възможността 
да бъде нарушено съответствието на първоначалните 
изисквания към обществената поръчка; и още по-лошо, 
за влизането в безкрайни непродуктивни процедури на 

обжалване. С настоящата публикация се разкрива вто-
рият основен негативен резултат от осъществяването 
на такива практики - несъответствието на постигнатите 
резултати на вложените ресурси или лошото качество 
на крайния продукт или услуга. Подкупването ерозира 
доброто управление, пречи на развитието и опорочава 
конкуренцията. Подкупването открито нарушава спра-
ведливостта, насочено е срещу правата на човека и се 
явява сериозна пречка за ограничаване на бедността. 
Авторите се стремят отговорно да подпомогнат борба-
та с подкупването и другите корупционни практики, по 
единствения им достъпен начин, - като обърнат внима-
ние на заинтересуваните страни да ползват успешно 
големите възможности, които предлага националния (и 
междунарония) стандарт ISO 37001: 2016 за внедряване-
то на системи за управление на борбата с подкупването в 
областта на производството и разпределението на блага.
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Проблемът за качество и цената на питейната вода, 
отразен в медийното пространство
Една бегла справка в интернет-пространството вед-
нага показва, че проблемът за качеството и цената на 
питейната вода e системен, и за здравеопазването, и 
за регионалното развитие и  благоустройството, и за 
устойчивото развитие и опазването на околната среда. 
От години, той се отразява от множество електронни и 
печатни медии. Ако към това се прибавят социалните 
мрежи, които изразяват становището на множество-
то от потребители – то проблемът изглежда сложен, 
нерешим и много опасен. Като илюстрация, по-долу, 
представяме заглавията само на няколко от хилядите 
публикации по темата: 
Качеството на питейната вода пада въпреки 
повишените цени (http://www.cross.bg/vodata-voda-po-
kazateli-1511790.html#.Wg8XKlVl-M8);
Качество на питейните води (http://eea.government.bg/
bg/soer/2015/water/kachestvo-na-piteynite-vodi);
Смущаващи данни за качеството на питейната вода 
(https://www.bnt.bg/bg/a/zamarsyavane-na-pitejnata-
voda-v-29-grada-v-stranata);
Премълчани истини (http://eurocom.bg/shows/video/
premulchani-istini/7591);
Водата в Хасково отново е със завишено съдържание 
на уран(http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/vodata-
v-haskovo-otnovo-e-sas-zavisheno-sadarzhanie-na-uran.
html);
Българите се съмняват в чешмяната вода (https://news.
bg/society/balgarite-se-samnyavat-v-cheshmyanata-voda.
html);
Софиянци ще плащат над 11 лева за кубик вода през 2021 
година (http://glasove.com/categories/na-fokus/news/
sofiyanci-shte-plashtat-nad-11-leva-za-kubik-voda-prez-
2021-g);
Софиянци могат да понесат цена на водата от 10 лева 
за кубик, изчисли КЕВР (https://www.investor.bg/ikonomi-
ka-i-politika/332/a/sofiianci-mogat-da-ponesat-cena-na-
vodata-ot-10-lv-za-kubik-izchisli-kevr-233039/);
„ВиК“  дружествата със заявки за поскъпване на водата с 
30  % (https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/
vik-drujestvata-sys-zaiavki-za-poskypvane-na-vodata-
s-30-226183/);
Питейната вода в България не е на необходимото ниво 
(https://www.actualno.com/society/pitejnata-voda-v-byl-
garija-ne-e-na-neobhodimoto-nivo-news_545935.html);
Европейската комисия санкционира България и заради 
качеството на питейната вода (http://www.dnevnik.
bg/zelen/2017/07/13/3006805_evropeiskata_komisiia_
shte_sudi_bulgariia_zaradi_losho/);
1030 проби взети за качеството на водата в София през 
2015-та (https://news.bg/society/1030-probi-vzeti-za-
kachestvoto-na-vodata-v-sofiya-prez-2015-ta.html);
Ще се вгорчи ли водата за софиянци? (http://www.duma.
bg/node/142337);
Качеството на питейната вода пада въпреки 

повишените цени (http://www.segabg.com/article.
php?id=809375);
Прокуратурата протестира новите цени на 
водата в София (https://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/prokuraturata-protestira-novite-ceni-na-vo-
data-v-sofiia-237404/);
Българите искат по-ясно упоменаване на извора при 
бутилираните води (https://offnews.bg/ikonomika/
prouchvane-balgarite-iskat-po-iasno-upomenavane-na-
izvora-pri-butilir-669466.html);
Kачество на питейната вода (http://srzi.bg/kachestvo-
na-piteynata-voda);
Водата в София ще е с по-висока цена от Нова година 
(http://www.segabg.com/article.php?id=876644);
„ВиК“ – Сливен – по повод протестите срещу новата 
цена на водата (http://bnr.bg/plovdiv/post/100863952/
klisurci-pak-protestirat-sreshtu-povishenata-cena-na-voda-
ta);
Жители на Вършец излизат на протест заради шокова 
цена на водата (https://news.bg/society/zhiteli-na-varsh-
ets-izlizat-na-protest-zaradi-shokova-tsena-na-vodata.
html);
В Шумен протестират срещу покачването на цената 
на водата (https://www.actualno.com/shumen/v-shu-
men-protestirat-sreshtu-pokachvaneto-na-cenata-na-vo-
data-news_594221.html);
Десетки блокираха пътя София-Бургас, протестирайки 
срещу цената на водата в Сливенско (http://www.bta.bg/
bg/c/BO/id/1691689);
В Девин готвят протести срещу цената на водата 
(http://www.otzvuk.bg/v-devin-gotvyat-protesti-sreshtu-
tsenata-na-vodata/);
Цената на водата и във Варна е под социалната 
поносимост (https://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/cenata-na-vodata-i-vyv-varna-e-pod-social-
nata-ponosimost-237120/).
Нормативна база на Европейския съюз и Република 
България, регламентираща качеството на питейната 
вода
Първият, по време, документ на Европейския съюз (ЕС) 
за качеството на водите, предназначени за консумация 
от човека – питейните води, е Директивата 80/778/ЕИО 
на Съвета, от 15 юли 1980 година. През 1998 година, този 
документ е актуализиран като Директива 98/83/ЕО на 
Съвета. За контрола на качеството на водите, предназна-
чени за консумация от човека, са заложени изисквания 
по „микробиологични параметри“ – 2 броя и „химиче-
ски параметри“ – 26 броя. Дефинирани са още 20 броя 
„индикативни параметри“. Определена е минималната 
честота на вземане на проби и на анализи на водите, 
предназначени за консумация от човека, доставяни 
чрез водоснабдителна мрежа, с автоцистерна или ками-
он цистерна, или в предприятие от хранителната про-
мишленост. Уточнена е неопределеността, при анализ 
на отделните показатели на качеството, която не трябва 
да се превишава. От 2000 година се поставят изисквания 
за провеждане на политики за създаване на защитени 
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територии, включващи всички водни източници, използ-
вани за черпене на питейна вода - Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета, за установяване 
на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите. През 2004 година, Световната 
здравна организация (СЗО)  разработва насоки, относно 
плановете за безопасност на водата, които се основават 
върху принципите за управление на риска. Тези насоки 
представляват международно признати принципи, вър-
ху които се основават добиването, разпределението, 
контрола и анализа на питейната вода. Всичко това на-
лага, през 2015 година, да се направи нова актуализация 
чрез Директивата (ЕС) 2015/1787 на Комисията, за изме-
нение на приложение II и приложение III към Директива 
98/83/ЕО, относно качеството на водите, предназначе-
ни за консумация от човека. Именно тази директива се 
транспонира в нашето законодателство чрез изменение 
и допълнение на Наредба № 9, за качеството на вода-
та, предназначена за питейно-битови цели (ДВ. бр.6 от 
16.01.2018 год.). Наредбата е съвместен документ подпи-
сан от Министъра на здравеопазването, Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и Минис-
търа на околната среда и водите. От тук произтича раз-
личието на регионалните контролни звена, които трябва 
да следят за прилагането на тази нарeдба. 
На 01.02.2018 год., Европейската комисия (ЕК) предло-
жи ново преразглеждане на законодателството, „за по-
чиста питейна вода за всички европейци“, с което да се 
повиши качеството на питейната вода, да се подобри 
достъпа до питейно водоснабдяване и да се осигури 
по-качествена информация за гражданите. Правото на 
достъп до основни услуги с добро качество, включи-
телно водоснабдяването, вече е един от принципите на 
европейския стълб на социалните права, който прави-
телствените и държавните ръководители единодушно 
подкрепиха по време на срещата на върха в Гьотеборг 
(17.10.2017 ). Законодателното предложение трябва да 
гарантира това право и става отговор на първата успеш-
на европейска гражданска инициатива, наречена „право 
на вода“ (Right2Water), която събра 1,6 млн. подписа за 
подобряване на достъпа до безопасна питейна вода на 
всички европейци: „Водата и санитарно-хигиенните 
условия са човешко право! Водата е обществено благо, 
а не стока!“. Друга от целите на предложението е да се 
активизират потребителите така, че да се гарантира 
предоставянето, на клиентите от доставчиците на вода, 
на по-ясна информация за потреблението, структурата 
на разходите и цената на литър вода, което да им даде 
възможност да направят сравнение с цените на бутили-
раната вода. Това от своя страна трябва да допринесе 
за изпълнение на екологичната цел, включваща както 
използването на по-малко пластмаси и намаляването на 
въглеродния отпечатък, така и постигането на целите за 
устойчиво развитие (на ЕС). Стремежът на Комисията е 
това високо качество да се запази в дългосрочен план. 
Правилата, по отношение, на които Комисията предлага 
актуализация, трябва да повишат качеството на водата и 
нейната безопасност, като се отчитат последните научни 
данни и препоръките на СЗО. 

С последната версия на Наредба № 9 се определят след-
ните показатели за качество на питейната вода, общо 63 
на брой (Табл. I: Табл. I:А, Табл. I:Б, Табл. I:В и Табл. I:Г), 
С последната версия на Наредба № 9 се определят още:
- минималната честота на вземане на проби, както е по-
казано  в Табл. II;
-  минималното метрологично качество, изразено чрез 
характеристиката „неопределеност на измерването“;
- минималното метрологично качество, изразено чрез с 
характеристиките „точност“, „прецизност“ и „граница на 
откриване“. 
Така се въвеждат критерии за съпоставимост на резул-
тати от изпитвания/контрол (мониторинг) на питейната 
вода, предоставени от различни лаборатории, както и 
резултати от изпитвания, предоставени от една и съща 
лаборатория, извършвала дейността в различни мо-
менти/периоди от време или с различен персонал. По-
подробно тези въпроси са изложени в текста на самата 
наредба.
За питейната вода, действат още две наредби, под юрис-
дикцията на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), - това са Наредбата за регулиране на качеството 
на водоснабдителните и канализационните услуги (ДВ, 
бр. 6 от 22.01.2016 год.) и Наредбата за регулиране на це-
ните на водоснабдителните и канализационните услу-
ги (ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 год.).
В първата наредба са регламентирани 15 показатели на 
качеството на водоснабдителни и канализационни услу-
ги:
•  Равнище (ниво) на покритие с водоснабдителни услуги;
•  Качество на питейната вода;
•  Непрекъснатост на водоснабдяването (непрекъснатост 

на водоподаването и времетраене на прекъсванията);
•  Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и 

срокове за тяхното намаляване;
•  Аварии на водоснабдителната система;
•  Налягане във водоснабдителната система;
•  Равнище на покритие с канализационни услуги;
•  Качество на суровите отпадъчни води и на пречистени-

те отпадъчни води;
•  Аварии на канализационната система;
•  Наводнения в имоти на трети лица, причинени от ка-

нализацията;
•  Експлоатационни показатели за ефективност;
•  Финансови показатели за ефективност;
•  Срок за отговор на писмени жалби на потребителите;
•  Срок за присъединяване на нови потребители към во-

доснабдителните и канализационните (ВиК) системи;
•  Численост на персонала спрямо брой на обслужваните 

потребители.
Чрез втората наредба се регламентират въпроси по це-
нообразуване на описаните по-горе услуги, една от кои-
то е качеството на питейната вода.



9КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

4 

 

Таблица I. 
Показатели на качеството на питейната вода  
(общо 5+ 27 + 24 + 5 = 61 броя) 

Таблица I.А.  
Микробиологични показатели (общо 5 броя) 

№ Показател Стойност,  
КОЕ(*1)/ml 

Таблица I.А.1 (за вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4) 
1. Ешерихия коли (Е. сoli) 0/100 
2. Ентерококи 0/100 
Таблица I.А.2 (за вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3) 
1. Ешерихия коли (Е. сoli) 0/250 
2. Ентерококи 0/250 
3. Псевдомонасаеругиноза 0/250 
4. Брой колонии (микробно число) при 22°С 100 (*2) 
5. Брой колонии (микробно число) при 37°С 20 (*2) 
(*1) КОЕ – брой на колонообразуващите единици; (*2) 
Стойностите на микробните числа са за 1 ml (1 ml = 1 cm3). 

 
Таблица I.Б.  
Химически показатели (общо 27 броя) 
№ Показател МС(*1) Единица 
1. Акриламид 0,10 µg/l* 
2. Антимон 5,0 µg/l 
3. Арсен 10 µg/l 
4. Бензен 1,0 µg/l 
5. Бенз(а)пирен 0,010 µg/l 
6. Бор 1,0 mg/l 
7. Бромати 10 µg/l 
8. Винилхлорид 0,50 µg/l 
9.  1,2-Дихлоретан 3,0 µg/l 
10. Епихлорхидрин 0,10 µg/l 
11. Живак 1,0 µg/l 
12. Кадмий 5,0 µg/l 
13. Мед 2,0 mg/l 
14. Никел 20 µg/l 
15. Нитрати 50 mg/l 
16. Нитрити 0,50 mg/l 
17. Олово 10 µg/l 
18. Пестициди 0,10 µg/l 
19. Пестициди (общо) 0,50 µg/l 

20. Полициклични ароматни 
въглеводороди 0,10 µg/l 

21. Слен 10 µg/l 
22. Тетрахлоретен и трихлоретен 10 µg/l 
23. Трихалометани (общо) 100 µg/l 
24. Естествен уран 0,03 mg/l 
25. Флуориди 1,5 mg/l 
26. Хром 50 µg/l 
27. Цианиди 50 µg/l 

(*) 1 l = 1 dm3 
 
Таблица I.В. 
Показатели с индикаторно значение (общо 24 броя) 

№ Показател МС Единица 
1. Активна реакция 6,5 и 9,5 рН единици 
2. Алуминий 200 µg/l 
3. Амониев йон 0,50 mg/l 

4. Вкус: Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

5. Електропроводимост 2000 µS cm-1 
(при 20 °С) 

6. Желязо 200 µg/l 
7. Калций 150 mg/l 
8. Магнезий 80 mg/l 
9. Манган 50 µg/l 

10. Мирис: Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

11. Мътност: Приемлива за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

12. Натрий 200 mg/l 

4 

 

Таблица I. 
Показатели на качеството на питейната вода  
(общо 5+ 27 + 24 + 5 = 61 броя) 

Таблица I.А.  
Микробиологични показатели (общо 5 броя) 

№ Показател Стойност,  
КОЕ(*1)/ml 

Таблица I.А.1 (за вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4) 
1. Ешерихия коли (Е. сoli) 0/100 
2. Ентерококи 0/100 
Таблица I.А.2 (за вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3) 
1. Ешерихия коли (Е. сoli) 0/250 
2. Ентерококи 0/250 
3. Псевдомонасаеругиноза 0/250 
4. Брой колонии (микробно число) при 22°С 100 (*2) 
5. Брой колонии (микробно число) при 37°С 20 (*2) 
(*1) КОЕ – брой на колонообразуващите единици; (*2) 
Стойностите на микробните числа са за 1 ml (1 ml = 1 cm3). 

 
Таблица I.Б.  
Химически показатели (общо 27 броя) 
№ Показател МС(*1) Единица 
1. Акриламид 0,10 µg/l* 
2. Антимон 5,0 µg/l 
3. Арсен 10 µg/l 
4. Бензен 1,0 µg/l 
5. Бенз(а)пирен 0,010 µg/l 
6. Бор 1,0 mg/l 
7. Бромати 10 µg/l 
8. Винилхлорид 0,50 µg/l 
9.  1,2-Дихлоретан 3,0 µg/l 
10. Епихлорхидрин 0,10 µg/l 
11. Живак 1,0 µg/l 
12. Кадмий 5,0 µg/l 
13. Мед 2,0 mg/l 
14. Никел 20 µg/l 
15. Нитрати 50 mg/l 
16. Нитрити 0,50 mg/l 
17. Олово 10 µg/l 
18. Пестициди 0,10 µg/l 
19. Пестициди (общо) 0,50 µg/l 

20. Полициклични ароматни 
въглеводороди 0,10 µg/l 

21. Слен 10 µg/l 
22. Тетрахлоретен и трихлоретен 10 µg/l 
23. Трихалометани (общо) 100 µg/l 
24. Естествен уран 0,03 mg/l 
25. Флуориди 1,5 mg/l 
26. Хром 50 µg/l 
27. Цианиди 50 µg/l 

(*) 1 l = 1 dm3 
 
Таблица I.В. 
Показатели с индикаторно значение (общо 24 броя) 

№ Показател МС Единица 
1. Активна реакция 6,5 и 9,5 рН единици 
2. Алуминий 200 µg/l 
3. Амониев йон 0,50 mg/l 

4. Вкус: Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

5. Електропроводимост 2000 µS cm-1 
(при 20 °С) 

6. Желязо 200 µg/l 
7. Калций 150 mg/l 
8. Магнезий 80 mg/l 
9. Манган 50 µg/l 

10. Мирис: Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

11. Мътност: Приемлива за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

12. Натрий 200 mg/l 

4 

 

Таблица I. 
Показатели на качеството на питейната вода  
(общо 5+ 27 + 24 + 5 = 61 броя) 

Таблица I.А.  
Микробиологични показатели (общо 5 броя) 

№ Показател Стойност,  
КОЕ(*1)/ml 

Таблица I.А.1 (за вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4) 
1. Ешерихия коли (Е. сoli) 0/100 
2. Ентерококи 0/100 
Таблица I.А.2 (за вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3) 
1. Ешерихия коли (Е. сoli) 0/250 
2. Ентерококи 0/250 
3. Псевдомонасаеругиноза 0/250 
4. Брой колонии (микробно число) при 22°С 100 (*2) 
5. Брой колонии (микробно число) при 37°С 20 (*2) 
(*1) КОЕ – брой на колонообразуващите единици; (*2) 
Стойностите на микробните числа са за 1 ml (1 ml = 1 cm3). 

