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БИЗНЕС СРЕДА НА БИС/ТК 50

1.1

Описание на бизнес средата

Следните политически, икономически, технически, регулаторни, социални фактори описват бизнес средата на
сектора, свързан с областта на БИС/ТК 50, може да повлияят значително на процеса на разработването и на
съдържанието на стандартите.
─ Строгите изисквания за личните предпазни средства влияят върху нормативните актове в съответните
държави.
─ Маркировката, етикетирането и изискванията за изпитване и сертификация също влияят на търговията и
производството в сектора.
─ Разработването на нови пазари, поради нарастващото потребление на лични предпазни средства, влияе
стимулиращо на производствените процеси и крайните продукти.
БИС/ТК 50 работи за осигуряване на стандарти за съвременни лични предпазни средства, които да бъдат
достъпни за производителите в страната, осигурявайки безопасни условия за труд, спорт и прекарване на
свободното време:
─ Средства за защита на дихателните органи;
─ Средства за защита на очите;
─ Екипировка за предпазване на главата;
─ Защита срещу падане от високо, включително и работни колани;
─ Екипировка за защита на стъпалата и краката;
─ Защитно облекло, включително и защита на ръцете и раменете;
1.2

Количествени индикатори на бизнес средата

Следните количествени индикатори описват бизнес средата с цел да се даде подходяща информация в подкрепа
на дейностите на БИС/ТК 50.
Нормативната рамка на БИС/ТК 50 се базира на РЕГЛАМЕНТ 2016/425 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА,
приет от Съвета на 09.03.2016, който отмени Директива 89/686/ЕЕС. В Европейския съюз се забелязва тенденция
към нарастване на потреблението на лични предпазни средства, дължащо се на строгите изисквания към
работодателите за осигуряване на безопасност при работа и намаляване на трудовите злополуки.
Като конкретен пример може да се посочи фактът, че в държавите, членки на Европейския съюз, има над 40
производители на каски за предпазване на главата, които са задължителни при някои видове спорт и трудова
дейност.
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През последните години в държавите, членки на Европейския съюз, за една година се продават защитни
ръкавици на стойност, надвишаваща 1 милиард евро. Стойността на продажбите на защитно работно облекло за
същия период е многократно по-висока. За една година в Европейския съюз се продават средства за защита на
очите на стойност 300 милиона евро и каски за предпазване на главата при спорт и работа на стойност над 80
милиона евро.
2

ПОЛЗИ, ОЧАКВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК 50

Ползите от дейността на БИС/ТК 50 заинтересованите страни виждат най-вече в улесняване на търговията и
търговския обмен в сектора и в повишаване на качеството на продуктите и подобряване на компетентността по
отношение на използването на лични предпазни средства, което има отношение към здравето и безопасността
на ползвателите. Стандартите улесняват сделките между бизнес партньорите и предоставят на публичните
органи, потребителите и широката общественост съществени сведения за продуктите.
Подкрепата на националното законодателство се изразява най-вече чрез въвеждане с превод на стандарти за
лични предпазни средства съгласно директиви и регламенти на Европейския съюз, въведени в националното
законодателство.
В обхвата на БИС/ТК 50 е останал caмо един действащ български стандарт, разработен на национално ниво.
Фондът от действащи стандарти на този технически комитет се състои предимно от европейски стандарти,
въведени като национални (БДС EN и БДС EN ISO).
Актуализацията на действащите стандарти на национално ниво зависи от интересите на българските
потребители и производители и политиката на БИС/ТК 50 цели изискванията, определени в стандартите, да
гарантират безопасност и качество на продуктите. Същевременно въвеждането на иновативните технологии и
съответно, свързаните с тях стандарти, осигуряват по-доброто социално и здравно състояние на работещите в
тези отрасли, безопасни и здравословни условия на труд на потребителите на лични предпазни средства и
опазване на околната среда.
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УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК 50

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.
БИС/ТК 50 членуват организации, чиято дейност е пряко свързана с производството, разпространението,
изпитването и прилагането на лични предпазни средства.
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ЦЕЛИ НА БИС/ТК 50 И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

4.1

Определяне на целите на БИС/ТК 50

Основната цел на БИС/ТК 50 е да участва в разработването на европейски стандарти и стандартизационни
документи и въвеждането им като национални. С тази си дейност техническия комитет допринася за:
−

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

−

улесняване разбирането между страните (производители, потребители, лаборатории и други);

−

повишаване качеството на продукцията на пазара.

БИС/ТК 50 е огледален на следните технически комитети на CEN и ISO:
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CEN/TC 79

Respiratory protective devices [Средства за защита на дихателните органи];

CEN/TC 85

Eye protective equipment [Средства за защита на очите];

CEN/TC 158

Head protection [Екипировка за предпазване на главата];

CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts [Защита срещу падане от високо,
включително и работни колани];
CEN/TC 161

Foot and leg protectors [Екипировка за защита на стъпалата и краката];

CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets [Защитно облекло,
включително и защита на ръцете и раменете].
4.2

Идентифициране на стратегиите за постигане целите на БИС/ТК 50

БИС/ТК 50 се стреми въвежданите с превод на български език европейски стандарти в областта да
удовлетворяват потребностите на заинтересованите страни (производители, потребители, лаборатории и други).
Работната програма, в частта си въвеждане на европейски и международни стандарти чрез превод на български
език, определя приоритетните европейски и/или международни стандарти, които да бъдат въведени с превод на
български език. Обикновено това са терминологични стандарти и технически спецификации за продукти. Много
важни са също стандартите за методи за изпитване на личните предпазни средства – основно за облекла и обувки.
В дейността си БИС/ТК 50 си сътрудничи със следните национални технически комитети по стандартизация:
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БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита;



БИС/ТК 11 Кожи, кожени и обувни изделия;



БИС/ТК 44 Текстил и облекло;



БИС/ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието;



БИС/ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време.
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА БИС/ТК 50

Поддържането на стандартите в актуално състояние и работата на европейско и международно ниво изисква
непрекъснато повишаване на квалификацията на експертите по стандартизация, в частност в областта на личните
предпазни средства.
Изпълнението на програмата може да бъде повлияно негативно от факта, че към момента членовете на комитета
не са достатъчно много на брой и това води до недостатъчно финансиране на техническия комитет, което е
предпоставка работната програма да бъде съобразявана с наличните ресурси.
Друг важен фактор е изискването към подготовката на експертите за работа в областта на стандартизацията.
Всеки експерт към технически комитет е необходимо да има задълбочени познания в областта на съответния
комитет, както и в областта на стандартизация. В тази връзка е необходимо да се работи в посока за привличане
на нови членове на БИС, заинтересовани от дейността на БИС/ТК 50, в т.ч. производители, търговци,
представители на изпълнителната власт, лаборатории за изпитване, лица за оценяване на съответствието.
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