реклама

Инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС – Стара Загора:

Центърът за изпитване и европейска
сертификация се наложи като марка
за качество, балансирана цена и
отлична експертиза

Госпожо Шинева, в кои нови направления разшири
дейността си ЦИЕС през 2015г.?
- Центърът за изпитване и европейска сертификация в
Стара Загора е един от първите за България нотифицирани или признати органи пред Европейската комисия
за четири от най-сложните директиви, в които са разписани европейските изисквания за безопасност и СЕ
маркировка.В най-скоро време ще бъдем нотифицирани
и по пета директива. Предстои ни да защитим пред ЕК
директивата за електромагнитна съвместимост, която е
много важна за всички икономически оператори.
Нашето портфолио е доста широко,работим в девет направления. Непрекъснато надграждаме тези направления с цел да отговорим на новите технологии, на иновациите и да предоставим конкурентна услуга на всички,
които имат нужда от нея. Развиваме се непрекъснато, за
да бъдем в ежедневна услуга на икономическите оператори- производители, упълномощени представители,
вносители, дистрибутори на промишлени стоки и, раз-
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бира се, на потребителите. Радваме се на все по-голяма
популярност и на все повече клиенти в областта на изпитване реакцията на огън при строителните продукти.
Разполагаме с уникална лаборатория, която се използва както от български, така и от чуждестранни клиенти.
Имаме много клиенти от Гърция, Албания, Турция, Русия,
Израел. Реакцията на огън е изключително важна характеристика за безопасността на строежите.
Една добра инвестиция за нас през тази година бяха
двете нови преси, които закупихме. Те са с най-широк
обхват на изпитване за механично съпротивление и устойчивост на строителни продукти с по-големи размери
- капаци за шахти, бордюри, тухли и др. Пресите ни са
с капацитет 600 kN за изпитване на огъване и 3000 kN
за изпитване на натиск, и няма други такива в България. Направихме иновативна измервателна система за
изпитване на мразоустойчивост на тухли, керемиди. За
производителите, които произвеждат, както и за вносителите на тези материали, тази характеристика е много
важна. Стремим се да изпълняваме своята функция и да
съдействаме за това да се докажат качество и безопасност на стоките, които се произвеждат, внасят и потребяват. Само така ще живеем по-добре и ще подобрим
стандарта си на живот.
Как премина участието Ви на Международния технически панаир в Пловдив тази година?
-За нас участието в Пловдивския панаир беше свързано
с голямо удовлетворение от постигнатото през годините.
Имахме щанд, на който всички посетители можеха да получат съвети, консултации. Радващо е, че на нашия щанд
се спряха повече от 200 бъдещи наши клиенти. Консултация получиха и много от настоящите ни клиенти, които изказаха своята благодарност за компетентността
на екипа ни, за съдействието, което им оказваме, така
че да изпълнят всички условия и да продават успешно в
целия Европейски съюз. Тук бих искала да подчертая, че
стандартите са доброволни навсякъде в Европа. В същото време обаче те са най-краткият, най-лесният път да
удостовериш съответствие и да декларираш, че продукта
ти е безопасен. ЦИЕС –Стара Загора предлага гъвкава
ценова политика, както и изключително много експертиза. Бих казала, че няма проблем, който да не можем
да решим в областта, в която работим. Това се дължи на
добре подготвените във всяка една сфера специалисти,
които работят при нас. Радваме се на голяма популярност сред чуждестранните инвеститори в област енергийна ефективност. Много бързо навлиза нашият орган
за сертификация на системи за управление. Мога с удовлетворение да кажа, че марката ЦИЕС се налага като
марка за качество, балансирана цена и експертиза.
Вашата фирма предлага и професионално обучение.
Как се развивате в тази сфера?
- Нашият Център за компетентност обединява няколко направления- център за професионално обучение, в който
предлагаме услуги за професии-основно в областите машиностроене и строителство. Предлагаме и обучение по
компютърна грамотност, английски език. Другото направление при обученията са задължителните правоспособности. Един кранист, например, трябва всяка година да
има опреснителен курс, за да знае какви са принципите
за безопасност. Правим специализирани семинари в областта на европейско техническо законодателство, директиви от Нов подход, СЕ маркировка, системи за управление и др. През септември влезе в сила новата ревизия на
стандарта ISO 9001 и започваме обучения в тази посока.
Организираме семинар, на който сме поканили лектор от
международна сертфицираща организация. В семинара
ще участват мениджърите по качество, упълномощените