 
Таблица I.Б.  
Химически показатели (общо 27 броя) 
№ Показател МС(*1) Единица 
1. Акриламид 0,10 µg/l* 
2. Антимон 5,0 µg/l 
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19. Пестициди (общо) 0,50 µg/l 
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23. Трихалометани (общо) 100 µg/l 
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Таблица I.В. 
Показатели с индикаторно значение (общо 24 броя) 

№ Показател МС Единица 
1. Активна реакция 6,5 и 9,5 рН единици 
2. Алуминий 200 µg/l 
3. Амониев йон 0,50 mg/l 

4. Вкус: Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

5. Електропроводимост 2000 µS cm-1 
(при 20 °С) 

6. Желязо 200 µg/l 
7. Калций 150 mg/l 
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12. Натрий 200 mg/l 
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13. Общ органичен въглерод: Без значими колебания 
спрямо обичайната стойност на показателя 

14. Обща твърдост 12 mg(Sum)qv/l 

15. Остатъчен свободен 
хлор 0,3÷0,4 mg/l 

16. Перманганатна 
окисляемост 5,0 mg О2/l 

17. Сулфати 250 mg/l 
18. Фосфати 0,5 mg/l 
19. Хлориди 250 mg/l 

20. Цвят: Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя 

21. Цинк 4,0 mg/l 

22. Клостридиумперфринг
енс (вкл. спори) 0/100 КОЕ/ml 

23. Колиформи 0/100 КОЕ/ml 

24. 
Брой колонии (микробно число) при 22 °С:  
Без значими колебания спрямо обичайната стойност 
на показателя за съответната вода 

 
Таблица I.Г. 
Радиологични показатели (общо 5 броя) 
Таблица I.Г.1. 
Параметрични стойности за радон, тритий и индикативна 
доза на водата, предназначена за питейно-битови цели 

№ Показател 
Параметри

чна  
стойност 

Мерна  
единица 

1. Радон 100 Bq/l 
2. Тритий 100 Bq/l 
3. Индикативна доза 0,10 mSv 
Таблица I.Г.2. 
Контролни нива за обща алфа- и бета-активност 

№ Показател Контролно 
ниво 

Мерна 
единица 

1. Обща алфа-активност 0,1 Bq/l 
2. Обща бета-активност 1,0 Bq/l 

 

Таблица II. Честота на вземане на проби 

Обем вода, 
разпределяна или 
добивана ежедневно в 
зоната 
на водоснабдяване 

Показател 
от група А 

Показател 
от група Б 

в m3 Брой проби 
годишно 

Брой проби 
годишно 

  ≤ 10 2 1 (на две години) 
> 10 ≤ 100 2 1 
> 100 ≤ 1 000 4 1 

> 1 000 ≤ 10 000 
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3 
за

 в
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ки
 1

 0
00

 m
3 /d

 и
 з

а 
съ

от
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тн
ия

 о
ст

ат
ък
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т 

об
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 о
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м

 1 +1 за всеки  
4 500 m3/d и за 
съответния 
остатък от общия 
обем 

> 10 000 ≤ 100 000 

3 +1 за всеки 
10 000 m3/d и за 
съответния 
остатък от общия 
обем 

> 100 000   

12 +1 за всеки 
25 000 m3/d и за 
съответния 
остатък от общия 
обем 
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10 КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

От така представените наредби за питейна вода се виж-
да, че тя е обект на контрол от три министерства и една 
независима комисия: Министерство на здравеопазване-
то (МЗ) и неговите регионални здравни инспекции (РЗИ), 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и не-
говите регионални инспекции (РИОСВ), Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
и КЕВР. Тук следва да бъде добавена Изпълнителната 
агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), 
която акредитира изпитвателните лаборатории на РЗИ, 
РИОСВ и лабораториите от частния сектор, признавай-
ки тяхната компетентност да извършват изпитвания и/
или контрол на показателите на качеството на питейната 
вода по Наредба № 9. Без такава акредитация, съобраз-
но Наредба № 9 и Директива (ЕС) 2015/1787, резултатите 
от изпитвания и анализа на тяхна основа не се приемат.
Модел на процес за преработка и доставка на питей-
на вода.
На фиг. 1 е представен един модел на процеса преработ-
ване и доставяне на питейна вода, от ВиК-операторите 
при осигуряването на водоснабдителни (и канализа-
ционни) услуги. Представената тук схема на процеса е 
интерпретация на схемата от БДС EN ISO 9001: 2015 „Сис-
теми за управление на качеството”. Процесът на пре-
работване и доставяне на питейна вода се управлява от 
националните закони и наредби, част от които са посо-
чени тук, както и от вътрешни документи на КЕВР, които 
могат да се видят на интернет страницата (www.dker.bg), 
фиг.  1. Тази фигура много ясно диференцира интереси-
те на двете страни, които са пряко заинтересувани от 
ефикасното и ефективното протичане на този процес. За 
ВиК-операторите е от значение ефективността на про-
цеса, която се оценява чрез постигнатите резултати, от-
несени към вложените ресурси. За потребителите на пи-
тейната вода е важна не ефективността, а ефикасност-
та на процеса, която се изразява чрез съответствие на 
доставяната вода на (минималните) изискванията към 
качеството на водите, предназначени за консумация от 
човека, формулирани в Наредба № 9. 

Процесът се управлява ефикасно и ефективно, от стра-
на на ВиК-операторите и контролиращите ги МЗ, МОСВ, 
МРРБ и ИА БСА, само когато и крайният потребител, и 

ВиК-операторът са дволени. Очевидно, посочените по-
горе заглавия от медийното пространство, разкриват: 
първо, съществуването на един много сериозен проблем 
при преработването и доставянето на питейни води - 
проблемът за качеството и цената на питейната вода; 
второ, една добре пазена, но вече публично известна 
тайна – този процес не се управлява добре. 
Съвместното действие на двете наредби, Наредба № 9 
и Наредбата за регулиране на качеството на водоснаб-
дителните и канализационни услуги, е показано на фиг. 
2. На нея се вижда как „суровата” вода, от природни из-
точници, се преработва и доставя като вода за пиене във 

водоснабдителната мрежа на потребителите. Основни 
критерии за контрола (мониторинга) на показателите за 
качество на питейната вода са изискванията на Наредба 
№ 9. Особено внимание следва да се обърне на: мини-
малната честота на вземане на проби и анализ, използ-
ването на стандартизирани методи (БДС-EN или БДС-EN-
ISO) и минималното метрологично качество, изразено 
чрез характеристиката „неопределеност на измерва-
нето“. Описаните изисквания, на които тук се набляга, 
всъщност са транспонирани изисквания на Директива 
(EС) 2015/1787.
Действието и ползата от Наредбата за регулиране на 
качеството на водоснабдителните и канализационните 
услуги могат да бъдат разбрани, само ако тя участва в 
един процес на непрекъснато подобряване на услугите, 
фиг. 3. Всеки потребител на питейна вода има право да 
получава актуална информация от всеки ВиК–оператор 
за вложените от него инвестиции за подобрения при 
доставянето на услуги. За всеки един от 15-те показателя 
по наредбата, операторът трябва да има очаквани изме-
рими показатели от вложените инвестиции, изразени в 
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(минималните) изискванията към качеството на водите, предназначени за консумация от човека, 
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добре пазена, но вече публично известна тайна – този процес не се управлява добре.  
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Фиг. 1(фигурата да се разположи под една колона) 
Съвместното действие на двете наредби, Наредба № 9 и Наредбата за регулиране на 

качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, е показано на фиг. 2. На нея се вижда 
как суровата вода, от природни източници, се преработва и доставя като вода за пиене във 
водоснабдителната мрежа на потребителите. Основни критерии за контрола (мониторинга) на 
показателите за качество на питейната вода са изискванията на Наредба № 9. Особено внимание 
следва да се обърне на: минималната честота на вземане на проби и анализ, използването на 
стандартизирани методи (БДС-EN или БДС-EN-ISO) и минималното метрологично качество, 
изразено чрез характеристиката „неопределеност на измерването“. Описаните изисквания, на 
които тук се набляга, всъщност са транспонирани изисквания на Директива (EС) 2015/1787. 
 

Процес на преработка и 
доставка на питейна вода от 

В и К

Мониторинг за 
показателите на 

питейната 
водата 

(Наредба №9)
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с изискванията на НАРЕДБАТА ЗА 
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Сурова вода

 
 
Фиг. 2 (фигурата да се разположи под една колона) 
 

Действието и ползата от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 
канализационните услуги могат да бъдат разбрани, само ако тя участва в един процес на 
непрекъснато подобряване на услугите, фиг. 3. Всеки потребител на питейна вода има право да 
получава актуална информация от всеки ВиК–оператор за вложените от него инвестиции за 
подобрения при доставянето на услуги. За всеки един от 15-те показателя по наредбата, 
операторът трябва да има очаквани измерими показатели от вложените инвестиции, изразени в 
единици на физични величини (тук, например следва да участват всички 61 показателя от 
Наредба № 9) или в парични единици. Разбираемо е това, че значителната част от тези 
инвестиции ще бъдат за сметка на повишаване на цената на питейната вода. Именно поради тази 
причина, потребителите имат право на крайна информация за това, дали поредното вдигане на 
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цените на питейната вода е постигнало очакваните резултати по отношение на качеството на 
водоснабдителните услуги.  
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18.01.2016 г., обн., ДВ, 
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Фиг. 3 (фигурата да се разположи под една колона) 

 
Ангажимент на КЕВР е да изготви и публикува годишен доклад за: първо, своята дейност; 

второ, за качеството на ВиК-услугите и трето, за състоянието на ВиК-отрасъла. За обикновените 
потребители остава много важно това да получат обективна информация от контролния орган за 
степента, до която са постигнати планираните (очакваните) показатели за подобрение на 
качеството на водата чрез вложените инвестиции. Ето защо, докладът на КЕВР трябва да включва 
най-малко: 
 Индивидуален раздел за всеки един ВиК-оператор, в който се оценява постигането по 

всеки един от показателите за качество на ВиК-услугите, както и съответнитепрепоръки; 
 Сравнителна оценка на достигнатите нива на показателите на качеството от всички ВиК-

оператори; 
 Информация за състоянието на ВиК-отрасъла, относно степента на постигане на всеки 

един от показателите за качество на ВиК-услугите и тяхната устойчивост; 
 Друга информация, посочена в нормативен акт. 
Ако читателите на настоящата статия, както и който да е потребител на питейна вода, се 

опита да потърси информация по горните въпроси, на интернат-страницата на КЕВР, то това няма 
да даде резултат. По една или друга причина, потребителите на питейна вода в България, не 
могат да намерят адекватна информация за качеството на питейната вода, а още по-малко, 
отговор на въпроса, защо качеството на водата непрекъснато се влошава, а цената й се 
повишава. Тогава, трябва ли да се учудваме, че се появява усещането за корупция и 
убеждението, че в тази независима институция съществуват корупционни практики, които 
намираме, най-общо описани, вISO 37001:2016 „Системи за управление за борба с 
подкупването. Изисквания с указания за прилагане“. Защото, единствено наличието на такива 
практики може да обясни това, че не се изпълняват описаните по-горе ангажименти от страна на 
КЕВР. Усещането за корупция не е само в лицата от авторският колектив. Подобна величина се 
измерва по света от TRANSPERANSY INTERNATIONAL чрез „Индексът за възприятие на корупция 
(Corruption Perception Index, CPI)“. На фиг. 4.е показано началото на доклада за 2017` на тази 
организация, както коментар за мястото на България в тази класация. 
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(минималните) изискванията към качеството на водите, предназначени за консумация от човека, 
формулирани в Наредба № 9.  

Процесът се управлява ефикасно и ефективно, от страна на ВиК-операторите и 
контролиращите ги МЗ, МОСВ, МРРБ и ИА БСА, само когато и крайният потребител, и ВиК-
операторът е доволен. Очевидно, посочените по-горе заглавия от медийното пространство, 
разкриват: първо, съществуването на един много сериозен проблем при преработването и 
доставянето на питейни води - проблемът за качеството и цената на питейната вода; второ, една 
добре пазена, но вече публично известна тайна – този процес не се управлява добре.  
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Фиг. 1(фигурата да се разположи под една колона) 
Съвместното действие на двете наредби, Наредба № 9 и Наредбата за регулиране на 

качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, е показано на фиг. 2. На нея се вижда 
как суровата вода, от природни източници, се преработва и доставя като вода за пиене във 
водоснабдителната мрежа на потребителите. Основни критерии за контрола (мониторинга) на 
показателите за качество на питейната вода са изискванията на Наредба № 9. Особено внимание 
следва да се обърне на: минималната честота на вземане на проби и анализ, използването на 
стандартизирани методи (БДС-EN или БДС-EN-ISO) и минималното метрологично качество, 
изразено чрез характеристиката „неопределеност на измерването“. Описаните изисквания, на 
които тук се набляга, всъщност са транспонирани изисквания на Директива (EС) 2015/1787. 
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Фиг. 2 (фигурата да се разположи под една колона) 
 

Действието и ползата от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 
канализационните услуги могат да бъдат разбрани, само ако тя участва в един процес на 
непрекъснато подобряване на услугите, фиг. 3. Всеки потребител на питейна вода има право да 
получава актуална информация от всеки ВиК–оператор за вложените от него инвестиции за 
подобрения при доставянето на услуги. За всеки един от 15-те показателя по наредбата, 
операторът трябва да има очаквани измерими показатели от вложените инвестиции, изразени в 
единици на физични величини (тук, например следва да участват всички 61 показателя от 
Наредба № 9) или в парични единици. Разбираемо е това, че значителната част от тези 
инвестиции ще бъдат за сметка на повишаване на цената на питейната вода. Именно поради тази 
причина, потребителите имат право на крайна информация за това, дали поредното вдигане на 

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3
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Фиг. 4 (фигурата да се разположи под две колони) 

 
Използвайки методологията на международният стандарт ISO 37001:2016 всеки 

заинтересован потребител може да достигне до известни практически резултати, които да 
потвърдят усещането за наличието на корупционни практики във ВиК–сектора. В следващото 
изложение, могат да се видят резултати, получени чрез прилагането на процесния подход, за 
анализ на дейността на други институции, имащи пряко или косвено отношение към мониторинга 
на показателите на качеството на водата, съобразно Наредба № 9. 

Фиг. 4
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единици на физични величини (тук, например следва да 
участват всички 61 показателя от Наредба № 9) или в па-
рични единици. Разбираемо е това, че значителната част 
от тези инвестиции ще бъдат за сметка на повишаване 
на цената на питейната вода. Именно поради тази при-
чина, потребителите имат право на крайна информация 
за това, дали поредното вдигане на цените на питейната 
вода е постигнало очакваните резултати по отношение 
на качеството на водоснабдителните услуги. 
Ангажимент на КЕВР е да изготви и публикува годишен 
доклад за: първо, своята дейност; второ, за качеството на 
ВиК-услугите и трето, за състоянието на ВиК-отрасъла. 
За обикновените потребители остава много важно това 
да получат обективна информация от контролния орган 
за степента, до която са постигнати планираните (очак-
ваните) показатели за подобрение на качеството на во-
дата чрез вложените инвестиции. Ето защо, докладът на 
КЕВР трябва да включва най-малко:
•  Индивидуален раздел за всеки един ВиК-оператор, 

в който се оценява постигнатото по всеки един от 
показателите за качество на ВиК-услугите, както и 
съответнитепрепоръки;

•  Сравнителна оценка на достигнатите нива на 
показателите на качеството от всички ВиК-оператори;

•  Информация за състоянието на ВиК-отрасъла, относно 
степента на постигане на всеки един от показателите 
за качество на ВиК-услугите и тяхната устойчивост;

•  Друга информация, посочена в нормативен акт.
Ако читателите на настоящата статия, както и който да 
е потребител на питейна вода, се опита да потърси ин-
формация по горните въпроси, на интернат-страницата 
на КЕВР, то това няма да даде резултат. По една или друга 
причина, потребителите на питейна вода в България, не 
могат да намерят адекватна информация за качеството 
на питейната вода, а още по-малко, отговор на въпроса, 
защо качеството на водата непрекъснато се влошава, а 
цената й се повишава. Тогава, трябва ли да се учудваме, 
че се появява усещането за корупция и убеждението, че 
в тази независима институция съществуват корупцион-
ни практики, които намираме, най-общо описани, вISO 
37001:2016 „Системи за управление за борба с подкупва-
нето. Изисквания с указания за прилагане“. Защото, един-
ствено наличието на такива практики може да обясни 
това, че не се изпълняват описаните по-горе ангажимен-
ти от страна на КЕВР. Усещането за корупция не е само 
в лицата от авторският колектив. Подобна величина 
се измерва по света от TRANSPERANSY INTERNATIONAL 
чрез „Индекса за възприятие на корупция (Corruption 
Perception Index, CPI)“. На фиг. 4.е показано началото на 
доклада за 2017` на тази организация, както коментар за 
мястото на България в тази класация.
Използвайки методологията на международният стан-
дарт ISO 37001:2016, всеки заинтересован потребител 
може да достигне до известни практически резултати, 
които да потвърдят усещането за наличие на корупцион-
ни практики във ВиК–сектора. В следващото изложение, 
могат да се видят резултати, получени чрез прилагане 
на процесния подход, за анализ на дейността на други 

институции, имащи пряко или косвено отношение към 
мониторинга на показателите на качеството на водата, 
съобразно Наредба № 9.
Практическа работа по прилагане на Наредба 9 от 
ВиК–операторите и контролиращите ги институции
В наредбата ясно е казано, че лабораториите, които мо-
гат да извършват мониторинг, фиг. 2, трябва да имат ак-
редитация по изискванията на стандарта ISO/IEC 17025 “ 
Общи изисквания за компетентността на лаборатории 
за изпитване и калибриране“. Стандартът е публикуван, 
за първи път, през 2000, преиздаден е през 2005, а по-
следната му версия е от 2017 година. Изискванията към 
лабораториите, получили акредитация, непрекъснато 
се повишават. В последната версия ударението вече се 
слага върху „безпристрастността“ на лабораториите и 
върху „оценката на риска“ от тяхната работа.
Ако един ВиК–оператор няма своя собствена лаборато-
рия, която да е преминала успешно процедурата пред 
ИА БСА, то той може да ползва услугите на акредитирана 
лаборатория, или към Регионалните здравни инспек-
ции (РЗИ), или към Регионалните инспекции по околна 
среда и води (РИОСВ), или към Българска агенция за 
безопасност за храни (БАБХ), или други частни лабора-
тории. Именно, във връзка с това обстоятелство, беше 
събрана информация, която е достъпна от регистрите на 
ИА БСА (http://nab-bas.bg/bg/searchaccreditation). Няма 
да говорим за множеството трудности, отнасящи се до 
ползването на регистрите във връзка с търсена лабора-
тория. Много по-съществени са фактите, които създават 
усещането за наличие на корупционни практики и в тази 
институция. Така, например, в поддържаните регистри 
за акредитирани органи за оценка на съответствието 
(ООС), не се съдържа търсената информация за „обхват“ 
на акредитираната дейност. Това е изискване, записано 
в чл.  17 на Закона за национална акредитация на ООС 
(ДВ-бр.41/2010). 
За целите на изследването са извлечени данни за акре-
дитирани лаборатории за изпитване на питейна вода с 
валидна акредитация. Публикуваните данни трабва да 
бъдат приети за непълни и недостатъчно представител-
ни, на следните основания, независимо от това, че те да-
ват определена ориентация в анализираният системен 
проблем за „качеството-цена“ на питейната вода:
 1. Няма данни за „обхвата“ на акредитираната 
дейност на лабораториите, включени в регистъра. От-
съствието на тази информация за всички лаборатории 
към РИОСВ е наистина необичайно. За съжаление, из-
вадкова справка за други лаборатории, акредитирани в 
областта на храни и строителство, показва същите про-
пуски.
 2. Описаните в заповедите за акредитация пока-
затели на качество на питейната вода не са във вида и 
по реда, посочен в Наредба № 9. Всяка заповед за акре-
дитация следва „свой ред“ за описване на показателите 
на качеството. Всичко това създава съществени затруд-
нения при сравняване на възможностите на отделните 
лаборатории, една спрямо друга, и спрямо изискванията 
на Наредба № 9. Не без значение остава обстоятелство-
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то, че обикновения потребител на питейната вода не е 
в състояние да провери, при тези условия, как се защи-
тават неговите права от лабораториите, получили право 
да извършват мониторинг на качеството на питейната 
вода.
3. За нито една акредитирана лаборатория не се сочат 
данни за неопределеността при измерване на отделните 
параметри на качеството. В изискванията за мониторинг 
(по Наредба № 9) има изрични указания за допустимата 
минимална неопределеност на измерване, която прави 
резултатите от мониторинга валидни. Аналогично е по-
ложението за други акредитирани ООС от ИА БСА, Тези 
факти са констатирани чрез случайни извадки от запове-
дите за акредитация на 100 броя лаборатории от други 
области на акредитация - храни, строителство, електро-
ника и електротехника.
 4. Дадено е правото за изпитване на води на част 
от лабораториите към РЗИ, акредитирани като органи за 
контрол по изискванията на ISO/IEC 17020 “Оценяване на 
съответствието. Изисквания за дейността на различ-
ни видове органи извършващи контрол“. В изискванията 
на Наредба № 9 изрично се сочи, че акредитацията на 
такава лаборатория трябва да бъде по ISO/IEC 17025.
На фиг. 5 се показва разпределението на 118 броя, ак-
редитирани от ИА БСА лаборатории, като орган за оце-
няване на съответствието (ООС) на питейна вода. 
Лесно може да се види, че броят на частните и на дър-
жавните лаборатории е приблизително еднакъв. В 
броя на акредитираните лаборатории, обаче, влизат 17 

