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БИЗНЕС СРЕДА НА БИС/ТК 67

1.1

Описание на бизнес средата

Следните политически, икономически, технически, регулаторни и социални фактори описват бизнес средата на
сектора, свързан с областта на БИС/ТК 67, които могат да повлияят значително на процеса на разработването и
на съдържанието на стандартите:
Търговията с нефтопродукти в световен мащаб е в големи количества. Въз основа на настоящите и бъдещите
тенденции се очаква в процеса на преработка на нефт бизнесът да се променя непрекъснато, като все повече се
акцентира върху качеството на продуктите и опазването на околната среда, както и върху стремежа за
намаляване на разходите. Все повече нараства значението на въпросите, свързани с безопасността,
здравеопазването, промените в климата, опазването на природните източници, намаляването на отпадъците и
др. Областта, свързана с опазването на околната среда, включва целия жизнен цикъл на продуктите с
произтичащата отговорност и доверие към доставчиците на готови продукти и по-строгите технически
изисквания към тях.
БИС/ТК 67 се занимава със стандартизация на нефт, течни горива, втечнени нефтени газове, специални
бензини, означение на горивата, минерални и синтетични масла, парафини, битуми, смазочни материали,
специални охладителни течности, присадки. Всичко това е в подкрепа на изискванията на индустрията
(безопасност, прецизни и бързи методи за изпитване), от една страна, и потребностите на страната (качество на
горивата, емисии, квоти за биогорива, инфраструктура за алтернативни енергийни превозвачи), от друга.
Повече от половината от стандартите са пряко свързани с директивите и мандатите на ЕС.
Стандартите, които влизат в обхвата на техническия комитет, включват:
−

методи за изпитване;

−

технически изисквания;

−

терминологични стандарти;

−

спецификации за продукти;

−

технически доклади.

Заинтересованите от областта на БИС/ТК 67 са главно:
― нефтопреработвателни предприятия, търговци и потребители на нефтопродукти;

― сектори, свързани с различни области на приложение на нефтопродуктите, като автомобилна
промишленост, производители на присадки и подобрители на експлоатационните показатели,
производители на смазочни материали и др.;
― правителствени организации;
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― лаборатории;

― алтернативните горива навлизат все повече, като кръгът на заинтересованите се разширява:
производители на (био)етанол и FAME (биодизел), водородно гориво, MTBE/ETBE, производители на
горивни клетки и др.;
― в областта на битумните свързващи вещества заинтересованите страни са съответно техните
производители; в пътното строителство: производителите на асфалт и предприемачите; при
строителството на сгради – за изолации и други;
― стандартите, разработени в областта на течности за приложение в електротехниката, представляват
интерес за техните производители, както и за производителите на електрически съоръжения
(трансформатори, превключватели, въртящи се машини и т.н).
При търговията, манипулирането и приложението на нефтопродукти особено важна роля се отделя на
въпросите за безопасност, здравеопазване и опазване на околната среда, които обикновено са уредени в
нормативни документи.
При разработването на стандарти в областта на автомобилните горива техническите изисквания и методите за
изпитване са дадени в европейската Директива 98/70/ЕО и съответно в Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; Предписанията за използване на
биогорива в европейската Директива 2014/94/EC за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива;
намаляването на емисиите от транспорта в Регламент (ЕО) № 443/2009 за определяне на стандарти за емисиите
от нови леки пътнически автомобили, като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите
на CO2 от лекотоварните превозни средства и използването на възобновяеми и устойчиви продукти в
европейската Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Посредством Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителните продукти се осигурява свободното движение на
строителни продукти в рамките на Европейския съюз, в това число пътни битуми, разредени и
пластифицирани битуми и битумни емулсии, като се изисква строителните продукти да имат маркировка СЕ и
декларация за експлоатационни показатели (DoP).
1.2

Количествени показатели на бизнес средата

Следните количествени показатели описват бизнес средата с цел да се даде подходяща информация в подкрепа
на дейностите на БИС/ТК 67:
Развитие на промишлеността в рамките на Европейския съюз
Нефтената промишленост е една най-важните в световен мащаб, като нефтът е най-търгуваната суровина в
света. По данни на Eurostat 1 (виж диаграма 1) добивът на суров нефт през 2018 г. в Европейския съюз (ЕС)
достига най-ниската си точка от 21,4 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe), като най-високият добив е
отчетен през 2004 г. - от 42,5 Mtoe.
Най-големите производители на нефт в ЕС през 2018 г. са Дания (5,8 Mtoe), Италия (4,7 Mtoe) и Румъния (3,4
Mtoe). Други големи европейски производители, които не са членки на ЕС, са Норвегия (за 2018 г. - 74,5 Mtoe)
и Обединеното кралство (за 2018 г. - 49,3 Mtoe). Държавите - кандидатки за членство в ЕС, Албания, Сърбия и
Турция също добиват суров нефт, но в малки количества (за 2018 г. общо около 4,8 Mtoe).