представители на ръководството на фирмите в страната.
Подготвяме и семинар за енергийна ефективност. Има нов
Закон за енергийна ефективност и той касае всички предприятия, защото една от основните им цели е да спестят
електроенергия в процеса на своята дейност. Ние следим
всички новости и се страмим да бъдем в услуга на българските производители. През миналата година 1800 човека
преминаха обучение през нашия учебен център. ЦИЕС е
активен участник в Регионалния академичен център , защото наша кауза е да сближим науката и бизнеса. Няма
ли нови технологии, няма ли иновации, то няма и икономически растеж в България.
Какви са плановете Ви за развитието на ЦИЕС през
следваща година?
-Основната ни задача е да бъдем конкурентоспособни.
Ние непрекъснато работим по стандартизирани методи.
Когато се промени стандартът, се променя и методът на
изпитване в лабораториите и ние трябва да обновим оборудването. В тази връзка инвестираме непрекъснато в
нова апаратура, както и в повишаване квалификацията на
хората си. За 2015г. сме предвидили инвестиционен план
от 200 000 лева, като тук освен квалификацията на хората
влиза подновяване, калибриране на апаратура, поддържане на акредитации, нотификации. Документите, които
издаваме, се признават в цяла Европа. При нас работят
52 души, като по-голяма част от тях са с висше образование- строителни инженери, инженер-химици, машинни
инженери, електроинженери, инженери по електроника.
За какво Ви търсят най-често чуждестранните клиенти ?
-Непрекъснато нараства броя на чуждестранните ни
клиенти, особено в областта на изпитванията.Имаме голяма активност от руски производители, както и клиенти от Босна и Херцеговина, Гърция, Украйна. Най-много
са чуждестранните ни клиенти в сектор строителство и
машини. Очакваме да започнем работа и с френски клиент, който работи в областта на пътното строителство.
Фирмата е произвела иновативен продукт и се е спряла
на нас за изпитване и сертификация на продукта си.Ние
сме със статут на активен член на 25 технически комитета по стандартизация. В България има Български институт за стандартизация, който е националния орган
за стандартизация.В сила е нова законодателна рамка
на ЕК. Идеята е да се търгува свободно между всички
държави в Европа, като се спазват правилата. Минималните изисквания по отношение на СЕ маркировката са
разписани в регламенти, директиви и хармонизирани
стандарти, но всяка държава-членка има и национални
изисквания за някои от продуктите.
Кои ще бъдат основните Ви задачи като управител
на ЦИЕС през 2016г.?
-Една от целите ни е да се подготвим за изпълнение на
изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с
енергопотреблението. До 2020 година ЕС си е поставил
амбициозната цел за 20% по-малко енергопотребление.
На всички икономически оператори трябва да е ясно, че
стандартите не са механизъм за държавен контрол, а
важен елемент на пазарната икономика. Езикът на стандартите е универсален, защото е независим. Искаме
през следващата година да направим необходимото, за
да можем да сертифицираме във връзка със системите
за управление на енергията по ISO 50001.Биологичното
земеделие също стои пред нас като задача. Търсим партньори, представители на нашите услуги в другите страни- Турция, Сърбия, Македония. Пред нас остава на дневен ред задачата да изградим филиали на ЦИЕС-Стара
Загора на Балканите и в други европейски страни.