лаборатории на ВиК–оператори, при общ брой на опе-
раторите 64. Очевидно е това, че останалите 47  ВиК-
оператори разчитат на услугите на други външни акре-
дитирани лаборатории (101 броя). Очевидно е, че при 
тях мониторингът не се извършва в реално време, а този 

факт би трябвало да оказва отрицателно влияние върху 
достоверността на резултатите и техния анализ. Забеле-
жете, тук става дума за 61 показателя (по Наредба № 9), 
имащи отношение към качеството на питейната вода.
На фиг. 6 се показват възможностите на 17-те акреди-
тирани лаборатории към ВиК-оператори, относно из-

мерването на 61 показателя на качеството на водата, по 
Наредба № 9. В общия случай, техните възможности са 
ограничени. Въпросът за неопределеността на измер-
ване (на отделните показатели) не се коментира, тъй 
като такава информация няма на интернет-страницата 
на ИА БСА. Ограничените измервателни възможности 
на акредитираните лаборатории не могат да гарантират 
на отделния ВиК–оператор, с много малки изключения, 
устойчивото технологично поддържане на качеството 
на доставяната от него питейна вода.
Последователно, на фиг. 7 и фиг. 8, са показани измер-
вателните възможности на държавните акредитирани 
лаборатории и органите за контрол в системата на Ми-
нистерство на здравеопазването. На тях, на различни 
законови основания, е възложено да следят за качество-
то на питейната вода. Резултатите от тази дейност, също 
така, са представени неясно и непълно на интернет-
страниците на отделните РЗИ и остават трудно достъпни 
за масовия потребител. При упорито ровене, могат да 
се намерят резултати, които също така не отговарят на 
структурата на показателите на качеството, по Наредба 
№ 9, като и в този случай няма информация за неопреде-
леността на измерване на отделните показатели.
Общо, всички ВиК-лаборатории декларират пред об-
ществеността, пред потребителите на питейна вода, че 
проблеми с качеството на преработваната и доставяна 
вода няма. С много малки изключения, се сочат, в най-
общ вид, известни „отклонения“ от изискванията. От 
друга страна, различните медии непрекъснато публи-
куват информация за проблеми с качеството на водата 
и цитират непрекъснато изискванията на Наредба № 9. 
Вероятно става дума за: първо, за “изтичане” на вътреш-
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на информация от лабораториите; второ, за предприето 
собствено изпитване, от заинтересувани страни - физи-
чески и/или юридически лица, в други акредитирани 
лаборатории, без да се сочат целите на изпитването. 
Всички тези обстоятелства наподобяват отношението 
на КЕВР спрямо ВиК–операторите, което на същото ос-
нование, позволява да се препоръча прилагането на ISO 
37001 в работата на лабораториите към РЗИ.
Последователно, на фиг. 9 и фиг. 10, са показани измер-
вателните възможности на акредитираните лаборато-
рии към Българската агенция по безопасност на храните 
(БАБХ) и останалите акредитирани частни лаборатории. 
Отново прави впечатление ограничения измервателен 
ресурс на БАБХ. За доста от частните лаборатории, за 
които се намери информация на интернет-страницата 
на ИА БСА, могат да се посочат наистина необичайни 
„обхвати“ на акредитацията. Около 12 лаборатории са 
акредитирани за дейности по изпитване от 3 до 10 по-
казатели. Повечето частни лаборатории имат акредита-
ция за малко над половината от 61 броя показателите за 
качеството на водите, по изискванията на Наредба № 9. 
Много малка част от тях доближават пълния обхват на 

изискванията. Единствено лабораторията към ВиК-опе-
ратора на София отговаря на изискванията за обхват 
при мониторинг на питейна вода. Ето защо, в медийното 
пространство, отсъства информация за проблеми с ка-
чеството на питейната вода в столицата!
От тук, по естествен път, се налагат няколко основни 
въпроси към ИА БСА, Министерството на икономика-
та, Министерство на здравеопазването и Министерство 
на земеделието и храните, които засягат самата акре-
дитация на лабораториите, в качеството им на ООС на 
питейна вода, по изискваната на Наредба № 9. Тук не се 
коментира Министерството на околната среда и водите, 
защото не се намери информация за акредитирани не-
гови лаборатории. Въпросите са продиктувани също от 
усещане за корупция в тези институции, в работата им по 
проблемите с питейната вода.

1. Защо е необходимо да се акредитират толкова много 
лаборатории, голяма част, от които имат минимални из-
мервателни възможности по отношение на показатели-
те на качеството по Наредба № 9?
2. Акредитираните вече лаборатории притежават ли не-
обходимата минимална неопределеност на измерване, 
изисквана от Наредба № 9?
3. Защо се изразходва обществен финансов ресурс от 
Министерството на здравеопазването и Министерство-
то на земеделието и храните, за да се поддържа акреди-
тацията на лаборатории, които не покриват изисквани-
ята на Наредба № 9? Въпрос на национална политика е 
окрупняването на акредитирани лаборатории, които да 
достигнат „обхвата“ на лабораторията на ВиК-оператора 
за София!
4. Защо ИА БСА не сигнализира на така проявения про-
блем при поддържане на действен мониторинг на ка-
чеството на питейната вода? 
Проблемът „качество-цена“ на питейната вода не съ-
ществува от вчера или от онзи ден. По обхват, проблемът 
е национален. Проблемът е системен, поради което из-
исква координирането на действията на няколко инсти-
туции, отговорни за ефикасното прилагане на Наредба 
№ 9, в това число ИА БСА. В по-широк план, този проблем 
поставя редица въпроси относно дейностите по оценя-
ване на съответствието, не само на питейната вода, но и 
на други продукти и услуги. Всичко това дава основание 
да се препоръча разширяване на приложението на ISO 
37 001 в работата на ИА БСА.
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показателите на качеството, по Наредба № 9, като и в този случай няма информация за 
неопределеността на измерване на отделните показатели. 
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От тук, по естествен път, следват кардинални въпроса към ИА БСА, Министерството на 
икономиката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните, 
които засягат самата акредитация на лабораториите, в качеството им на ООС на питейна вода, по 
изискваната на Наредба № 9.Не се коментира Министерство на околната среда и водите, защото 
не се намери информация за акредитираните негови лаборатории. Въпросите са продиктувани 
също от усещане за корупция в тези институции, в работата им по проблемите с питейната вода. 
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Изпитвани покаказатели за питейна вода от акредитирани лаборатории 
към БАБХ, при изисквани  61 бр по НАРЕДБА 9/16.01.2018

 
 
Фиг. 9(фигурата да се разположи под една колона) 
 

1.Защо е необходимо да се акредитират толкова много лаборатории, голяма част, от които 
имат минимални измервателни възможности по отношение на показателите на качеството по 
Наредба № 9? 

2.Акредитираните вече лаборатории притежават ли необходимата минимална 
неопределеност на измерване, изисквана от Наредба № 9? 

3.Защо се изразходва обществен финансов ресурс от Министерството на 
здравеопазването и Министерството на земеделието и храните, за да се поддържа акредитацията 
на лаборатории, които не покриват изискванията на Наредба № 9? Въпрос на национална 
политика е окрупняването на акредитирани лаборатории, които да достигнат „обхвата“ на 
лабораторията на ВиК-оператора за София! 

4.Защо ИА БСА не сигнализира за така проявения проблем при поддържане на действен 
мониторинг на качеството на питейната вода?  
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Изпитвани покаказатели за питейна вода от други акредитирани  
лаборатории (извън В и К, РЗИ, БАБХ, ИА ОС), 
при изисквани 61 бр. по  НАРЕДБА 9/16.01.2018

 
 
Фиг. 10 (фигурата да се разположи под две колони) 
 

Проблемът „качество-цена“ на питейната вода не съществува от вчера или от онзи ден. По 
обхват, проблемът е национален. Проблемът е системен, поради което изисква координирането 
на действията на няколко институции, отговорни за ефикасното прилагане на Наредба № 9, в това 
число ИА БСА. В по-широк план, този проблем поставя редица въпроси относно дейностите по 
оценяване на съответствието, не само на питейната вода, но и на други продукти и услуги. Всичко 
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показателите на качеството, по Наредба № 9, като и в този случай няма информация за 
неопределеността на измерване на отделните показатели. 

Общо, всички ВиК-лаборатории декларират пред обществеността, пред потребителите на 
питейна вода, че проблеми с качеството на преработваната и доставяна вода няма. С много 
малки изключения, се сочат, в най-общ вид, известни „отклонения“ от изискванията. От друга 
страна, различните медии непрекъснато публикуват информация за проблеми с качеството на 
водата и цитират непрекъснато изискванията на Наредба № 9. Вероятно става дума за: първо, за 
“изтичане” на вътрешна информация от лабораториите; второ, за предприето собствено 
изпитване, от заинтересувани страни - физически и/или юридически лица, в други акредитирани 
лаборатории, без да се сочат целите на изпитването. Всички тези обстоятелства наподобяват 
отношението на КЕВР спрямо ВиК–операторите, което на същото основание, позволява да се 
препоръча прилагането на ISO 37001 в работата на лабораториите към РЗИ. 
 

София, 73

Плевен , 50

Варна, 35

Монтана (*), 1

Стара Загора, 40

Бургас, 56

Пловдив, 41

В.Търново, 44

Сливен (*), 1

Кърджали, 58

Ямбол, 22
Смолян, 25

ИЗПИТВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ АКРЕДИТИРАНИ 
ЛАБОРАТОРИИ КЪМ РЗИ, ПРИ ИЗИСКВАНИ 61 БР. ПО 

НАРЕДБА 9/16.01.2018

 
 
Фиг. 7(фигурата да се разположи под една колона) 
 

София обл., 25
Силистра, 25

Добрич, 31

Перник, 25

Шумен, 31

Русе, 3

Враца, 26
Разград, 26

Търговище, 28

Кюстендил, 26

Габрово, 27

Благоевград, 34

Ловеч, 26
Видин , 25

ИЗПИТВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ 
АКРЕДИТИРАНИ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ КЪМ РЗИ, ПРИ 
ИЗИСКВАНИ 61 БР. ПО НАРЕДБА 9/16.01.2018

 
 
Фиг. 8(фигурата да се разположи под една колона) 
 

Последователно, на фиг. 9 и фиг. 10, са показани измервателните възможности на 
акредитираните лаборатории към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и 
останалите акредитирани частни лаборатории, представени на фиг. 5. Отново прави впечатление 
ограничения измервателен ресурс на БАБХ. За доста от частните лаборатории, за които се 
намери информация на интернет-страницата на ИА БСА, могат да се посочат наистина 
необичайни „обхвати“ на акредитацията. Около 12 лаборатории са акредитирани за дейности по 
изпитване от 3 до 10 показатели. Болшинството от частните лаборатории имат акредитация за 
малко над половината от 61 броя показателите за качеството на водите, по изискванията на 
Наредба № 9. Много малка част от тях доближават пълния обхват на изискванията. Единствено 
лабораторията към ВиК-оператора за София отговаря на изискванията за обхват при мониторинг 

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9



15КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Модел на процес на акредитация с отчитане изисква-
нията на ISO/IEC 17011 „Оценяване на съответствие-
то. Изисквания на органите за акредитация, извърш-
ващи акредитация на органи за оценяване на съот-
ветствието“.
Стандартът ISO/IEC 17011, аналогично на стандарта ISO/
IEC 17025, има повече от едно издание – през 2004 и 2017 
година. Той следва да се прилага от националните орга-
ни за акредитация във всички страни-членки, в т.ч. от 
ИА БСА. В последната версия на този стандарт особено 
силно се поставя ударение върху безпристрастността 
в процеса на акредитация. В текстовете се дават кон-
кретни примери за възможни рискове относно безпри-
страстната работа на акредитиращите органи. Вероятно, 
това обстоятелство е продиктувано от наличието, в по-
голяма или по-малка степен, на корупционни практики 
в работата на националните органи по акредитация. По 
тази причина, Международната организация по стандар-
тизация (ISO), през последните години, преиздава, или 
издава нови стандарти, със силен акцент върху безпри-
страстността при оценяване на съответствието и риско-
вете, които го заплашват. По тази причина, през 2017 го-
дина, за първи път се публикува и единна международна 
методология за борба с подкупването под формата на 
стандарта ISO 37001 „Системи за управление за борба с 
подкупването. Изисквания с указания за прилагане“. Спи-
сание „Машиностроене и електротехника“ го представи 
в книжка 9/2017, статията „Стандартите - инструмент 
за борба с подкупването и други корупционни практи-
ки“. Настоящата статия е продължение на тази тематика, 
но отнесена към корупционни практики, създаващи съ-
ществени проблеми на потребителите на питейна вода, 
проблеми, предизвикани от непрекъснато влошаване на 
нейното качество при съпътстващото го повишаване на 
цената на водоснабдителната услуга. 
Изисквания към безпристрастността на органите за ак-
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това дава основание да се препоръча разширяване на приложението на ISO 37 001 в работата на 
ИА БСА. 
 

Модел на процес на акредитация с отчитане изискванията на ISO/IEC 17011 „Оценяване 
на съответствието. Изисквания на органите за акредитация, извършващи акредитация на 
органи за оценяване на съответствието“. 
 

Стандартът ISO/IEC 17011, аналогично на стандарта ISO/IEC 17025, има повече от едно 
издание – през 2004 и 2017 година. Той следва да се прилага от националните органи за 
акредитация във всички страни-членки, в т.ч. от ИА БСА. В последната версия на този стандарт 
особено силно се поставя ударение върху безпристрастността в процеса на акредитация. В 
текстовете се дават конкретни примери за възможни рискове за безпристрастната работа на 
акредитиращите органи. Вероятно, това обстоятелство е продиктувано от наличието, в по-голяма 
или по-малка степен, на корупционни практики в работата на националните органи по 
акредитация. По тази причина, международната организация по стандартизация (ISO), през 
последните години, преиздава, или издава нови стандарти, със силен акцент върху 
безпристрастността при оценяване на съответствието и рисковете, които го заплашват. По тази 
причина, през 2017 година, за първи път се публикува и единна международна методология за 
борба с подкупването под формата на стандарта ISO 37001 „Системи за управление за борба с 
подкупването. Изисквания с указания за прилагане“. Списание „Машиностроене и 
електротехника“ го представи в книжка 9/2017, статията „Стандартите - инструмент за борба с 
подкупването и други корупционни практики“. Настоящата статия е продължение на тази 
тематика, но отнесена към корупционни практики, създаващи съществени проблеми на 
потребителите на питейна вода, проблеми, предизвикани от непрекъснато влошаване на нейното 
качество при съпътстващото го повишаване на цената на водоснабдителната услуга.  

Изисквания към безпристрастността на органите за акредитация, в рамките на Европейския 
съюз, детайлно е представена в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета, за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93. След издаването 
на този регламент, у нас, се актуализира Закона за националната акредитация на ОСС, по 
въпросите на акредитацията при оценяване на съответствието.  

 
Таблица III 

Закони Наредби Постановления 
27 62 10 

Спогодби Конвенции Други 
7 1 17 

(да се разположи под една колона)  
 

Отчитайки изискванията на ISO/IEC 17011 и рисковете, свързани с безпристрастността, 
авторите представят на обществеността свой модел за процеса на акредитация. За значението на 
този процес наистина може да се пише и говори много. В табл. III, се дава обобщена информация, 
към 30.07.2018 година, за 124 нормативни актове, в които има изискване за оценяване на 
съответствието от акредитирана лаборатория. Авторският екип изказва своята готовност да 
предостави, в пълен обем, направения анализ. Резултатите от този анализ се дават в два 
варианта. Единият от тях е съобразен с „Комбинирана номенклатура на продуктите” - съгласно 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията, за изменение на приложение I към 
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и 
Общата митническа тарифа“. Внимание, обобщената информация, посочена в таблицата е само 
за сферата на бизнеса. Що се отнася до сферата на здравеопазването, то в нито един нормативен 
акт няма изискване за акредитация на медицинска лаборатория (ISO 15189: 2012 „Медицински 
лаборатории. Изисквания за качество и компетентност“), с чиято оценъчна дейност за 
съответствие да се гарантира качеството на услугата в съответната здравна област. 

На фиг. 11 е представен процес на акредитация. Петте рискови фактори, които влияят върху 
неговата безпристрастност имат или вътрешен (1, 4) или външен характер (2, 3 и 5), по смисъла 
на ISO/IEC 17011. 
 

13 

 

на питейна вода. Ето защо, в медийното пространство, отсъства информация за проблеми с 
качеството на питейната вода в столицата! 

От тук, по естествен път, следват кардинални въпроса към ИА БСА, Министерството на 
икономиката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните, 
които засягат самата акредитация на лабораториите, в качеството им на ООС на питейна вода, по 
изискваната на Наредба № 9.Не се коментира Министерство на околната среда и водите, защото 
не се намери информация за акредитираните негови лаборатории. Въпросите са продиктувани 
също от усещане за корупция в тези институции, в работата им по проблемите с питейната вода. 
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Изпитвани покаказатели за питейна вода от акредитирани лаборатории 
към БАБХ, при изисквани  61 бр по НАРЕДБА 9/16.01.2018

 
 
Фиг. 9(фигурата да се разположи под една колона) 
 

1.Защо е необходимо да се акредитират толкова много лаборатории, голяма част, от които 
имат минимални измервателни възможности по отношение на показателите на качеството по 
Наредба № 9? 

2.Акредитираните вече лаборатории притежават ли необходимата минимална 
неопределеност на измерване, изисквана от Наредба № 9? 

3.Защо се изразходва обществен финансов ресурс от Министерството на 
здравеопазването и Министерството на земеделието и храните, за да се поддържа акредитацията 
на лаборатории, които не покриват изискванията на Наредба № 9? Въпрос на национална 
политика е окрупняването на акредитирани лаборатории, които да достигнат „обхвата“ на 
лабораторията на ВиК-оператора за София! 