1 За допълнителна информация виж следния линк: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Oil_and_petroleum_products__a_statistical_overview&oldid=315177#Production_of_crude_oil
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През 2018 г. общият внос на суров нефт в ЕС възлиза на 512,5 милиона тона, като основни вносители са Русия
(151,6 милиона тона), Ирак (44,0 милиона тона), Саудитска Арабия (37,8 милиона тона), Норвегия (36,7
милиона тона) и Казахстан (36,5 милиона тона).
Консумацията на енергия от нефтопродукти в ЕС в периода от 1990-2018 г. е показана на диаграма 2:
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Развитие на промишлеността в България
По данни на Националния статистически институт и Лукойл Нефтохим Бургас АД вносът на нефт за
преработване и производството на нефтопродукти в България за последните години са дадени на диаграмата
по-долу. От нея ясно се вижда, че през последните години намалява вносът на нефт за преработване от 6258
хил. т за 2016 г. на 4539 хил. т за 2020 г. Производството на нефтопродукти също е намaляло, например
производството на автомобилен бензин от 1799 хил. т за 2016 г. на 1135 хил. т за 2020 г., производството на
гориво за дизелови двигатели от 2748 хил. т за 2016 г. на 2302 хил. т за 2020 г. и т.н.
По данни на Eurostat за 2018 г. въпреки намаляването на производството и потреблението през последните
години, суровият нефт и неговите производни остават основни източници на енергия както в Европа, така и в
България.
Търговията с нефт и нефтопродукти е много динамична в целия свят и стандартите играят жизненоважна роля
за подпомагането ѝ.

Внос на суров нефт и производство на
нефтопродукти в България
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ПОЛЗИ, ОЧАКВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК 67

Заинтересованите страни виждат ползите от дейността на БИС/ТК 67 най-вече в улесняване на производството,
търговията и търговския обмен в сектора и в повишаване на качеството на продуктите. Стандартите улесняват
сделките между бизнес партньорите и предоставят на обществените органи, потребителите и широката
общественост съществена информация за продукта. По-долу са изброени различни аспекти, където може да
намерят приложение стандартите в областта.
−

При терминологични въпроси, за да се избегнат недоразуменията между договарящите се страни.

−

Прилагането на единни технически изисквания спомага за намаляване на разходите и премахване на
техническите пречки в търговията между европейските държави в интерес на потребители, договарящи
се страни, производители и органи на властта.

−

Когато става въпрос за търговия с горива и изпитване на качеството, от изключителна важност са
прецизните методи за вземане на проби и за изпитване, за да се избегне повторното вземане на проби и
изпитване при оценяване на качеството на даден продукт.

−

При разглеждане на съответните социални проблеми, както и проблеми, свързани с безопасността,
здравето или опазването на околната среда.

−

Стандартите подкрепят европейското законодателство, по-специално митническия надзор и надзора на
пазара, ограничените вещества, етикетирането или директивите от Нов подход.

−

Стандартите подкрепят националното законодателство, като са позовани в редица нормативни
документи, например Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, Наредбата за поддържане и текущ ремонт на пътищата и др.

Действащите стандарти в обхвата на БИС/ТК 67 са около 600, които включват чисто национални, европейски и
международни стандарти, като част от европейските стандарти са разработени съвместно с ISO.
3

УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК 67

Членуването в Българския институт за стандартизация е доброволно. Членове на БИС могат да бъдат
юридически лица, които желаят да подкрепят дейността по националната стандартизация и са съгласни да
спазват устава на БИС. В работата на техническите комитети вземат участие упълномощени представители на
членовете на БИС, които ги представляват по всички въпроси, свързани с дейността по стандартизация.
Потенциални заинтересовани страни от процеса на стандартизация в областта са производители, доставчици на
суровини, лаборатории за изпитване, органи за контрол и сертификация, дистрибутори и крайни потребители.
БИС/ТК 67 е създаден през 1995 г. Към момента в БИС/ТК 67 членуват министерства, агенции, лаборатории за
изпитване, производители, органи за сертифициране и университет. Всички активни членове в техническия
комитет имат право да номинират освен представители, така и други експерти в различни области при
разработване на нови теми, преработване на съществуващи стандарти и други.
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ЦЕЛИ НА БИС/ТК И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

4.1

Определяне на целите на БИС/ТК 67

Основната цел на БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали е да участва в разработването на
европейски стандарти и стандартизационни документи и въвеждането им като национални. С тази си дейност
техническият комитет допринася за:
−

премахване на търговските бариери чрез хармонизиране на практиките в целия свят и подпомагане
създаването на благоприятна среда за развитие на чуждестранните инвестиции у нас;

−

улесняване разбирането между страните (производители, потребители, лаборатории, органи за контрол
и др.)

−

повишаване качеството на продуктите на пазара и насърчаване за развиване на обща система за
качество.

