
 

 

Сертифициране - Франция 

Въведение: 

Навлизането на български фирми на френския  пазар, не е лесно. Всяка компания 

с опит на този пазар може да свидетелства за това. Освен различен начин на 

правене на бизнес там и съществуващите  културни различия, френският пазар се 

характеризира със силна защита чрез стандарти / сертификати, които са пречки 

за по-силното проникване на пазара. 

С нашия опит в контекста на френско-българският икономически обмен, ние 

представяме  накратко, препоръчителните и задължителни стандарти в 

секторите, в които работим в момента 

Сектор Сертификати Уточнения 
Осветление - 
Електричество 

CE 
ENEC – NF-EN 
 

CE сертифицирането е  необходимия 
минимум, но то задължително трябва да 
бъде извършено от независима 
лаборатория 
Много малко участници на пазара 
приемат продукти без сертификат ENEC 
(3-4 цяла Франция) в областта на 
осветлението. 
Сертифициране ENEC (чийто френски 
вариант е NF-ЕН) е силно 
препоръчително за всяка компания, 
чийто проект е  проникване на френския 
пазар (90% от  заинтересованите 
клиенти изисват сертификати ENEC / 
NF-EN) 
 

Етерични масла, 
ароматни и 
медицински 
растения 

Технически 
спецификации 
MSDS 
Органични 
Сертификати: 
Ecocert 
съвместимост 

Няма  сертификати, които се изискват 
по-специално.Често има запитвания за  
изпращане на MSDS - Лист с технически 
данни и анализи от  независима 
лаборатория (най-известните Българска 
роза). 
Органични продукти:  Ecocert 
сертифициране  (напр. CERES) 

  



 

Индустрия - 
фибростъкло 

ISO 
9001 
ISO 
14001 
… 

 

Дървообработване PEFC 
FSC 
ISO… 

Не се изискват сертификати, но има 
нарастващо търсене на дървен материал 
сертифициран FSC / PEFC, независимо дали в 
областта на първа или 2-ра трансформации. 
Според нашият опит, ISO не е бариера. 

Дърва за огрев, пелети DIN +  DIN +: Сертифицирането задължително за 
интегриране на пазара. То осигурява 
качествени гранули (включително нивата на 
прах, генерирани от продукта). 

Дървени играчки CE Изискване за СЕ относно използваните лепила 
и боя, които трябва да са на водна основа и 
безвредни при поглъщане от деца. 
Сертификат за безопасност от независима 
лаборатория. 

Хрантелно вкусова 
промишленост-охлюви 

HACCP Норма, която идентифицира, оценява 
безопасноста на храната на животните. 
Този стандарт е важен за  интегриране на 
френския пазар.  

Дървени модулни 
къщи 

ISO 
QAMB 
CCMI 

Сертифициране QАМB е десетогодишна 
застраховка, необходима за изграждането на 
къща от дървена рамка във Франция.. 
CCMI представлява серия от уверения, при 
прхвърляне на собственоста и служи за 
"гаранция" на строителството 

 