4.Защо ИА БСА не сигнализира за така проявения проблем при поддържане на действен 
мониторинг на качеството на питейната вода?  
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лаборатории (извън В и К, РЗИ, БАБХ, ИА ОС), 
при изисквани 61 бр. по  НАРЕДБА 9/16.01.2018

 
 
Фиг. 10 (фигурата да се разположи под две колони) 
 

Проблемът „качество-цена“ на питейната вода не съществува от вчера или от онзи ден. По 
обхват, проблемът е национален. Проблемът е системен, поради което изисква координирането 
на действията на няколко институции, отговорни за ефикасното прилагане на Наредба № 9, в това 
число ИА БСА. В по-широк план, този проблем поставя редица въпроси относно дейностите по 
оценяване на съответствието, не само на питейната вода, но и на други продукти и услуги. Всичко 

Фиг. 10

редитация, в рамките на Европейския съюз, детайлно е 
представена в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европей-
ския парламент и на Съвета, за определяне на изисква-
нията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Ре-
гламент (ЕИО) № 339/93. След издаването на този регла-
мент, у нас, се актуализира Закона за националната ак-
редитация на ОСС, по въпросите на акредитацията при 
оценяване на съответствието.

 Отчитайки изискванията на ISO/IEC 17011 и рисковете, 
свързани с безпристрастността, авторите представят 
на обществеността свой модел за процеса на акреди-
тация. За значението на този процес наистина може да 
се пише и говори много. В табл. III, се дава обобщена 
информация, към 30.07.2018 година, за 124 нормативни 
актове, в които има изискване за оценяване на съответ-
ствието от акредитирана лаборатория. Авторският екип 
изказва своята готовност да предостави, в пълен обем, 
направения анализ. Резултатите от този анализ се дават в 
два варианта. Единият от тях е съобразен с „Комбинирана 
номенклатура на продуктите” - съгласно Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията, за изменение 
на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съ-
вета относно тарифната и статистическа номенклатура 
и Общата митническа тарифа“. Внимание, обобщената 
информация, посочена в таблицата е само за сферата на 
бизнеса. Що се отнася до сферата на здравеопазването, то 
в нито един нормативен акт няма изискване за акредита-
ция на медицинска лаборатория (ISO 15189: 2012 „Меди-
цински лаборатории. Изисквания за качество и компе-
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тентност“), с чиято оценъчна дейност за съответствие 
да се гарантира качеството на услугата в съответната 
здравна област.
На фиг. 11 е представен процес на акредитация. Петте 
рискови фактори, които влияят върху неговата безпри-
страстност имат или вътрешен (1, 4) или външен характер 
(2, 3 и 5), по смисъла на ISO/IEC 17011.
След като се вземе предвид изнесеното по проблема „ка-
чество-цена“ на питейната вода, което се дължи на пропус-
ки в националното законодателство, модела с рисковите 
фактори, фиг.  10 и определени вътрешни правила на ИА 
БСА, могат да се формулират следните недостатъци на 
процеса на акредитация в България:
1. Акредитация се предоставя на много по-голям брой 
ООС, надхвърлящ нуждите на страната;
2. Предоставянето на акредитация на голям брой ООС, 
надхвърлящ собствения експертен капацитет на ИА БСА, 
налага привличането на външни експерти-оценители, 
включително от конкуренти на кандидата за акредитация;
3. Акредитираните ООС работят основно за защита на ос-
новната дейност на собствениците, не извършват услуги 
за външни клиенти или ако извършват, то това става фор-
мално;
4. Съществуват ООС, които са напълно независими, имат 
за основна дейност единствено оценяването на съответ-
ствие, но техните възможности са значително по-малки от 
обявения „обхват“ на дейността;
5. В практиката на ИА БСА няма предвидена възможност за 
извършване на надзор за качеството на работата на ООС, 
вън от оценяването на място - по преките и/или косвените 
резултати от дейността им;
6. В регистрите, поддържани на интернет-страницата на 

ИА БСА, заинтересуваните страни, не могат да получат ин-
формация за реалния капацитет на ООС, като обхват на из-
питване/измерване на показателя обект на акредитиране, 
неопределеността, персонала и т.н.;
7. В административната практика на ИА БСА не се ре-
гистрира единен подход при издаването на заповеди за 
обхвата на акредитация, за близки по дейност ООС, което, 
от своя страна, не позволява на потребителя да сравнява 
предлаганата от тях услуга в качествено и ценово отноше-
ние;
8. Във всички издадени заповеди за акредитация същест-
вува разминаване с обявената структура на показателите 
в нормативните актове, които се прилагат от ООС в него-
вия обхват за акредитация;
9. Повече от десет години ИА БСА си позволява да поддър-
жа акредитацията на медицински лаборатории по ISO/IEC 
17025, вместо по ISO 15189;
Съществуват други пропуски, които авторския екип може 
да предостави, единствено на заинтересуваните инсти-
туции в България, с цел коренна промяна на процеса на 
акредитация. По този начин, в много голяма степен, мо-
гат да се защитят интересите на бизнеса, на обикновения 
потребител, не само на питейна вода, на различни бизнес 
продукти и услуги, включително услуги в сферата на здра-
веопазването. 
На фиг. 12, прилагайки процесния подход в работата на 
системите за управление, съобразно ISO 9000 „Системи за 
управление на качеството. Основни принципи и речник“ 
и ISO 9001 „Системи за управление на качеството. Изиск-
вания“, който е валиден за системата за управление на ИА 
БСА (по ISO/IEC 17011), са показани конкретни вътрешни 
рискови фактори, представени за пръв път в модела на 
фиг. 10. При тяхното идентифициране са ползвани резул-
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2.Нерегламентирани 
обеди и вечери за 

оценителите

1.Заплащане на 
командировките за 

оценителите извън ИА БСА 

3.Нерегламентирани 
подаръци на място при ООС 

и/или в ИА БСА 

4.Координирани действия на 
вътрешни и външни оценители 

с цел рекет на ООС

5.Извършване на лични услуги от 
ООС за оценители, по време на 

оценката на място или извън нея

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (ООС) И ВЪТРЕШНИ 

ДОКУМЕНТИ НА ИА БСА, ЗА ПРОЦЕСА НА АКРЕДИТАЦИЯ
 (върху ефикасно прилагане се намесват пет групи рискови фактори 

по смисъла на ISO/IEC 17011:2017)

Неакре-
дитира-
ни ООС

Акре-
дитира-
ни ООС

1 и 4 - Вътрешен рисков фактор 
съобразно ISO/IEC 17011 !!!

2, 3, и 5 - Външни рискови фактори 
съобразно ISO/IEC 17011 !!!

 
Фиг. 11(фигурата да се разположи под две колони) 

 
След като се вземе предвид изнесеното по проблема „качество-цена“ на питейната вода, 

което се дължи на пропуски в националното законодателство, модела с рисковите фактори, 
фиг. 10, определени вътрешни правила на ИА БСА, могат да се формулират следните 
недостатъци на процеса на акредитация в България: 

1.Акредитация се предоставя на много по-голям брой ООС, надхвърлящ нуждите на страната; 
2.Предоставянето на акредитация на голям брой ООС, надхвърлящ собствения експертен 

капацитет на ИА БСА, налага привличането на външни експерти-оценители, включително от 
конкуренти на кандидата за акредитация; 

3.Акредитираните ООС работят основно за защита на основната дейност на собствениците, 
не извършват услуги за външни клиенти или ако извършват, то това става формално; 

4.Съществуват ООС, които са напълно независими, имат за основна дейност единствено 
оценяването на съответствие, но техните възможности са значително по-малки от обявения 
„обхват“ на дейността; 

5.В практиката на ИА БСА няма предвидена възможност за извършване на надзор за 
качеството на работата на ООС, вън от оценяването на място - по преките и/или косвените 
резултати от дейността им; 

6.В регистрите, поддържани на интернет-страницата на ИА БСА, заинтересуваните страни, не 
могат да получат информация за реалния капацитет на ООС, като обхват на изпитване/измерване 
на показателя обект на акредитиране, неопределеността, персонала и т.н.; 

7.В административната практика на ИА БСА не се регистрира единен подход при издаването 
на заповеди за обхвата на акредитация, за близки по дейност ООС, което, от своя страна, не 
позволява на потребителя да сравнява предлаганата от тях услуга в качествено и ценово 
отношение; 

8.Във всички издадени заповеди за акредитация съществува разминаване с обявената 
структура на показателите в нормативните актове, които се прилагат от ООС в неговия обхват за 
акредитация; 

9.Повече от десет години ИА БСА си позволява да поддържа акредитацията на медицински 
лаборатории по ISO/IEC 17025, вместо по ISO 15189; 

Съществуват други пропуски, които авторския екип може да предостави, единствено на 
заинтересуваните институции в България, с цел коренна промяна на процеса на акредитация. По 
този начин, в много голяма степен, могат да се защитят интересите на бизнеса, на обикновения 
потребител, не само на питейна вода, на различни бизнес продукти и услуги, включително услуги 
в сферата на здравеопазването.  

На фиг. 12, прилагайки процесния подход в работата на системите за управление, съобразно 
ISO 9000 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник“ и ISO 9001 

Фиг. 11
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татите от анкети на акредитирани изпитвателни лаборато-
рии, проведени в периода 2016÷2017 година, проведени 
във връзка с публикуването на стандарта ISO 37 001: 2016, 
и в периода 2017÷2018 година; проведени във връзка с 
публикуването на стандарта ISO/IEC 17 025: 2017. 
Съществуващата практика, в работата на ИА БСА, да ко-
мандирова свои представители за сметка на оценявания 
ООС, създава зависимост от приемащата страна на еки-
пите от оценители. Тя поставя в неравно положение раз-
личните ООС, в процеса на тяхната проверка на място, тъй 
като не всички имат еднакви възможности при поемането 
на едни или други командировъчни разходи. Тази практи-
ка се оказва високо рискова, създаваща възможности за 
корупционни практики, и предизвикваща съмнение в без-
пристрастността на ИА БСА. По аналогичен начин, са раз-
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„Системи за управление на качеството. Изисквания“, който е валиден за системата за 
управление на ИА БСА (по ISO/IEC 17011), са показани конкретни вътрешни рискови фактори, 
представени за пръв път в модела на фиг. 10. При тяхното идентифициране са ползвани 
резултатите от анкети на акредитирани изпитвателни лаборатории, проведени в периода 
2016÷2017 година, проведени във връзка с публикуването на стандарта ISO 37 001: 2016, и в 
периода 2017÷2018 година; проведени във връзка с публикуването на стандарта ISO/IEC 
17 025: 2017.  
 

Командиро-
въчна 

заповед на 
ИА БСА

1.Заплащане на командировките за оценителите извън ИА 
БСА, на мястото на оценка при ООС (BAS QR 8 ,чл. 1, ал. 1)

Н
ор

м
ат

ив
на

та
 б

аз
а 

в 
Бъ

лг
ар

ия
 п

оз
во

ля
ва

 
дн

ев
ни

 п
ар

и 
за

 к
ом

ан
ди

ро
вк

и
 о

т 
 2

0 
до

 4
0 

ле
ва

 н
а 

де
н

Счетоводно 
оформяне на 
командиров-
ката от ООС 
без обратна 
връзка с ИА 

БСА

Персонално 
изплащане на 

командировъчните 
на всеки един от 

оценителите

Ув
ел

ич
ав

ан
е 

на
 к

ом
ан

ди
ро

въ
чн

ит
е 

дн
и 

 з
а 

оц
ен

яв
ан

е 
за

 н
ес

ъщ
ес

тв
ув

ащ
и 

 „ф
ор

с 
м

аж
ор

ни
 о

бс
то

ят
ел

ст
ва

“ 
Хотелско 

настаняване

Транспортни 
разходи до ООС и 
обратно до София 

или до града на 
оценителя

Кв
ар

ти
рн

ит
е 

па
ри

за
 к

ом
ан

ди
ро

вк
а 

по
зв

ол
яв

ат
  н

ас
та

ня
ва

не
 „п

о 
за

сл
уг

и“
 о

т 
ед

но
зв

ез
де

н 
до

 п
ет

зв
ез

де
н 

хо
те

л

В 
ко

м
ан

ди
ро

вк
ит

е 
за

 о
це

ня
ва

не
 н

а 
м

яс
то

 
ок

ол
о 

90
 %

 в
се

ки
 О

О
С

 в
зе

м
а 

и 
вр

ъщ
а 

оц
ен

ит
ел

ск
ит

е 
ек

ип
и 

съ
с 

св
ой

 т
ра

нс
по

рт

В 
ре

ди
ца

 с
лу

ча
и 

оц
ен

ит
ел

и 
ос

ре
бр

яв
ат

 и
 

ф
ис

ка
лн

и 
бо

но
ве

 з
а 

го
ри

во
, в

се
 е

дн
о 

че
 с

а 
пъ

ту
ва

ли
 с

 л
ич

ен
 а

вт
ом

об
ил

 
 
Фиг. 12(фигурата да се разположи под две колони) 

 
Съществуващата практика, в работата на ИА БСА, да командирова свои представители за 

сметка на оценявания ООС, създава зависимост от приемащата страна на екипите от оценители. 
Тя поставя в неравно положение различните ООС, в процеса на тяхната проверка на място, тъй 
като не всички имат еднакви възможности при поемането на едни или други командировъчни 
разходи. Тази практика се оказва високо рискова, създаваща възможности за корупционни 
практики, и предизвикваща съмнение в безпристрастността на ИА „БСА“. По аналогичен начин, са 
разгледани рисковите фактори, от 2 до 5 на фиг. 11, и свързаните с тях процеси. Поради липса на 
място, те не се представят и коментират подробно, но всички заинтересувани страни могат да ги 
получат, от авторите, за подобряване на процеса на акредитация в България.  

На фиг. 13, отново е показан моделът от фиг. 11, но ориентиран към друг нормативен акт, 
който има отношение към здравеопазването. С това авторите искат да покажат, че разработения 

Фиг. 12

гледани рисковите фактори, от 2 до 5 на фиг. 11, и свърза-
ните с тях процеси. Поради липса на място, те не се пред-
ставят и коментират подробно, но всички заинтересувани 
страни могат да ги получат, от авторите, за подобряване на 
процеса на акредитация в България. 
На фиг. 13, отново е показан моделът от фиг. 11, но ориенти-
ран към друг нормативен акт, който има пряко отношение 
към здравеопазването. С това авторите искат да покажат, 
че разработения от тях модел не е създаден специално, за 
да се сочат пропуски в работата на ИА БСА. Той е прило-
жим за всички институции в България, които упражняват 
контролни функции по спазване на законодателството. 
Може да се препоръча този модел, като инструмент при 
внедряването на ISO 37001 от всички антикорупционни 
звена на държавната и общинска администрация. Той е 
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приложим още в работата на ООС, при прехода от ISO/IEC 
17025:  2005 към ISO/IEC 17025:  2017. Повече подробнос-
ти могат да бъдат намерени в M&E-1/2018, в статията „Как 
акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да 
направят своя преход от ISO/IEC 17025:  2005 към ISO/IEC 
17025: 2017. 
Както се посочва в документи на Световната банка, „коруп-
цията осакатява развитието като подкопава властта 
на закона и отслабва институционалните основи, от 
които зависи икономическият растеж“. Това твърдение 
обвързва корупцията с определен тип институционални 
практики в публичната сфера, резултат от безконтролно 
само-облагодетелстване чрез притежавана власт. Тъкмо 
за това е необходимо да се обърне внимание на институ-
ционалния подход при изследването на проблема коруп-
ция, който трябва да очертае обхвата, формите и равни-
щето на корупцията в различните обществени сфери. Зло-
употребата, в този случай, е подмяната на целта на дадена 
институция, дефинирана от позицията на обществения ин-
терес, с обслужването на частен интерес.За да се пресече 
една такава практика, за да се изпразни една такава под-
мяна от смисъл, то ударът трябва да бъде насочен основно 
срещу облагата. Подкупването е и остава най-разпростра-
нената форма на корупция – предлагането, обещаването, 
даването, приемането или настояването за получаване на 
облага от всякакъв характер, включително нематериална.
Подкупването е широко разпространено явление, което 
поражда множество проблеми от социално, морално, ико-
номическо и политическо естество.
 Подкупването:
- подкопава доброто управление;
- спъва развитието;
- увеличава разходите за осъществяване на бизнеса;
- определя несигурността в дейността и търговските сдел-
ки;
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от тях модел не е специално създаден, за да се сочат пропуски в работата на ИА БСА. Той е 
приложим за всички институции в България, които упражняват контролни функции по спазване на 
законодателството. Може да се препоръча този модел, като инструмент при внедряването на ISO 
37001 от всички антикорупционни звена на държавната и общинска администрация. Той е 
приложим още и в работата на ООС, при прехода от ISO/IEC 17025: 2005 към ISO/IEC 17025: 2017. 
Повече подробности могат да бъдат намерени в M&E-1/2018, в статията „Как акредитираните 
лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025: 2005 към 
ISO/IEC 17025: 2017.  

 

Нерегламентирани обеди и 
вечери за представителите 

от РЗИ или РИОСВ, 
вземащи проби

 

Нерегламентирани подаръци 
на място при вземане на 

пробите

Координирани действия на 
служители от  РЗИ или РИОСВ с 

цел рекет на собственика на 
обекта

Други специфични рискови 
фактори, които се знаят от РЗИ 
или РИОСВ, но за които не се 
вземат перки за отстраняване

НАРЕДБА № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане,
Обн., ДВ, бр. 25 от 8.03.2002 г., изм., бр. 53 от 10.06.2008 г., в сила до 

31.12.2014 г. 
(Върху ефикасно прилагане се намесват рискови фактори за безпристрастността, 
съобразно ISO/IEC 17025-2017. Подобни фактори са валидни и при прилагането 

на други НАРЕДБИ от представители на РЗИ или РИОСВ)

Вземане 
на проба Резултат

 
 

Фиг. 13 (фигурата да се разположи под две колони) 
 

Както се посочва в документи на Световната банка, "корупцията осакатява развитието 
като подкопава властта на закона и отслабва институционалните основи, от които зависи 
икономическият растеж". Това твърдение обвързва корупцията с определен тип 
институционални практики в публичната сфера, резултат от безконтролно само-
облагодетелстване чрез притежавана власт. Тъкмо за това е необходимо да се обърне внимание 
на институционалния подход при изследването на проблема корупция, който трябва да очертае 
обхвата, формите и равнището на корупцията в различните обществени сфери. Злоупотребата, в 
този случай, е подмяната на целта на дадена институция, дефинирана от позицията на 
обществения интерес, с обслужването на частен интерес.За да се пресече една такава практика, 
за да се изпразни една такава подмяна от смисъл, то ударът трябва да бъде насочен основно 
срещу облагата. Подкупването е и остава най-разпространената форма на корупция – 
предлагането, обещаването, даването, приемането или настояването за получаване на облага от 
всякакъв характер, включително нематериална. 

Подкупването е широко разпространено явление, което поражда множество проблеми от 
социално, морално, икономическо и политическо естество. 