БИС/ТК 67 е огледален на следните технически комитети на CEN:
CEN/TC 19

Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and
biological origin [Газообразни и течни горива, смазочни материали и сродни продукти
от нефтен, синтетичен и биологичен произход]

CEN/TC 336

Bituminous binders [Битумни свързващи вещества]

CEN/TC 441

Fuel labelling [Означение на горивата]

CLC/SR 10

Fluids for electrotechnical applications [Течности за приложение в електротехниката]

БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали участва в работата и на международната организация за
стандартизация ISO (в ISO/TC 28 като наблюдател) и въвежда с превод международни стандарти и
стандартизационни документи, за които има интерес на национално ниво:
ISO/TC 28

Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
[Нефтопродукти и сродни продукти, горива и смазочни материали от природни и
синтетични източници] – наблюдател

БИС/ТК 67 се стреми въвежданите с превод на български език европейски и международни стандарти в
областта да задоволяват потребностите на заинтересованите страни (производители, потребители,
лаборатории, органи за контрол и др.). Въвеждане с превод на стандарти по директиви на ЕС, транспонирани в
националното законодателство:
−

Директива 98/70/EC за качество на бензиновите и дизеловите горива;

−

Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти.

БИС/ТК 67 разработва национални приложения към европейски стандарти, като основната задача е да се
въвеждат национални допълнения и уточнения при отчитане изискванията на действащото национално
законодателство в областта.
Друга задача от особено значение, която си поставя БИС/ТК 67, е да преразглежда и при необходимост да
преработва стандарти, разработени на национално ниво, като не влиза в противоречие с правилата на
CEN/CENELEC.
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4.2

Идентифициране на стратегиите за постигане целите на БИС/ТК 67

Работната програма на техническия комитет е динамична и отворена, може да се актуализира през цялата
календарна година.
− Работната програма в частта си въвеждане на европейски и международни стандарти чрез превод на
български език зависи от решението на БИС/ТК 67. Той определя приоритетните за него европейски
и/или международни стандарти, които да бъдат въведени с превод на български език. Обикновено това
са стандарти за технически изисквания на продукти и за методи за изпитване, стандарти за вземане на
проби и терминологични стандарти.
− В работната програма в частта си разработване на национални стандарти се включват стандарти, за
които след проведен периодичен преглед техническият комитет е установил, че е необходимо да бъдат
преработени, а също така и разработване на национални приложения към европейски стандарти.
БИС/ТК 67 в своята работа следва принципите за прозрачност и информираност на всички заинтересовани,
като получените становища се разглеждат и решенията се взимат с постигане на консенсус.
В дейността си техническият комитет Нефтопродукти и смазочни материали си сътрудничи с други
национални технически комитети, а именно:
БИС/ТК 60 Газова инфраструктура;
БИС/ТК 68 Пътно дело;
БИС/ТК 14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене;
БИС/ТК 15 Опазване на околната среда.
4.3

Аспекти на околната среда

Опазването на околната среда е свързано с намаляване на емисиите, а също и с въвеждането на нови енергийни
източници и подобряване на енергийната ефективност.
По отношение на горивата това е свързано с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол, която въвежда Директива 98/70/ЕО относно качеството на
автомобилните бензини и горивата за дизелови двигатели, където са позовани стандарти с изисквания и методи
за изпитване, с които се ограничава съдържанието на различни компоненти в тях, влияещи на околната среда и
здравето, като сяра, манган, бензен, олово. Тази наредба е съобразена и със Закона за чистота на
атмосферния въздух и Закона за използването на енергия от възобновяеми източници. В тази връзка се
използват алтернативни присадки, които да не внасят в атмосферния въздух вредни компоненти, например
тетраетил олово излезе от употреба преди 10-15 години. Навлизат все повече биогоривата, като биоетанол,
биодизел, популярност придобиват биомаслата и биосмазочните материали, а също така навлиза и
водородното гориво.
В областта на електроизолационните течности във връзка с Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци отработените масла се събират и съхраняват отделно
от останалите, като се следи съдържанието на полихлорирани бифенили (PCB). БДС EN IEC 60296 въвежда
използването на рециклирани трансформаторни масла чрез процес на химична преработка или регенериране.
Друг аспект са средствата са измерване, а именно живачните термометри са заменени с дигитални или
стъклени термометри с течност.
От голямо значение е Регламент (EО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH) като
производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата са длъжни да произвеждат, пускат на
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пазара или употребяват тези вещества така, че да няма неблагоприятно въздействие върху здравето на човека
или околната среда.
ТК-67 разработва национални приложения, съобразявайки се с европейските директиви и регламенти, и в
посока за опазване на здравето и околната среда.
5

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА БИС/ТК 67

Независимо че областта е с голямо значение, броят на членовете, които желаят активно да се занимават със
стандартизация в последните години, е значително намалял. Техническият комитет работи доста активно,
въпреки по-малкия брой членове и голямата ангажираност и натовареност на експертите.
Друг важен фактор е липсата на експерти за някои важни проекти. Всеки експерт към технически комитет е
необходимо да има задълбочени познания в областта на съответния комитет, както и в областта на
стандартизацията. В тази връзка е необходимо да се работи в посока за привличане на нови членове на БИС,
заинтересовани от дейността на БИС/ТК 67, в т.ч. производители, търговци, лаборатории за изпитване и др.
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