 Подкупването: 
- подкопава доброто управление; 
- спъва развитието; 
- увеличава разходите за осъществяване на бизнеса; 
- определя несигурността в дейността и търговските сделки; 
- може да бъде причина незаконосъобразното и неефективното функциониране на пазарите; 
- увеличава разходите и намалява качеството на продуктите и услугите; 
- може да стане причина за загубата на човешки живот и имущество; 
- може да бъде причина за разрушаването на доверието в институциите 
- опорочава конкуренцията; 
- открито нарушава справедливостта; 
- подкопава пряко правата на човека; 

Фиг. 13

- може да бъде причина незаконосъобразното и неефек-
тивното функциониране на пазарите;
- увеличава разходите и намалява качеството на продукти-
те и услугите;
- може да стане причина за загубата на човешки живот и 
имущество;
- може да бъде причина за разрушаването на доверието в 
институциите
- опорочава конкуренцията;
- открито нарушава справедливостта;
- подкопава пряко правата на човека;
- става сериозна пречка за ограничаване на бедността.
Заключение
Изказваме своята благодарност на всички доброволци от: 
„Обединени българи за устойчив свят“, „Българска асоци-
ация на микропредприятията“, „Движение за национално 
единство и спасение“, Клъстер „Безразрушителен контрол 
в Република България“, „Национално научно-техническо 
дружество по дефектоскопия“, Сдружение „Граждански 
контрол“, които са участвали в анкетни проучвания в пери-
ода 2016÷2018, в събирането и анализирането на инфор-
мация по разглеждания национален проблем „качество 
на питейната вода-цена“, по графичната интерпретация на 
тази информация.
Надяваме се с тази статия да възбудим обществена дис-
кусия относно отговорността при прилагане и спазване 
на стандартите и другите нормативни актове и тяхната 
пълнота, по отношение на запазване здравето на населе-
нието изобщо, но и по отношение питейната вода, която 
е от всекидневна нужда на всеки от нас. Здравето е пър-
востепенна задача на Правителството, съгласно Консти-
туцията на Република България - чл. 52 ал. 3 „държавата 
закриля здравето на гражданите”, както и отговоря за 
вреди, причинени от незаконни актове или действия на 
нейни органи и длъжностни лица.
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Моделът идеален партньор за ефективно и безопасно под-
реждане на палета. Неговите бързи функции за зареждане 
улесняват гъвкавото използване дори при многосменна 
работа с височини на повдигане до 10 700 мм. Компактният 
дизайн и високата скорост на повдигане правят модела още 
по-гъвкав, движещ се през тесни коридори, отколкото всеки 
друг подобен модел. Вградената литиево-йонна батерия, коя-
то е напълно реконструирана заедно с машината, е изключи-
телно компактна. Това осигурява напълно ново пространство 
за оператора. Например, неограничената зона за краката и 
подлакътника, който е регулируем в две посоки, помагат да се 
осигури работа без умора независимо от размера на опера-
тора. Компактната батерия също така увеличава видимостта в 
посоката на вилиците. Товарът и носещите рамена винаги са 
видими за оператора. В допълнение, високата диелектрична 
сила на батерията позволява подобрена производителност 
на хидравличната помпа, дори когато нивото на батерията е 
ниско. Работата без нужда от поддръжка и дългият жизнен 
цикъл намаляват разходите както и факта, че вече няма нужда 
от отделно помещение за зареждане на батерии със специал-
на вентилация, тъй като литиево-йонните батерии не изискват 
това.
Бързото повдигане и достигане, означава че значително 
повече палети на час могат да бъдат обработени в сравнение 
с конвенционалните машини. Работното място също има 
много предимства: позицията на оператора предлага не само 
оптимална видимост навсякъде, но и дава лесен достъп до 
контролните функции, възможно е едновременно използване 
на двете хидравлични функции (повдигане и предно изнасяне 
на мачтата). ETV 216i също има възможности за съхранение 
на документи, материали за работа и бутилки за напитки. В 
кабината са налични и много възможности за свързване с 
принтери, WMS (warehouse management system ) терминали в 
зависимост от нуждите на оператора.  В областта на безопас-
ността моделът предлага тънки подпори на покрива, което 

дава оптимална видимост,  задвижващото колело е покрито, 
защита за рамената и допълнително като опции се предлагат 
панорамен стъклен покрив и дневни светлини LED. 
Добавената стойност, която дава литиево-йонната техноло-
гия и конкретно възможността за временно зареждане за 
изключително кратък период и пълно зареждане за 80 мин., 
предлагат гъвкава работа 24/7. Също така 5 години гаранция 
(или 10 000 цикъла на зареждане) на батериите осигуряват 
сигурност и надеждност. Допълнителните предимства са 
голяма маневреност, до 23% по - висока скорост на повдигане 
и по – голям остатъчен капацитет. 

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
търговски и маркетингов директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.

ETV 216i – високо стелажният 
ретрак на Jungheinrich



е да погледна напред.
време

За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки 
  ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
  ролкови интегрални направляващи

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

- Направляващи
   - Търкалящи и плъзгащи лагери
      - Кабеловодещи вериги и кабели
         - Редуктори и моторредуктори
            - Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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1. Заключения

1.1 Медицинската технологична индустрия, която е 
основна тема на настоящото становище, играе важна 
роля в настоящата трансформация на здравния сектор 
в полза на пациентите и основаното на стойността 
здравеопазване в Европа.

1.2 Основен въпрос е силно персонализираното 
здравеопазване, гарантиращо равен и по-добър достъп 
и качество. Технологиите и мащабните източници на 
анонимни данни ще улеснят до голяма степен новите 
видове лечение и операции и ще са от полза за всички 
етапи на превенцията и възстановяването. Във все по-
голяма степен възстановяването ще се осъществява 
извън болниците чрез използването на технологии за 
електронно здравеопазване.

1.3 Принципът на субсидиарност се защитава съвестно 
в здравеопазването като услуга от общ интерес. 
Медицинският сектор и неговата организация са 
много децентрализирани и разпокъсани. Трябва да 
се намалят пречките на национално и регионално 
равнище, за да се оптимизират постиженията на новите 
технологии и да се постигне по-добро съотношение 
между качество и цена в съответствие с публично 
дефинираните цели на здравните системи.

1.4 Протичащото взаимодействие между широк кръг от 
заинтересовани страни – национални министерства, 
пациентски организации, медицински и друг 
персонал в сферата на здравеопазването, болници, 
застрахователни дружества и надзорни органи – 
създава сложна среда за промишлените участници и 
по-конкретно МСП.

Европейски икономически и социален комитет

CCMI/153

Индустриалните промени в здравеопазването

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ 
 

Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) 
 

Индустриалните промени в здравеопазването 
(становище по собствена инициатива)

Joost van Iersel

Съдокладчик: Enrico Gibellieri  



23НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ

1.5 Счита се също, че процесът на трансформиране на 
промишлеността надлежно отчита общите ценности и 
принципи, залегнали в европейските здравни системи, 
които бяха формулирани от Съвета през 2006 г.1

1.6 Европейският мащаб е необходим на сектора 
като основа за надежден вътрешен пазар, както 
и за да се изгради достатъчна устойчивост в 
международен план. ЕС е от първостепенно значение 
за създаването на по-добри условия на конкуренция, 
както и за направляването и наблюдението на 
трансформационните процеси.

1.7 Основните заинтересовани страни и държавите 
членки следва да разработят оптимални подходи по 
отношение на достъпа до здравеопазване и грижи 
и тяхното качество, превенцията, информираността 
за разходите, новите технологии и иновациите, 
интегрираните модели за полагане на грижи и 
алиансите, както и (трансграничните) мрежи и 
(мащабните) ПЧП. Следва да се гарантира правилното 
прилагане на правилата и насоките на ЕС. Нужно 
е службите на Комисията да играят активна и 
стимулираща роля по всеки от тези въпроси.

Препоръки

1.8 Европейските институции следва да насърчават 
икономическите резултати, иновациите, 
цифровизацията и ефективните обществени поръчки, 
като същевременно улеснят трансграничната 
търговия и сътрудничество.

1.9 Промишлената политика на ЕС трябва да се 
основава на споделена национална и европейска 
компетентност в рамките на член 168 от ДФЕС. 
По същия начин политиките на ЕС в областта 
на иновациите следва да им оказват подкрепа. 
Финансирането от ЕС – „Хоризонт 2020“ и др. – трябва 
да бъде подобаващо координирано и съгласувано с 
националните програми.

1.10 Индустрията ще извлече огромни ползи от 
стратегията за цифровия единен пазар. Следва 

1  Вж. Заключенията на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси относно въздействието 
на европейските ценности (2006/C 146/01) и приложението към тях, 
2 юни 2006 г.

да се насърчава свободното движение на (големи 
масиви от) данни в рамките на Съюза, като се зачитат 
неприкосновеността на личния живот на пациентите и 
сигурността.

1.11 Обществените поръчки играят първостепенна 
роля за стартирането на проекти с модерни 
технологии. Комисията следва да осигури ефективни 
обществени поръчки в целия Съюз в съответствие с 
Директива 2014/12.

1.12 Бяха създадени много регионално инициативи 
за ПЧП. Комисията следва да окуражава обмена 
на успешен опит. Двустранните контакти между 
здравните органи трябва да бъдат насърчавани.

1.13 В рамките на европейския семестър и СВДП2 
следва да се разглежда и въздействието на 
технологичните промени върху трансформацията на 
здравните системи.

1.14 Комисията трябва да се стреми към ефективна 
вътрешна координация. Тя следва да насърчава 
диалога и платформите в сектора и между ключовите 
заинтересовани страни. Те могат да послужат като 
пример за тясно сътрудничество между публични 
участници като националните министерства на 
здравеопазването, финансите и промишлеността и 
частния сектор.

1.15 Човешкият фактор е от огромно значение. 
Преходът към ново здравеопазване и сектор за 
полагане на грижи изисква възприемчивост и нови 
форми на професионализъм в промишлеността на 
всички равнища, както и реорганизиране на работата, 
свързана със здравето и полагането на грижи. 
Необходимо е здравните и социалните услуги да бъдат 
включени в европейския социален диалог, въведен от 
2006 г. насам, за да се гарантират подходящи програми 
за образование и обучение, както и да се подобри 
качеството на условията на труд и работните места.

2  Специфични за всяка държава препоръки. 
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2. Настоящата ситуация

2.1 В различни свои становища ЕИСК разгледа най-
новите тенденции в здравния сектор3. В становището 
се разглежда по-специално протичащата в 
момента дълбока трансформация на медицинската 
технологична индустрия.

2.2 Само в технологичния медицински сектор в Европа 
са заети над 575  000  души, които работят в около 
26 000 дружества. В сектора преобладават МСП, които 
взаимодействат с големи дружества.

2.3 Секторът се оценява на близо 100  млрд. евро. 
Положителният търговски баланс от 14,1  млрд. евро 
през 2015 г. беше двойно по-голям в сравнение с 2006 г. 
и надхвърли значително търговския излишък на САЩ 
от 5 млрд. евро. Секторът има отлични перспективи за 
бъдещето.

2.4 Движеща сила на научните изследвания са 
както непрекъснатите постепенни иновации, 
така и преломните и революционните иновации 
в бизнеса, като в много случаи те са съпътстващ 
продукт на съществуващи структури, като например 
университетските болници. Броят на патентите 
показва добавената стойност, създавана в резултат на 
иновациите. През 2015 г. бяха подадени 12 474 заявки 
за патент в областта на медицинските технологии. 
Това е с около 17 % повече в сравнение с цифровите и 
компютърните комуникации и с почти 55 % повече от 
фармацевтичния сектор и биотехнологиите4.

2.5 През 2015  г. здравеопазването и полагането на 
дългосрочни грижи възлязоха на 8,7 % от БВП в ЕС и 
15 % от общите държавни разходи. Делът им може да се 
увеличи до 12,6 % от БВП през 2060 г. поради по-скъпо 
струващите лечения, застаряването на населението и 
рязкото увеличаване на хроничните и съпътстващите 
заболявания5. Заради финансовите ограничения 
предоставянето на здравни грижи е подложено на 
нарастващ бюджетен натиск. Това може да доведе 
до краткосрочни бюджетни съкращения, които да се 
отразят негативно на разходите за НИРД.

3  SOC/443, SOC/516, SOC/560, INT/665, INT/816.

4  Европейската медицинска технологична индустрия в цифри, 
2015 г.

5  Европейска комисия, 2017 г.

2.6 Съвместната дейност и сътрудничеството между 
големи корпорации и МСП са правило. Корпорациите 
се съсредоточават върху разработването на 
капиталоемки хардуерни и софтуерни платформи, 
докато МСП се фокусират върху специални платформи 
за специални цели.

2.7 Разликите между отделните държави са значителни. 
Здравните системи и финансовите структури, 
както и състоянието на технологиите, включително 
възприемането на иновативни решения и широко 
разпространени медицински практики, също се 
различават съществено в отделните държави.

2.8 Наред с възможностите медицинската 
технологична индустрия се изправя и пред големи 
предизвикателства. Това е индустриален сектор 
сам по себе си поради преобладаващото участие на 
публични субекти, широкия кръг от заинтересовани 
страни, въздействието на европейските ценности6 и 
необходимостта от устойчиво публично финансиране, 
както и поради съвестно защитавания принцип 
на субсидиарност и често децентрализираните, 
обикновено базирани на регионално равнище 
екосистеми.

2.9 Регионите представляват благодатна основа 
за сътрудничество. Липсата на свързващи 
инициативи и регионалната разпокъсаност обаче 
често възпрепятстват иновативните МСП, тъй като 
способността им да привличат капиталови инвестиции 
е пряко свързана с възможността им да разработват 
по-големи пазари за цифрови решения в областта на 
здравето.

2.10 За разлика от САЩ, където голяма част от 
здравеопазването е организирана чрез частни 
застрахователни системи, здравеопазването в Европа 
се финансира предимно с публични средства.

2.11 Движеща сила за напредъка в медицинските 
технологии е тясното взаимодействие между всички 
заинтересовани страни. Системата се променя 
коренно с новите участници, които са двигател на 
цифровата трансформация. Секторът трябва да 
постигне деликатен баланс между пазарните сили 
и обществения интерес, който изисква достъпно 
здравеопазване за всички.

6  Вж. бележка под линия № 1.
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2.12 Той трябва да функционира в среда, състояща 
се от индустрията, лекарите, болниците, овластени 
пациенти и организации на пациенти, както и 
застрахователни дружества (в това число националните 
законоустановени/задължителни системи за социална 
сигурност), с други думи, множество взаимодействащи 
заинтересовани страни работят в сложна система.

2.13 Технологиите и иновациите са част от тази 
специфична екосистема. Движеща сила на иновациите 
вече не е предлагането. Настоящите практики показват 
преориентиране към търсенето, което като цяло не 
гледа много благосклонно на налагането на нови 
подходи. Окончателният резултат обикновено е плод 
на засилена координация между заинтересованите 
страни на национално, а често и на регионално 
равнище.

2.14 Индустрията се фокусира върху специфичните 
решения и обновяването на всеки от елементите в 
индустриалната верига на добавена стойност. Всяка 
медицинска специалност има своите особености. 
Успоредно с това има все по-интегрирани решения за 
полагане на грижи.

2.15 По начина, по който функционира, системата е 
подлагана на непрекъснати проверки. Съвсем не е 
лесно за индустрията да спазва всички изисквания, като 
регулаторните задължения понякога се припокриват.

3. Промишлена политика на ЕС

3.1 ЕИСК приветства акцента, който ЕС поставя отскоро 
върху постигането на по-продуктивни резултати в 
здравеопазването чрез повече иновации, по-голяма 
(разходна) ефективност, по-добър достъп и повишени 
електронни умения7. Стратегията за цифровия 
единен пазар разкрива нови възможности, но и 
предизвикателства.

3.2 Промишлената политика на ЕС може да се основава 
на споделена национална и европейска компетентност 

7  Вж. Заключенията на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси относно въздействието 
на европейските ценности (2006/C 146/01) и приложението към тях, 
2 юни 2006 г.

в рамките на член 168 от ДФЕС8. Успоредно с това 
се засилва сътрудничеството със СЗО и ОИСР. ЕС и 
националните власти следва да водят активна борба 
с непродуктивната разпокъсаност. Желателно е да се 
предвидят обективни начини за измерване.

3.3 Трябва да се поощрят индустриалните показатели, 
както и взаимодействието между промишлеността и 
националните и регионалните заинтересовани страни. 
Механизмите за финансиране на ЕС и националното 
финансиране следва да се допълват. Европейските, 
националните и регионалните цели трябва да бъдат 
включени под една и съща шапка.

3.4 Към промишлеността имат отношение и 
широк кръг от директиви и насоки в сектора на 
здравеопазването: относно здравето и безопасността9, 
правата на пациентите10, неприкосновеността на 
личния живот и правата върху интелектуалната 
собственост. По-специално по линия на 7РП/програма 
„Хоризонт  2020“ и финансирането на политиката за 
сближаване се съфинансират проекти, свързани с 
медицински изделия. Що се отнася до академичните 
и медицинските технологии, фармацевтичната 
индустрия се е възползвала в особена степен 
от програма „Хоризонт  2020“. От 2015  г. насам 
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) 
е много активен при финансирането на регионални 
инициативи11.

3.5 Промишлената политика на ЕС е от съществена 
важност, като се имат предвид финансовата подкрепа 
и технологичните постижения в конкуриращите 
се юрисдикции. В Китай стратегията „Китай  2025“ 
се свежда до привилегироване на националните 
марки и стимулиране на болниците да отдават 
предпочитание на китайската индустрия и да 
отблъскват чуждестранните инвестиции. Това може 
да засегне сериозно европейските дружества. С оглед 
на съществуващия и нарастващ протекционизъм в 
САЩ едва ли може да се говори за еднакви условия на 

8  Член 168 в дял ХІХ „Обществено здраве“ от ДФЕС. 

9  Наскоро Съветът отново прие два регламента с голямо 
въздействие върху индустрията: относно новите медицински 
изделия и относно медицинските изделия за инвитро диагностика. 

10  Във връзка с това вж. член 35 от Хартата на ЕС на основните 
права, док. 2012/C 326/02, и Европейската харта за правата на 
пациентите, 2002 г.

11  ОЗИ „Здравеопазване“ на EIT (Общност за знания и иновации – 
Европейски институт за иновации и технологии) беше създадена на 
9 декември 2014 г.
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конкуренция от двете страни на Атлантика. В САЩ също 
протича цифрова революция12. Предприятията от САЩ 
имат лесен достъп до европейския пазар. Google е 
силен нов конкурент. Водените от ЕС търговски трябва 
да осигурят съвременно европейско производство за 
предоставяне на всеобщо здравеопазване.

3.6 Оптимизацията на данните повишава възможностите 
за всички установени в Европа дружества13. Системите 
за електронни здравни досиета са много скъпи. 
Разпокъсаността и трансграничните бариери пред 
данните за здравето възпрепятстват усилията за 
оперативна съвместимост и европейските МСП. 
Бъдещите персонализирани медицински решения 
– по-добра превенция, по-прецизна диагностика, 
по-добро лечение – ще извлекат огромна полза от 
обединяването на данни и ресурси в рамките на ЕС. 
Този процес на обединяване все още е относително 
скромен в сравнение със САЩ и Китай.

3.7 Съвременните публично-частни партньорства 
(ПЧП) на ключови заинтересовани страни от 
публичния и частния сектор са изключително полезни 
от гледна точка на иновациите и устойчивите решения, 
индустриалните цели и полезните взаимодействия 
и обмен. Следва да се вземе предвид добавената 
стойност на мащабните партньорства с клъстери от 
компании.

4. Иновации и необходимост от устойчиви 
дългосрочни решения

4.1 Понастоящем технологичните инвестиции в 
системата на здравеопазването са ограничени до 2 
– 3  % от общите разходи за здравеопазване. Гамата 
от иновации засяга в дълбочина всяка отделна 
медицинска специалност14, което ще се отрази в голяма 
степен на бъдещето на медицинската професия, както 
и на организацията на болниците и здравния сектор 
като цяло. В целия Съюз се внедряват нови бизнес 
модели.

12  Вж. проучването на Goldman Sachs, 2015 г., A digital healthcare 
revolution is coming – and it could save America $300 billion („Задава се 
цифрова революция в здравеопазването, която може да спести на 
Америка 300 млрд. $“).

13  Вж. съобщението на Комисията, озаглавено „Изграждане на 
основана на данни европейска икономика“, март 2011 г., и реакцията 
на ЕИСК TEN/630.

14  Вж., наред с другото, стратегическата научна програма в 
рамките на програма „Хоризонт 2020“, COCIR, септември 2016 г.

4.2 Финансовият натиск може да доведе до по-
евтини краткосрочни решения, което ще ограничи 
иновациите. Освен това съществуващите в някои 
държави членки стимули не оказват достатъчна 
подкрепа на иновациите, а могат да доведат до 
неудовлетворени медицински нужди или ограничени 
ползи за пациентите, и в крайна сметка – до по-скъпи 
форми за лечение. Желателно е да се поддържа 
двустранен обмен и да се споделят инициативи на 
европейско равнище.

4.3 Ползотворното регионално сътрудничество 
и живите лаборатории в сектора следва да се 
стимулират. EIT насърчава сътрудничеството чрез 
насърчаване на процеси и синергии, които действат 
като катализатор, наред другото, посредством 
центрове, както и чрез подкрепа на диалога, 
платформите и установяването на връзки за отделни 
проекти.

4.4 Цифровите иновации, особено отнасящите се до 
мобилни здравни приложения, могат да спомогнат 
за преодоляване на рисковите фактори, свързани с 
хроничните заболявания. Мобилното здравеопазване 
и дистанционното проследяване подпомагат 
превенцията и могат да намалят необходимостта от 
тежки терапии на по-късен етап.

4.5 НИРД и иновациите не са самозадвижващи се 
сили. По отношение на търсенето, което е почти 
изключително от страна на публичния сектор, често 
съществува склонност към избягване на риска и 
тенденция да се избира най-евтиното решение.

4.6 Понякога трябва да се преодолява недоверието 
на публичните органи. Медицинският персонал може 
да забави въвеждането на иновации, които могат да 
доведат до промяна на методите на работа, например 
в хирургията, или до напълно нови начини за лечение, 
например с помощта на роботика. Финансовото 
обезпечаване за медицински специалисти също 
може да попречи на желанието за иновации. 
Застрахователните дружества също невинаги са готови 
да сътрудничат. Накратко, естествената отвореност 
към иновациите често изисква културна промяна, за 
да се извлекат максимални ползи от тях.
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4.7 От полза би било да се направи преглед на 
различните полезни иновации, които повишават 
качеството на живот, подобряват профилактиката 
на заболяванията, водят до подобрена и удължена 
продължителност на живота, както и до по-добро 
съотношение качество/цена.

4.8 Това би било в съответствие и с концепцията за 
„икономически най-изгодната цена“. Здравеопазването 
и секторът за полагане на грижи са били и навярно 
все още са най-бързо разрастващият се сектор в 
националните бюджети. Във финансовите и здравните 
министерства, както и сред заинтересованите 
страни, следва да надделява общото разбиране за 
необходимостта от иновации и дългосрочни решения 
за пациентите.

4.9 От същата гледна точка са изключително важни 
и европейските фондове, при необходимост 
комбинирани с национални средства.

5. Обществени поръчки

5.1 По оценки 70  % от световните продажби на 
медицинска техника се извършват чрез процес на 
възлагане на обществена поръчка, а 70 % от решенията 
по тези случаи се определят въз основа на цената, като 
и двете числа нарастват. Това обикновено води до по-
слаба конкурентоспособност и по-малко иновации/
нови технологии, изразяващи се в по-високи разходи 
и намалена добавена стойност за пациентите15.

5.2 Растящите разходи следва да бъдат стимул за 
болниците и здравните системи да се откажат от 
закупуването на медицински продукти въз основа на 
първоначалната покупна цена16. Някои важни аспекти:

• значителни икономии, ако краткосрочните печалби 
при закупуването бъдат заменени от добре изчислени 

15  Procurement, The Unexpected Driver of Value Based Health 
Care („Обществените поръчки: неподозираният двигател на 
здравеопазването, основано на стойността“), Boston Consulting 
Group – MedTech Europe, 2015 г.

16  Здравният сектор далеч не е единственият сектор, засегнат 
от подобни практики. Синдромът „най-ниска цена“ преобладава 
в повечето обществени поръчки в цяла Европа. Това е една от 
основните причини за наличието на европейско законодателство 
в тази област, вж. по-конкретно Директивата за обществените 
поръчки от 2014 г.

дългосрочни предимства;
• иновативни решения за насърчаване на качеството 
в съчетание с общите разходи за целия жизнен цикъл;
• достатъчно специализирани знания сред закупчиците, 
каквито често липсват;
• прозрачни и недискриминационни преговори между 
страната на предлагането и на търсенето.

5.3 Компетентният закупчик, чието внимание е 
насочено към най-новите и доказали ефективността 
си иновации, следва да се счита за жизненоважен за 
резултатите фактор. До известна степен закупчикът 
може да се разглежда като връзката между интересите 
на пациента и на доставчика, като спестява разходи и 
благоприятства резултата.

5.4 Офертите трябва да се разглеждат от цялостна 
гледна точка, при която се вземат под внимание 
качеството и разходите за продуктите и услугите 
през целия им жизнен цикъл. Това ще отговори и на 
необходимостта от интегрирани грижи, с помощта 
на Integrated Care Alliance (Алианс за интегрирани 
грижи)17.

5.5 Всички заинтересовани страни носят обща 
отговорност за установяването на нуждите на 
потребителите и партньорите в тръжния процес. 
Това е труден процес с оглед на разнородните 
предизвикателства, свързани с изчисляването на 
разходите и оценката на качеството в широкия кръг от 
области в медицинския сектор. Той изисква правилна 
нагласа у всички заинтересовани страни. Споделянето 
на най-добри практики в Европа и откритите 
транснационални дискусии и обмен на равнище ЕС ще 
бъдат от огромна помощ.

6. Цифровизация

6.1 Технологичните промени и революционните 
междусекторни последици от цифровизацията 
изискват дълбок ангажимент и участие на всички 
заинтересовани страни в сектора на здравеопазването.

17  Вж., наред с другото, Европейския подробен план за действие, ГД 
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“(раздел 6 по-долу) 
и www.integratedcarealliance.org.
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6.2 Електронното здравеопазване ще позволи на 
специалистите да взаимодействат от разстояние с 
пациентите и други колеги. То помага също така за 
разпространяването на специализирани знания и 
улеснява научните изследвания, като създава голямо 
многообразие от нови решения и представлява 
несъмнен фактор за растеж, а също така със сигурност 
облекчава тежестта върху националните бюджети. 
Мобилното здравеопазване подобрява здравните 
грижи в домовете. То има съществена роля за 
насърчаването на мобилността на пациентите, като 
същевременно трябва да се гарантират данните, 
неприкосновеността на личния живот на пациентите 
и сигурността.

6.3 Комисията счита, че „все още продължава да 
съществува голямо несъответствие между потенциала 
на цифровата трансформация и реалното положение 
в системите за здравеопазване и полагане на грижи 
днес“18. Пречките са от най-различно естество: 
националното законодателство, неустойчивите 
здравни системи, системите за финансиране и 
платежните системи, традиционните подходи в целия 
медицински и публичен сектор, разпокъсаността на 
пазара и липсата на разрастващи се предприятия. 
Индустрията също има интерес да следи за 
правилното протичане на трансформацията, за да 
избегне незадоволителните резултати и евентуално 
по-голямата натовареност.

6.4 От друга страна, като се има предвид, че 
здравеопазването вече е важен сектор (с дял от 
около 10  % от БВП на ЕС), перспективите за масова 
цифровизация разкриват огромни възможности за 
по-нататъшно разширяване19. Бързо се увеличава 
разбирането за въздействието на цифровизацията, 
включително за изкуствения интелект20. Комисията 
неотдавна прие съобщение, в което се разглеждат 
трите приоритета за сектора на здравеопазването 
и полагането на грижи в стратегията за цифровия 

18  Вж. Европейската промишленост: работна група 2 – цифрови 
промишлени платформи, глава 5, преглед на стратегията в Digital 
Transformation of Health and Care („Цифровата трансформация на 
здравеопазването и грижите“).

19  Вж. работна група 2, стр. 31.

20  Вж., наред с другото, Blueprint on Digital Transformation of 
Health and Care for the Ageing Society, a Strategic Vision developed by 
Stakeholders (Подробен план за действие относно цифровата 
трансформация на здравеопазването и сектора за полагане 
на грижи за застаряващото общество, стратегическа визия, 
разработена от заинтересованите страни), Брюксел, 5 – 
8 декември 2016 г.

единен пазар:

• сигурен достъп на обществеността до електронните 
здравни досиета и възможността за трансгранично 
споделяне, както и използването на електронни 
рецепти;
• подкрепа за изграждането на инфраструктура за данни 
за авангардни научни изследвания, профилактика на 
заболяванията и персонализирано здравеопазване и 
полагане на грижи в ключови области;
• улесняване на обратната информация и 
взаимодействието между пациентите и доставчиците 
на здравни услуги, подпомагане на профилактиката 
и овластяването на гражданите, както и на 
квалифицираните грижи, поставящи пациента 
на централно място, които са фокусирани върху 
хроничните заболявания и по-добрите резултати на 
системите за здравеопазване.

6.5 В подробния план за действие се посочва, че ако ЕС 
не приведе ефективните иновации и икономическите и 
промишлените политики в съответствие с политиките в 
областта на здравеопазването и социалните грижи, както 
и с нуждите на потребителите и пациентите, „нашите 
социални и икономически модели, както и качеството 
на живот на населението са изложени на риск. Това е 
ключов въпрос, който трябва да разгледаме“21.ОИСР 
заключава, че правителствата играят решаваща роля 
като движеща сила на създаването на възможности 
за ефективно използване на ИКТ при промяната 
и преструктурирането на здравните системи22. 
ОИСР отбелязва обаче, че разпокъсаността и бързо 
променящите се технологични решения, съчетани с 
липсата на общи индустриални стандарти и спазване на 
съществуващите правила относно ИКТ системите, може да 
доведат до висок риск от провал и ниска възвръщаемост23.

6.6 Вече съществува широк спектър от успешни 
инициативи за електронно здравеопазване. Между 
отделните страни и региони обаче има съществени 
разлики. Наскоро в рамките на проекта „Цифровизиране 
на европейската промишленост“ (DEI) беше изготвена 
всеобхватна стратегия в подкрепа на взаимодействието и 
постигането на синергии, както и „нов модел за свързване 
на различните инициативи на ЕС с ясни ангажименти от 

21  Подробен план за действие, стр. 6.

22  Improving Health Sector Efficiency, the role of Information and 
Communication technologies („Подобряване на ефективността 
на здравния сектор, ролята на информационните и 
комуникационните технологии“), ОИСР, 2010 г.

23  Пак там, стр. 16.
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страна на сектора, както и подкрепа от държавите членки 
и регионалните стратегии“24.

6.7 Следвайки примера на четвъртата индустриална 
революция, Комисията сега инициира четвъртата 
революция в здравеопазването. В процес на изпълнение 
са няколко програми на ЕС. Необходима е еднаква 
нагласа сред всички съответни генерални дирекции, 
за да се постигнат синергии. Трябва да се насърчават 
технологичните платформи, които функционират 
успоредно с национални и регионални инициативи, 
както и създаването на (трансгранични) мрежи. Наскоро 
сформираната работна група следва да насърчава 
подобни процеси25.

6.8 Редица пилотни проекти и инициативи на ЕС не са 
приключили напълно, като в същото време са започнали 
нови инициативи. По-устойчив подход би било да 
има създадени постоянни механизми в подкрепа на 
индустрията и иновациите, включително внедряването.
6.9 Големите масиви от данни имат огромен потенциал 
за осъществяване на по-нататъшни радикални промени 
в медицинската терапия. Важно е електронните здравни 
досиета да се управляват по сигурен начин и да бъдат 
защитени в съответствие с протоколите за управление 
на здравните данни, съобразени с правителствените 
разпоредби26. Ефективните стратегии за ППР27 са важни, 
особено в сфери като управление на данните и стандарти 
за неприкосновеност на личния живот на пациентите, 
среда в облак и инвестиции в сигурността на големите 
масиви от данни.

6.10 Статистиката сочи, че секторът на здравеопазването е 
особено уязвим на кибератаки. Затова киберсигурността 
също трябва да е приоритет в новите промишлени 
приложения.

6.11 Големите масиви от данни подпомагат 
персонализацията, включително връзката между 
производителите и пациентите. Те засягат следните 
области:

• преминаване от здравеопазване към полагане на грижи 

24  Работна група 2, стр. 35.

25  Работна група за по-нататъшно развитие на политиките 
в областта на здравеопазването и цифровизацията, 
27 февруари 2017 г.

26  Вж. също рамката за защита на данните от 2012 г.

27  Стратегии за продължаващо професионално развитие.

в домашни условия;
• преминаване от общи решения към персонализирано 
лечение;
• преминаване от лекуване към профилактика;
• премахване на ограниченията в случай на боледуване 
или увреждане.

6.12 Цифровизацията и големите масиви от данни 
не само благоприятстват разпространението на 
индивидуални сензори и изделия, но и играят ключова 
роля в новото диагностициране, научните изследвания и 
профилактиката, както и в подкрепата на овластяването 
на пациентите и самоуправлението, като в същото 
време разкриват възможности за оптимални решения 
за полагане на интегрирани грижи. Обменът на данни 
за пациентите ще бъде от решаващо значение за 
оперативната съвместимост.

6.13 Европейските най-добри практики и партньорският 
натиск ще бъдат полезни в това отношение, както и 
обективните оценки и пилотните проекти, при условие че 
тези пилотни проекти се осъществяват изцяло.

7. Социално въздействие и умения

7.1 Трансформацията в промишлеността оказва 
социално въздействие както върху самата медицинска 
промишленост, така и върху сектора на здравеопазването 
като цяло. Както в други промишлени сектори, промяната 
на бизнес моделите в резултат на цифровизацията изисква 
адаптиране на трудовите условия и механизмите на 
пазара на труда, както и участие на социалните партньори 
на различните равнища.

7.2 Технологиите и иновациите обикновено оказват 
силно въздействие върху положението на работещите в 
самия здравен сектор. В допълнение към и заедно с по-
тясно свързаните заинтересовани страни като болници 
и клиники, промишлеността може да помогне при 
подготовката на работната сила за променящата се среда 
и лечения.

7.3 Здравеопазването и секторът за полагане на грижи са 
сред най-големите работодатели в ЕС. Прогнозираният 
недостиг на до 2  млн. здравни работници и 20  млн. 
работници в сектора за полагане на грижи в ЕС до 2025 г. 
е предизвикателство пред устойчивото бъдещо развитие 
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на сектора като цяло28.

7.4 Една оптимизирана система за здравеопазване и 
полагане на грижи ще извлече значителна полза от 
приноса и ангажимента на една висококвалифицирана и 
мотивирана система за полагане на грижи. Често работата 
в здравеопазването и сектора за полагане на грижи 
е несигурна, недобре платена и изключително тежка. 
Несъответствието между нуждите и изискваната работа 
(качество) налага преструктуриране на свързаните 
със здравеопазването и полагането на грижи труд и 
организация.

7.5 ИКТ и интелигентните организации могат да помогнат 
за създаването на по-привлекателни и продуктивни 
условия на труд и на по-добри работни места. На 
идентифицираните рискове и проблеми, както и на 
всякакви въпроси, възникнали в резултат на новите 
технологии, следва да се дава отговор чрез изчерпателна 
информация и консултации в съответствие с правата на 
здравните работници на различните равнища.

7.6 Голямо влияние в това отношение оказват новите 
умения, адаптираните методи на работа и овластяването 
на пациентите. Тези процеси могат да бъдат успешно 
завършени чрез ангажирането на всички засегнати страни. 
Те следва да произтичат от националните, секторните 
или договорените в предприятията споразумения и/
или решения, които надлежно подготвят работещите и 
здравните организации за предстоящите промени. През 
2006  г. беше създаден секторен комитет за социален 
диалог в болничния/здравния сектор.

7.7 Образованието и практиката, както и текущото 
обучение, са от съществено значение. Желателно 
е да се въведат общи европейски образователни и 
обучителни модули. Трябва да се насърчава обменът 
между съответните страни относно повишаване на 
информираността и най-добрите практики в Европа по 
тези въпроси. Въпросът за образованието и обучението 
беше разгледан в съвместната декларация на социалните 
партньори, приета през 2016 г.29

28  Подробен план за действие, стр. 19.

29  Вж. Съвместна декларация на HOSPEM (Европейска 
асоциация на работодателите в сектора на здравеопазването и 
болниците) и EPSU (Европейска синдикална федерация в сектора 
на обществените услуги) – социални партньори – относно 
продължаващото професионално развитие и ученето през 
целия живот за всички здравни работници в ЕС, ноември 2016 г. 
За повече информация за необходимостта от инвестиране в 

7.8 Най-добрите практики в рамките на ЕС в областта 
на здравеопазването и сектора за полагане на грижи, 
които засягат развитието на системата и оценката на 
интелигентните организации, също могат да бъдат 
полезни за насърчаването на перспективни методи за 
участие на работниците.

7.9 Необходимостта от възприемчивост към новите 
решения, възможни благодарение на ИКТ, изисква 
от всички здравни специалисти и професионалисти 
в сектора за полагане на грижи да бъдат цифрово 
грамотни и да бъдат запознати с най-новите технологии. 
В допълнение към уменията на специалистите от всички 
направления овластяването на пациентите също изисква 
правилна нагласа и съответните умения.

7.10 Успоредно със здравните специалисти съществува 
необходимост от повишаване на медицинските знания в 
ИТ бизнеса с оглед на оптимизираното използване на ИТ 
инструментите в здравеопазването и сектора за полагане 
на грижи.

7.11 Заетостта в сектора на полагане на неформални и 
социални грижи също трябва да бъде модернизирана. 
Неформалните грижи се увеличават непропорционално, 
както и овластяването на пациентите. И двете 
тенденции могат до голяма степен да подобрят 
мобилността на застаряващото поколение – както на 
възрастните хора с увреждания, така и на тези в добро 
здраве. Терминът „сребърна икономика“ не се нуждае 
от пояснение.

_____________

здравните работници вж. съвместния доклад на ООН, МОТ, СЗО и 
ОИСР Working for health and growth: investing in the health workforce 
(„В подкрепа на здравето и растежа: инвестиране в здравните 
работници“).
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1. Съображения и препоръки

1.1	 Целта на настоящия информационен доклад е да 
помогне на институциите на ЕС да формулират стратегия и 
евентуално ad hoc инициативи, които могат да оптимизи-
рат икономическия потенциал на дървопреработвателната 
промишленост за създаване на работни места, разширяване 
на търговията и социално развитие. Очаква се докладът да 
допринесе за последните инициативи на ЕС, като например 
за средносрочния преглед на стратегията на ЕС за горите, 
прегледа на стратегията за биоикономиката, прегледа на Ре-
гламента на ЕС относно дървения материал и стратегията за 
промишлената политика на ЕС: инвестиране в интелигентна, 
иновационна и устойчива промишленост.

1.2	 В рамките на този информационен доклад на 9 ап-
рил 2018 г. беше организирано публично изслушване с цел 
да се събере информация директно от представителите на 
секторите. Ораторите описаха дървопреработвателната 
промишленост като важен подсектор на цялата биоикономи-
ка. Работещата с дървесина биоикономика е от голямо зна-
чение за използването на енергията и материалите. Освен 
това беше подчертано, че по-голямото търсене на продукти 
от дървесина може да играе решаваща роля в глобалния въ-
глероден цикъл и в борбата срещу изменението на климата. 

Дървеният материал може да замести материалите, отго-
ворни за високите емисии на парникови газове. Като цяло в 
проучванията на ефектите на заместването се установява на-
маляване на емисиите на парникови газове при сравняване 
на системите, използващи биомаса, с референтните системи, 
използващи изкопаеми горива. Държавите членки следва да 
създадат законодателна среда, която да насърчава използва-
нето на продукти от дървесина.

1.3	 Горите са част от веригата на доставките за дърве-
сина, използвана от дървопреработвателната промишле-
ност. Сред основните строителни материали дървесината 
е възобновяем ресурс.Добре е да се използват лесовъдни 
практики и методи за възстановяване и добив, които подпо-
магат прираста и здравето на горите.

Предвид решаващата роля на горите за дървопреработва-
телния сектор на ЕС, ЕИСК призовава за мерки за решаване 
на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка в 
горското стопанство. Липсата на квалифицирана работна 
ръка за добив на дървесина се отразява неблагоприятно 
върху наличието на тази суровина. Държавите членки след-
ва да осигурят подходящи програми за образование, обуче-
ние и квалификация, които дават възможност за минимална 
професионална квалификация и стандарти за здраве и безо-
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пасност по отношение на използването на дървесината и по-
специално по отношение на нейния добив. Компетентна по 
тези въпроси генерална дирекция на Европейската комисия 
следва да проведе проучване на ЕС относно „Установяване на 
настоящите и прогнозните равнища на заетост и стопански 
растеж в горското стопанство и на настоящите и прогнозните 
равнища на човешки ресурси, развитие на умения и изисква-
ния за обучение в дървопреработвателната промишленост“.

1.4	 С текущия средносрочен преглед на стратегията 
на ЕС за горите ще се предоставят последователни мерки за 
насърчаване на конкурентоспособността на дървопрерабо-
твателната промишленост. Тъй като в този сектор се използ-
ват големи количества дървесина, нейната наличност – по 
възможност на конкурента цена и винаги в съответствие с 
устойчивите практики за управление на горите – е опреде-
лящ фактор за работата на сектора.

1.5	 Използването на дървесина следва да се признае 
като едно от най-значимите предизвикателства пред горско-
то стопанство през следващото десетилетие. То е свързано с 
реализирането по ефикасен и икономически ефективен на-
чин на очакваното увеличение на доставките на дървесина 
и със задоволяването на нарастващото търсене на ресурси 
от дървен материал от всички големи крайни потребители.

1.6	 Като се има предвид, че в повечето държави членки 
дървопреработването все още страда от неоправдан негати-
вен имидж, който засяга неговата привлекателност и до из-
вестна степен обяснява трудностите при наемането и задър-
жането на млади хора, както и на квалифицирани работници, 
на равнището на ЕС и на национално равнище следва да се 
насърчават подходящи програми с цел подобряване на при-
влекателността на сектора за младите хора. Разработването 
на висококачествени програми за професионално образова-
ние и учене през целия живот следва да получи финансова 
подкрепа от правителствата.

1.7	 Държавите членки и местните общности следва да 
си сътрудничат с дървопреработвателната промишленост, за 
да споделят с обществото и младото поколение значимостта 
на горите и сектора на горското стопанство, докато демонс-
трират свързаните с тях новаторство и устойчивост.

1.8	 Повишаването на капацитета на горите с цел пред-
лагане на повече дървен материал, по-специално на матери-
ал с високо качество, е дългосрочен ангажимент, който тряб-
ва да бъде добре планиран, а горите – добре управлявани, за 
да може приносът им към обществото, екологията и биоло-
гичното разнообразие да е максимален и дори да спомогне 
за смекчаване на последиците от изменението на климата 
чрез преразпределение на част от световните въглеродни 
емисии.

1.9	 За да се подсигури подходящо промишлено разви-
тие и приложение на дървопреработвателния сектор, е ва-
жно да се следят отблизо промените във веригата на достав-
ките на дървен материал (в това число търговските въпроси 

и сертифицирането на системата за надзор), което ще даде 
възможност за най-високо качество на продуктите.

1.10	 Като се има предвид, че Европейската комисия об-
мисля да промени продуктовия обхват на Регламента на ЕС 
относно дървения материал (№  995/2010), ЕИСК призовава 
да бъдат включени следните категории продукти: 

• 4402: Дървени въглища (включително въглищата от 
черупки или костилки), дори агломерирани;
• 4404: Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета 
за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета 
от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан 
или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен 
по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, 
дръжки на инструменти или други подобни; дървени пръчки 
и ленти;
• 4419: Съдове и прибори за сервиране или за кухня 
от дървен материал.

Обяснението за това е, че според ЕИСК по принцип цялата 
дървесина, която влиза в Европа, следва да бъде сертифици-
рана.

1.11	 Европейските средства за научни изследвания и 
развитие следва да се използват за подкрепа на нови и ино-
вативни приложения на твърдата дървесина, като едновре-
менно с това се полагат енергични усилия за гарантиране на 
изобилие на дървесина в Европа.

1.12	 Необходимо е да се разработят още иновации при 
набавянето на суров дървен материал, като в същото вре-
ме се увеличи съхранението и заместването на въглерод 
при процеса на преработване на дървесината. До извест-
на степен снабдяването с дървесина може да повиши чрез 
залесяване и насаждане на дървесни култури и бързо рас-
тящи дървесни видове. Освен за производство на дървеси-
на, насажденията и залесените площи – например в бивши 
промишлени и селскостопански зони – дават възможност за 
ефективно поглъщане на въглерод в почвата, която създават.

1.13	 Сертифицирането на системата за надзор е оче-
видно положителна тенденция в политиката в областта на 
суровините, тъй като дава възможност за проследяване на 
дървесината от горите до крайния продукт. Това дава въз-
можност за оценка на устойчивостта и законния произход на 
продуктите от дървесина, за да се увеличи тяхната употреба. 

1.14	 Положителният ефект върху климата от използва-
нето на дървен материал би могъл да се повиши още пове-
че чрез насърчаване на употребата на дървесина с местен 
произход. Европейската комисия се приканва да подготви 
проучване относно климатичните, икономическите и соци-
алните ползи от употребата на дървесина с местен произход. 
Употребата на устойчива и законно добита дървесина следва 
да предоставя конкурентни предимства на дървопрерабо-
твателната промишленост във всички обществени поръчки. 
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Счита се, че продуктите от дървесина допринасят за нама-
ляване на емисиите на въглероден диоксид. Продуктите, 
получени от дървесина от дърводобива, са ценни както като 
форма на поглъщане на въглерод, така и като замяна на изко-
паемите горива. Има няколко начина, по които управлението 
на горите може да допринесе за увеличаване на съхранение-
то на въглерод във въглеродните депа на продуктите от до-
бита дървесина. Акцентирането върху „трайните“ или „с дъл-
га продължителност на живота“ продукти от дървесина, като 
например дървения материал, използван в строителството, 
може да допринесе за увеличаване на общата продължител-
ност на живота на използвания продукт, както и за промяна 
в продуктовия микс към тези продукти, които се разпадат 
по-малко в депата за отпадъци. Въпреки че управлението на 
горите може да окаже влияние върху вида и размера на дър-
вета, които се използват за дървесина, по-мащабните поли-
тики и пазари до голяма степен ще определят търсенето на 
определени продукти.

1.15	 За да се улесни по-активното използване на дърве-
сина в строителството на жилищните и нежилищните сгради, 
програмите за научни изследвания на ЕС следва да бъдат 
насочени към новите приложения на европейската твърда 
дървесина, която в момента не се използва достатъчно.

2. Дървопреработване: общ преглед

2.1	 Според статистическата класификация на икономи-
ческите дейности в Европейската общност (NACE) дървопре-
работвателната промишленост се определя като: 

NACE 16.1: Разкрояване, рендосване и импрегниране на дър-
вен материал
NACE 16.2: Производство на изделия от дървен материал, 
корк, слама и материали за плетене
NACE 16.21: Производство на фурнир и дървесни плочи
NACE 16.22: Производство на сглобени паркетни плочи
NACE 16.23: Производство на дограма и други изделия от 
дървен материал за строителството
NACE 16.24: Производство на опаковки от дървен материал
NACE 16.29: Производство на други изделия от дървен мате-
риал; производство на изделия от корк, слама и материали 
за плетене

2.2	 Според данните на Евростат, актуализирани през 
2018  г., дървопреработвателната промишленост в ЕС–28 
stricto sensu (NACE 16) отчита оборот от 128,5 милиарда евро 
през 2016 г. Макар това равнище да е все още далеч от пика, 
наблюдаван преди финансовата криза през 2007  г. – който 
възлезе на 144  милиарда  евро – оборотът следва положи-
телна тенденция в сравнение с достигнатото през 2009 г дъ-
ното от 108 милиарда евро. Германия (25,1 милиарда евро), 
Италия (13,4 милиарда евро), Франция (11,7 милиарда евро), 
Обединеното кралство (11 милиарда евро) и Швеция (9,3 ми-
лиарда евро) са на първите пет места в Европа.

2.3	 Макар и в много държави повечето от продуктите 
все още да се потребяват на развитите европейски пазари, 
износът за пазарите на трети държави като Китай, Япония, 
Съединените щати и държави от Северна Африка (въпреки 
че е възможно да има временни затруднения, свързани с нес-
табилния икономически и политически контекст на местно 
равнище) става все по-значим. В частност Китай става много 
важен експортен пазар за все по-голям дял от европейските 
предприятия. Някои основни износители на дървен матери-
ал са и основни вносители като Китай. Държавата е най-голе-
мият износител и вносител на дървен материал в света.

2.4	 Общата стойност на допълнителния износ на ЕС–28 
на продукти на дървопреработвателната промишленост (с 
изключение на суровините) надвиши 11,5  милиарда  евро 
през 2016 г. Без да се взема предвид транзитната търговия, 
дървопреработвателната промишленост изнася извън ЕС 
10 % от цялата си продукция, като 10 % от експедираните за 
трети държави продукти са за Китай, 9 % за САЩ и 9 % за Япо-
ния. 

2.5	 От друга страна, общата стойност на допълнител-
ния внос на ЕС–28 на продукти на дървопреработвателната 
промишленост възлезе на 9,5  милиарда  евро през 2016  г. 
Най-големите доставчици на ЕС на продукти от дървесина са 
Китай, Русия, Съединените щати, Украйна и Беларус. 

2.6	 До края на 2006 г. производителността на строител-
ния сектор в Европа нарастваше доста стабилно, но с иконо-
мическата и финансовата криза започна силно да спада. В пе-
риода между пролетта на 2008 г. и началото на 2013 г. общото 
равнище на строителството в ЕС28 в известна степен непре-
къснато спадаше (с изключение на кратък пик през лятото 
на 2010 г.). Най-големите стимули идват от жилищното стро-
ителство. Макар и в миналото прогнозите понякога да не оп-
равдаваха очакванията, има основания за оптимизъм поне в 
краткосрочен план: за първи път от почти 30 г. се наблюдава 
растеж в цяла Европа.  В Европа делът на сградите с дърве-
ни конструкции от всички жилища като цяло се увеличава, 
но продължават да съществуват големи регионални разли-
чия. Съгласно последните налични данни в скандинавските 
държави около половината от всички жилища имат дървена 
конструкция, в Германия техният дял е 16 %, докато в Обеди-
неното кралство жилищата с дървена конструкция са около 
25 % (но в Шотландия те са 77 %). В останалите европейски 
държави делът на тези жилища вероятно е под 10 %. (Източ-
ник: Повторно изготвени данни на ЕВРОСТАТ).

3. Фактори за конкурентоспособността: Доставки от 
горското стопанство и световни тенденции

3.1	 Понастоящем 68 % от дървените трупи, търгувани в 
ЕС, (данни от 2016 г., източник Евростат) и 97 % от общото ко-
личество преработвана в Европа дървесина идват от горите 
в ЕС. Важни доставчици на трупи за секторите в ЕС в низхо-
дящ ред са Русия, Норвегия, Беларус и Украйна. Като се има 
предвид, че понастоящем има ограничения на износа на тру-
пи както в Беларус, така и в Украйна, лесно може да се стигне 
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до заключението, че търсенето на дървесина от гори в ЕС ще 
нарасне още повече. 

3.2	 Доставките на трупи, които са годни за промишлена 
употреба, са още един важен фактор за конкурентоспосо-
бността. През последното десетилетие обаче няколко бури 
причиниха сериозна сеч, което доведе до предлагането на 
големи количества нискокачествена евтина дървесина на па-
зарите. Бурите временно увеличиха предлагането на трупи, 
но се отразиха отрицателно на добива в средносрочен план. 

3.3	 Държавите членки следва да определят най-добри-
те практики, за да оценят подходящи мерки за доставка на 
висококачествена дървесина от горите в ЕС за устойчивото 
покриване на нуждите на местните сектори и на обществото. 
Поради това от съществено значение е компетентните гене-
рални директори на Европейската комисия да си сътрудни-
чат, за да предоставят информация и данни в подкрепа на 
ефективното планиране на горите и мобилизацията на из-
ползването на дървесина (при гарантиране на екологичните 
и социалните изисквания във връзка с екосистемите) с цел 
увеличаване на потенциала за устойчиво снабдяване с дър-
весина. 

3.4	 Следенето на международните тенденции при 
търговията със суровини ще бъде от решаващо значение. 
Процъфтяващата икономика на Китай, заедно с политически 
ограничения, които свиват местното производство в горско-
то стопанство (поради забрана на дърводобива), доведе да 
неимоверно нарастване на вноса през последните няколко 
години. Вносът на трупи от Китай (код по ХС 4403) за 2017 г. е 
около 45 милиона тона, което е с около 5 % повече от 43 ми-
лиона тона през 2016 г. Износът на трупи от ЕС за Китай зна-
чително нарасна през последните 10  години – докато през 
2007 г. той възлизаше на 700 000 тона, през 2017 г. надхвърли 
3,3 милиона тона (източник: Евростат).

3.5	 Нарастващото търсене на внос има голямо въз-
действие, особено върху европейските производители на 
твърда дървесина: за няколко години – през които 30 % от 
дървопреработващите предприятия само във Франция, 
Германия и Белгия бяха затворени, този вид предприятия в 
Европа изпитаха липсата на суровини като дъб и бук поради 
износа за Китай.

3.6	 Европейските производители на дървесни плочи 
посочват, че националните и европейските политики в об-
ластта на възобновяемата енергия са довели до значително 
по-високи нива на разходите за остатъци от дърводобива. В 
този сектор се използваха предимно остатъци от дърводоби-
ва и от горското стопанство и той не успя да преразпредели 
тези разходи поради въздействието на общата икономиче-
ска криза и последващото бавно възстановяване. В резултат 
на това много заводи в ЕС бяха принудени да намалят капа-
цитета или да прекратят производството си, което доведе 
до обща загуба на капацитет за производство на плочи от 
дървесни частици, MDF и OSB от повече от 10 млн. м³ с пос-
ледваща загуба на работни места. Някои от закритите про-

изводствени линии бяха демонтирани и отново монтирани 
в европейски държави извън ЕС поради особено благопри-
ятните пазарни условия. (Източник: Европейска федерация 
на производителите на дървесни плочи, изслушване в CCMI 
„Стратегия за конкурентоспособността на европейския дър-
вопреработвателен сектор“, проведено на 9  април 2018  г., 
Брюксел)

3.7	 Липсата на икономически изгодни остатъци от гор-
ското стопанство и от дърводобива накара европейската 
промишленост за производство на дървесни плочи да раз-
вие в голяма степен алтернативни или вторични пазари на 
суровини. Със своята способност да използва, употребява 
повторно и рециклира секторът за производство на дървес-
ни плочи може да се счита за ярък пример на кръговата ико-
номика. Европейската промишленост за дървесни плочи се 
застъпва и за по-широко прилагане на каскадната употреба 
на дървесината и по-специално секторът изисква по-високи 
цели за рециклиране за продуктите от дървесина и мерки за 
подкрепа на научните изследвания в областта на технологи-
ите за сортиране и почистване.

3.8	 Като се има предвид въздействието върху биоло-
гичното разнообразие и евентуалните рискове във връзка с 
горските пожари, Европа следва да проучи възможностите, 
свързани с насажденията от бързо растящи дървесни ви-
дове (Zajączkowski, 2013 г.). Освен производството на суров 
дървен материал и енергия от възобновяеми източници, 
насажденията от бързо растящи дървесни видове играят ва-
жна роля в улавянето на въглерод и в борбата с ефекта от 
парниковите газове. В Европа използването на дървесина от 
насаждения от тези видове би могло да представлява прием-
ливо решение за осигуряването на доставка на суровини за 
дървопреработвателната промишленост и в резултат на това 
за намаляване на производствените разходи за суровини.

3.9	 Европейската дървопреработвателна промишле-
ност стана по-комплексна поради глобализацията, асорти-
мента на продукцията и развитието на технологиите. Ико-
номическият цикъл на строителството и производството на 
мебели е важен определящ фактор на търсенето на продукти 
от дървесина. Според европейската дървопреработвателна 
промишленост около 70 % от продуктите на сектора се пот-
ребяват в рамките на строителната промишленост. Въпреки 
това дървесните плочи имат редица приложения и се прода-
ват в много сектори. При производствен обем 55 млн. м3 през 
2016 г. 47 % са използвани за производство на мебели, 33 % в 
строителството и 20 % в други сектори. 

3.10	 Като цяло подобно на преработвателната промиш-
леност, пазарите за продукти от дървесина се интернациона-
лизираха в края на ХХ век в резултат на по-малкото пречки 
пред търговията, намалените разходи за товарни превози 
и по-голямото използване на ИТ. Това разкри възможности 
за износ за европейските предприятия, например на наря-
зана дървесина, при която европейският износ възлезе на 
приблизително 56  млн.  м3 през 2016  г. Несигурното разви-
тие, породено от обменните курсове, нарастването на конку-
ренцията от региони с ниски разходи (напр. Южна Америка, 
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Русия, Източна Европа и Азия) и заместващите материали, 
обаче също представлява заплаха за европейската дървоп-
реработвателна промишленост.

4.  Дървопреработване: обществото и па-
зарът на труда

4.1	 Дървопреработвателната промишленост в различ-
ни отношения е посредник и икономическа връзка между 
природата (горите) и обществото. Дървопреработвателните 
сектори обхващат традиционни професии с най-голямо май-
сторство и предоставят основата за професионално образо-
вание на високо равнище и много висока производителност. 
Дървесината и продуктите от дървесина, както и изделията 
от дървен материал, предоставят здравословна околна сре-
да и поради това имат положителен принос за общественото 
здраве. Дървесината е основен ресурс за обществената и по-
литическата цел на устойчивата и зелена икономика. Освен 
производството на суров дървен материал и енергия от въз-
обновяеми източници, насажденията от бързо растящи дър-
весни видове играят важна роля в улавянето на въглерод и в 
борбата с ефекта от парниковите газове.

4.2	 Общо в сектора са заети повече от един милион 
души. Цифрите обаче са занижени, тъй като някои държави 
не съобщават данни за много малките предприятия. В сек-
тор, който основно се състои от малки и средни предприятия 
(МСП), е лесно да се заключи, че действителният общ брой на 
работниците и служителите в ЕС–28 следва да се оценява на 
много повече от един милион души. Като цяло през послед-
ните няколко години броят на заетите лица в сектора намаля-
ва, което се дължи основно на технологичните промени. 

4.3	 Европейските дървопреработвателни сектори тра-
диционно се характеризират с добре утвърден социален 
диалог както на равнището на ЕС, така и на национално рав-
нище. Стабилните индустриални отношения и функционира-
щият социален диалог остават решаващи за предвидените 
нужди от преход и развитие на системите за професионално 
образование, съвременната и благоприятна за иновациите 
организация на труда и подобряването на условията на труд 
и благосъстоянието на работното място като предпоставка 
за производителност и иновации.

4.4	 Понастоящем наборът от умения, който е необхо-
дим за работа в много сегменти на дървопреработвателната 
промишленост, се увеличава, като технологиите и автомати-
зацията играят все по-голяма роля. Независимо от понякога 
„традиционния“ имидж, дървопреработвателната промиш-
леност все по-често заема водещи позиции по отношение на 
иновациите, като по-големите предприятия могат все повече 
да се похвалят с добре обезпечени от гледна точка на персо-
нала отдели за научни изследвания и иновации. Обратното, 
демографските промени в Европа (застаряването на населе-
нието и преместването на все повече хора в големите градо-
ве) оказват неблагоприятно въздействие в сектора, състоящ 
се от МСП, разположени в селските райони: някои предприя-
тия са изправени пред недостиг на работна ръка, което може 

да е пречка за бизнес плановете им. Следователно секторът 
се нуждае от акцент не само върху научните изследвания и 
иновациите, но и върху стратегии, които имат за цел осигуря-
ването на работна сила дори в обозримото бъдеще.

4.5	 Лоялната конкуренция на отворените пазари зави-
си от спазването на правилата и стандартите на международ-
но равнище и на европейския единен пазар. Споразуменията 
на социалните партньори традиционно са били основен ин-
струмент за осигуряване на еднакви условия на конкуренция 
и поради това следва да бъдат допълнително насърчавани в 
ЕС.

4.6	 ЕИСК приветства инициативите на национално и ев-
ропейско равнище, насочени към определяне на подходящи 
решения за това как най-добре да се премахне или намали 
рискът от наранявания и/или здравословни проблеми в про-
изводствената промишленост за продукти от дървесина. В 
това отношение ЕИСК оценява високо настоящия проект за 
превенция на формалдехида, предприет от Европейската 
федерация на работниците от строителството и дървообра-
ботването (EFBWW) и Европейската федерация на произво-
дителите на дървесни плочи.

5. Горското стопанство и продуктите от дървесина за 
смекчаването на последствията от изменението на климата

5.1	 Дървесината, възобновяема суровина, която улавя 
въглерода през целия си жизнен цикъл, играе важна роля в 
декарбонизацията на икономиката. Понастоящем горите на 
ЕС представляват 5  % от световните гори и за последните 
60 години площта им непрекъснато е нараствала, макар и по-
бавно напоследък.

5.2	 Горите и горската почва са важни въглеродни по-
глътители, които филтрират CO2 от въздуха по време на своя 
растеж и го абсорбират в биомасата на дървото като биоге-
нен въглерод. 

5.3	 Добитата дървесина може да бъде дългосрочен ре-
зервоар на въглерод. При наличието на устойчиви практики 
за управление на горите, възобновяемата природа на дърве-
сината и неизменното ѝ участие в глобалния въглероден ци-
къл позволяват използването ѝ, без да се нарушава стабил-
ността на климатичната система.

Множество научни изследвания изразяват съгласие, че 1 кг 
дървесина улавя средно 1,65 кг до 1,80 кг CO2. Използване-
то на продукти от дървесина може да включва и непреки 
ефекти: действително, с използването на дървесина може да 
се избегне използването на алтернативни материали, които 
генерират повече емисии (парникови ефекти, свързани със 
заместването на материали), и може да се замени прякото 
използване на изкопаеми горива за целите на енергетиката 
(парникови ефекти, свързани с прякото заместване на изко-
паемите горива: източник ClimWood2030 от Thünen Institute). 
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5.4	 На равнището на ЕС различни директиви и мерки на 
политиката, определени от Европейската комисия, предоста-
вят стимули за увеличаване на енергията от възобновяеми 
източници и индиректно за използване на дървесината като 
източник на енергия. Европейските политики за намаляване 
на емисиите на парникови газове следва да се превърнат в 
двигател за увеличаване на същественото използване на 
дървесина и стимулиране на мобилизирането на дървесина. 

6. Ролята на продуктите от дървесина на щадящ окол-
ната среда строителен пазар

6.1	 Една от целите на Европейската комисия е да се 
помогне на строителния сектор да стане по-конкурентоспо-
собен, ефективно използващ ресурсите и устойчив. Строи-
телството с дървесина значително допринася за тези цели. 
Дървопреработвателните сектори могат да имат значителна 
роля в декарбонизирането на икономиката, ако правител-
ствата се възползват от възможността да използват проду-
ктите от дървесина при постигането на своите цели на поли-
тиката както при енергийноефективното строителство, така 
и при материалите от ежедневието.

 Сградите консумират около 40 % от енергията и са 
отговорни за 36 % от емисиите на CO2 в ЕС. Секторът е най-
големият потребител на енергия в Европа. 

6.2	 Горите и горските почви са един от основните из-
точници на поглъщане на въглерод на сушата и предлагат 
естествени условия за опазване на биологичното разнообра-
зие и насърчаване и запазване на екосистемите. 

6.3	 Дървесината е възобновяем ресурс. За производ-
ството на продукти от дървесина е необходима малко енер-
гия. Като цяло емисиите от производството на продукти от 
дървесина са ниски. Дървесината може лесно да се рецик-
лира: съвременното строителство с дървен материал про-
извежда отпадъци, които пак могат да бъдат използвани. 
Повторното използване на продуктите от дървесина е важна 
тяхна добавена стойност. Те могат да се използват повторно 
като продукти за същите цели или за по-прости цели след 
промяна на формата (напр. промяна от дървен строителен 
материал на подови настилки).

Хибридното строителство, при което строителството с дър-
весина се комбинира с бетонни и/или стоманени конструк-
ции, също е обещаваща възможност за бъдещето на Европа. 
Хибридното строителство е особено разпространено при 
изграждането на големи или високи конструкции с цел пре-
доставяне на допълнителна структурна опора. Строителните 
продукти от дървесни частици са силно застъпени в хибрид-
ните структури, включително напречно слепеният слоест 
дървен материал, слепеният слоест дървен материал, дър-
веният материал от слепен фурнир и т.н.

7.  Биоикономика

7.1	 Очаква се биоикономиката да набира популярност 
в световен мащаб благодарение на все по-голямата осъзна-
тост за необходимостта от устойчиви начини на промишлено 
производство. 

7.2	 Използването на биомаса предлага решения на 
много проблеми на основаната на изкопаеми горива ико-
номика: лигнин, наноцелулоза, напречно слепен слоест 
дървен материал, лепена слоеста дървесина, биохимика-
ли, биогорива, опаковки и продукти от дървесина, текстил 
от дървесни влакна и безброй материали могат да заменят 
широка гама от изкопаеми и невъзнобновяеми материали и 
продукти с подобрена енергийна ефективност и екологични 
показатели.

7.3	 В исторически план твърдата дървесина се е из-
ползвала в строителния сектор, мебелите, облицовките, по-
довите настилки и т.н. Днес свързаните с горското стопанство 
отрасли в Европа се основават предимно на използване на 
мека дървесина (по приблизителни изчисления 80 %). Като 
се има предвид, че разпределението на залесените площи и 
съставът на техните видове се променят бързо вследствие на 
изменението на климата и антропогенната дейност, и като се 
приеме основаното на научни доказателства допускане, че 
видовете твърда дървесина в Европа ще се увеличават, дър-
вопреработвателната промишленост следва да се насърчава 
да използва възможностите на европейските видове твърда 
дървесина.

В тази връзка развитието на нови, иновативни, търгуеми 
продукти от твърда дървесина следва да бъде подпомагано 
от НИРД и регионалните фондове. Твърдата дървесина би 
могла да стане основата за разработване на нови, иноватив-
ни продукти, помагайки за още по-доброто използване на 
потенциала на дървесината в биоикономиката, включително 
в строителния сектор.

8.  Иновации

8.1	 Икономическите и социалните промени, водещи 
към по-голяма осведоменост и отговорност по въпросите на 
околната среда, имат потенциала да възстановят водещата 
позиция на дървесината като материал. Необходими са ино-
вации, за да се възползваме от отличните екологични пока-
затели на дървесината и нейната многофункционалност като 
материал. За да споменем само няколко, сред тях са: напреч-
но слепен слоест дървен материал, биоматериали, нанома-
териали, текстил от дървесни влакна, гъвкава електроника, 
материали с висока стойност за триизмерен печат и модифи-
циране на дървесината.

8.2	 Цифровата ера в производството води до поява-
та на производствени устройства, които позволяват бързо 
персонализиране и производство, като коренно променят 
начина, по който проектираме, разработваме, произвежда-
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ме и разпространяваме. Цифровизацията е явление, което се 
развива в почти всички сектори, а също и в дървопрерабо-
твателната промишленост. Появяват се нови предизвикател-
ства от силно свързаните в мрежа процеси на промишлено 
производство с основна цел (например) намаляване на раз-
ходите, увеличаване на доставките и по-добро посрещане 
на нуждите на потребителите. Цифровизацията помага да се 
отговори на необходимостта от запазване на конкурентоспо-
собността.

8.3	 За да се подпомогнат горското стопанство и дър-
вопреработвателната промишленост, ЕИСК приканва Евро-
пейската комисия да започне проучване с цел да се оценят 
междуотрасловите иновационни дейности в областта на 
производството на мебели и строителството с дървен ма-
териал. Проучването следва също така да оцени ролята на 
Четвъртата индустриална революция за улесняване на про-
мяната на промишлеността, така че да играе ключова роля в 
биоикономиката.

8.4	 Дървопреработвателната промишленост е съсре-
доточена върху използването на остатъците си (например 
чрез композитни панели като плочи от дървесни частици), 
като свежда до минимум отпадъците и максимално увелича-
ва производството на годни за продажба продукти. Тенден-
цията, разбира се, продължава днес: съвременните дървоп-
реработвателни предприятия използват сканиращи системи 
с компютърно оптимизиране, за да се получи максимално 
количество и/или стойност от всеки дървен труп. Фабрики-
те за производство на фурнир използват технологии като 
ултразвук и видео, за да сортират фурнира. В момента и за 
сортиране на дървения материал се използват много видове 
технологии за сканиране (напр. видео, лазер и диелектрични 
сензори).

9. Каскадно използване на дървесината

Въпреки че не съществува общоприето определение, през 
последните години понятието „каскадно използване“ на 
дървесината нарасна по значение в дискусиите относно 
енергията от възобновяеми източници, биоикономиката и 
кръговата икономика. ЕИСК, в унисон с Европейската коми-
сия, изразява съгласие, че каскадното използване означава 
водено от устойчивостта използване на дървесна биомаса 
с ефективно използване на ресурсите, като се оптимизира 
нейната стойност във все по-паралелни и/или кръгови схеми 
за валоризация. Аспектите на кръговата икономика, като на-
пример възстановяване, повторна употреба и рециклиране 
на продукти, са част от това широко понятие.

9.1	 Същевременно каскадното използване следва да се 
разглежда в специфична времева рамка и след признаването 
на пазарни и регионални фактори. ЕИСК подчертава, че този 
принцип не следва да бъде интегриран в законодателството 
и не следва да бъде инструмент за пряка намеса или регули-
ране на пазарни сделки за страничните продукти/остатъците 
от дъскорезниците или остатъците от горското стопанство. 

9.2	 Следва да се припомни, че понастоящем това поня-
тие се прилага главно за ресурсите от мека дървесина пора-
ди настоящата пазарна структура и промишлените процеси, 
ориентирани към използване на ресурси от мека дървесина; 
в момента липсват приложения на остатъците, произтичащи 
от преобразуването на твърда дървесина, и са необходими 
изследвания, които хвърлят известна светлина относно въз-
можната употреба на остатъците от твърда дървесина.

*

* *

NB: Следва приложение.

Appendix: 

General overview of the woodworking industries:

According to Eurostat, the woodworking industries counted al-
most 290 850 companies in 2016, meaning an increase of about 
850 companies compared to 2015. Among these 290 850 com-
panies, 120 000 were active in the furniture business (NACE 31), 
while the sawmill industry (NACE 16.1) and the other sub-sectors 
of woodworking products (NACE 16.2) accounted for roughly 33 
600 and 137 200 companies respectively. These figures remain 
underestimates since small companies are not necessarily taken 
into account in Member States‘ reporting. In the furniture and 
construction elements sectors, there is a large number of small 
companies, and the real number of firms could therefore be esti-
mated at more than 350 000 companies. 

The woodworking industries‘ performance is closely linked to 
the construction sector and the furniture sector, as well as the 
overall macroeconomic picture. 

Based on these sectors, there are reasons to be optimistic, at 
least in the short term. According to European Commission fore-
casts, GDP growth rates for the EU and the euro area beat expec-
tations in 2017 to reach a 10-year high at 2.4%. Growth is set to 
remain strong in 2018 and ease only slightly in 2019, with growth 
of 2.3% and 2.0% respectively in both the EU and the euro area. 

According to Euroconstruct, the European construction industry 
has been on track for growth since 2014. Construction output in 
the four years from 2014 to 2017 has increased by a total of 9%. 
A further increase of 6% can be expected in the 19 Euroconstruct 
Member States by 2020. Construction activity has increased in all 
19 Euroconstruct countries. However, the pace of this increase 
is expected to slow down. Lively construction markets in the 
United States and China will most probably prop up demand for 
European products in the coming months.

According to the CSIL‘s World Furniture Outlook, the final figures 
for 2017 point to a global increase of 3% in purchases of furni-
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ture. The prospects for the international furniture industry look 
positive: according to macroeconomic scenarios produced by 
Prometeia and the International Monetary Fund, recovery is ex-
pected to intensify in 2018 and 2019. The European furniture in-
dustry is growing, while Chinese exports have slowed after years 
of significant expansion. Germany, Italy and Poland are, respec-
tively, the second, third and fourth largest exporters of furniture 
globally, with a combined share of 25%. They follow China, which 
is responsible for 36% of all furniture exports. 

The largest woodworking sectors in a nutshell

The European Sawmill Industry counts around 34 000 sawmills 
across Europe, manufacturing sawn boards, timber frames, glu-
lam, decking, flooring, joinery, fencing and several other wood 
products. The European Sawmill Industry has a turnover of al-
most EUR  37  billion, in a sector that employs around 260  000 
people across Europe. The sector is chiefly made up of Small and 
Medium Enterprises located in rural areas. 

Having seen its production massively shrink as a result of the 
global economic crisis, the European Sawmill Industry is mak-
ing up the ground lost in the period 2007-2009. This is especially 
true for softwood producers (which represent around 90% of the 
European industry), while hardwood producers are struggling to 
recover. Significant leakage of oak and beech logs to non-Euro-
pean countries, coupled with subdued furniture and construc-
tion markets, took their toll on the hardwood sector. Conversely, 
the softwood sector, while also affected by slow-recovering con-
struction markets, has been able to increase its exports to dis-
tant markets, in particular East Asian markets such as China and 
Japan. 

The EU wood-based panel industry has an annual turnover 
of about EUR 22 billion, creates over 100 000 jobs directly and 
counts more than 5 000 enterprises in Europe. Furthermore, eve-
ry job in the wood-panel industry generates a multiple of jobs 
in the downstream user sectors such as the further processing 
companies and users in the building, furniture and packaging in-
dustries, which have a strong SME character. Additionally, wood 
panel factories are often located in rural, less industrialised or 
developed areas, making an important contribution to the local 
economy. 

According to data taken from the European Federation of the 
Parquet Industry (FEP) Annual Report, production and con-
sumption figures shrank during the global economic crisis; the 
parquet industry has been doing better over the last few years 
with production slowly growing since 2014. (FEP, 2017). After a 
long period of a challenging market situation for the European 
parquet producers, the positive indicators of the recent past are 
now being confirmed and the market is steadily improving. The 
consumption of „real wood“ flooring (i.e. not including laminate 
flooring) in the 17 countries covered by FEP increased by 1.7% in 
2016, building on 0.5% growth in 2015. Demand for hardwood 
flooring increased in most European markets in 2016, particu-
larly in Belgium, France and Sweden.

Pallets are by far the most common type of wooden packaging. 
Although there are standardised versions, pallets are produced 
in many sizes and configurations to accommodate different han-
dling equipment (generally forklifts), cargoes, space constraints 
and required longevity (i.e. single or multiple use).

Most pallets and wooden packaging in Europe are made of soft-
wood; it is estimated that about 4 billion pallets are in circulation 
in Europe. The average lifespan of a pallet is 5-7 years. The pallet 
and wooden packaging industry in Europe consumed more than 
20 million m3 of sawnwood in 2015, which was more than 20% of 
total sawnwood production. 

Some previous EESC opinions on Forestry and on the Euro-
pean wood working industries:

2018 Bioeconomy – contributing to achieving the EU‘s climate 
and energy goals and the UN‘s sustainable development goals 
(exploratory opinion requested by the Austrian Presidency)
Ongoing
Rapporteur: Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (Employers – Gr. I/
Finland)
Co-rapporteur: Andreas Thurner (Diversity Europe – Gr. III/Aus-
tria)

2016: Effort-sharing 2030 and land use, land use change and for-
estry (LULUCF)
Rapporteur: Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
Co-rapporteur: Mindaugas Maciulevičius

2015: Implications of climate and energy policy on agricultural 
and forestry sectors
Rapporteur: Mindaugas Maciulevičius 

2014: Contribution of the woodworking sector to the carbon bal-
ance
Rapporteur: Ludvík Jírovec 
Co-rapporteur: Patrizio Pesci 

2014: New EU forest strategy
Rapporteur: Seppo Kallio
Co-rapporteur: Brendan Burns 

2012: Land use, land use change and forestry (LULUCF)
Rapporteur: Ludvík Jírovec 

2011: Opportunities and challenges for a more competitive Euro-
pean woodworking and furniture sector
Rapporteur: Josef Zbořil
Co-rapporteur: Patrizio Pesci 

_____________
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ИСКАР представя една нова линия на фрезови глави за пости-
гане на много фина повърхност. Новите   HTF D…-R-LN10 глави 
носят стандартни  HTP LN…1006  тангенциално закрепващи 
се пластини с четири режещи ръба за полуфинишна и финиш-
на обработка на един преход. Високото качество на повърх-
носта се постига посредством много здравото закрепване, 
наред  с един дълъг и прав почистващ ръб. Почистващият 
ефект се постига без допълнителна настройка, като по този 
начин се намалява цикъла на обработване.
Пластините са позиционирани наклонени в радиална и акси-
ална посока,  с ралични диаметри и височина. Този специален 

дизайн позволява на всяка пластина да реже само малка  част 
от материала в двете посоки – радиална и аксиална.

Фрезата има анти вибрационен дизайн. В допълнение  ох-
лаждащите  отвори са насочени към всички режещи ръбове,а  
тялото има  специално полирано покритие за непрекъснато 
и безпрепятственно отделяне на стружките, защита от 
корозия и износване.

Новите фрезови глави са налични в диапазон от 50 до 160 мм и 
са предназначени за финишно фрезоване до супер качество на 
повърхността – до 0.1 Ra (μm). 

TANGFIN нова фамилия на 
фрезови глави за много фина 
повърхност
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