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БИЗНЕС СРЕДА НА БИС/ТК

1.1

Описание на бизнес средата

Областта по стандартизация, в която работи техническия комитет по лаковобояджийски материали и покрития,
включва:
-

Суровини и материали за лаковобояджийски материали и покрития;
Продукти и полупродукти за лаковобояджийската промишленост;
Методи за изпитване на лаковобояджийски материали, покрития и суровини за тяхното производство;
Приложение на лаковобояджийски материали и покрития;
Лепила.

Областта по стандартизация, в която работи БИС/ТК 39, съответства на следните европейски и международни
технически комитети:
• CEN/TC 139 „Бои и лакове”
• CEN/TC 298 „Пигменти и пълнители”
• CEN/TC 193 „Лепила”
• ISO/TC 35 „Бои и лакове”
• ISO/TC 35/SC 9 „Общи методи за изпитване на бои и лакове”.
В посочената област на стандартизация няма регистриран друг технически комитет.
Следните политически, икономически, технически, регулатолни, социални фактори описват бизнес средата на
сектора, свързан с областта на БИС/ТК 39, които могат да повлияят значително на процеса на разработването и
на съдържанието на стандартите:
-

Пазар на продуктите от обхвата на областта на приложение на ТК 39;

-

Съответствие с различни законодателства - Европейският съюз е един от най-регулираните региони в
света. Много от регламентите се отнасят до ограниченията за компонентите за боядисване (например
REACH и Регламента относно биоцидите) или етикетирането на крайния продукт. Усилията за
големите или малките компании да спазват тези законодателства са огромни;

-

Директиви и регламенти – REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH), Регламент № 305/2011 за строителните продукти, Внос и износ на опасни
химикали (Регламент (ЕО) № 1213/2003 на Комисията), Въвеждане на мерки за насърчаване на
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подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на
работнички родилки или кърмачки (Индивидуална Директива 92/85 / ЕИО);
-

Мандати - Във връзка с Регламент №305 / 2011 за строителните продукти има три мандата, които
засягат директно част от продуктите от обхвата на TC 39 - лепилата. Тези мандати са предназначени да
установят разпоредби за развитието и качеството на хармонизираните европейски стандарти, за да се
направи, от една страна, "сближаване "На националните законови, подзаконови и административни
разпоредби и, от друга страна, да се позволи продуктите, които отговарят на тях, да се считат за годни
за тяхното предназначение, както е определено в регламента.
Съответните мандати са следните:

-

1.2

•

M127 Строителни лепила;

•

М131 Тръби, резервоари и спомагателни устройства, които не са в контакт с вода,
предназначена за консумация от човека;

•

M136 Строителни продукти в контакт с вода, предназначена за консумация от човека.

Иновациите - най-важният вектор за подобряване на рентабилността. Постигнато чрез:
•

По-голяма функционалност на покритията като дълготрайност, подобрено приложение и
икономия на енергия;

•

Включване на наноматериали.

Количествени индикатори на бизнес средата

Следните количетвени индикатори описват бизнес средата с цел да се даде подходяща информация в подкрепа
на дейностите на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила:
Световният пазар на продуктите от обхвата на ТК 39 в над 85% се споделя от трите най-големи икономически
региони - Европа, Северна Америка и Азия. Общият европейски пазар (включително източната част на ЕС и
Русия) представлява приблизително 20 милиарда евро. Големите западноевропейски държави Германия,
Италия, Великобритания, Франция и Испания представляват около 55% от цяла Европа. През следващите
години пазарът на ЕС се очаква да нарасне само в малък обем. Очаква се Източна Европа (Полша) да се
развива по-добре от Западна Европа.
Европа представлява близо 32% от лепилата на световния пазар, разделен на следните основни сектори на
приложение: монтажни дейности, хартия, картон и свързани продукти (опаковки), строителни дейности,
занаятчийски дейности, дървообработване и дограма , транспорт и обувки/кожа.
Други заинтересовани страни са потребителите и производителите на продукти, съдържащи пигменти, багрила
и пълнители. Тези страни могат да бъдат всички видове крайни потребители на стоки/предмети, оцветени с
пигменти и багрила или подсилени/модифицирани с функционални пигменти и/или пълнители.
Като цяло повечето производители на пигменти и багрила са глобално действащи компании.
Производители на пълнители са някои мултинационални компании и редица по-малки, понякога понационално ориентирани компании.
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Потребителите на пигменти, багрила и пълнители са глобално действащи компании и голямо разнообразие от
малки или средни предприятия, което е лесно разбираемо с оглед на многото области на приложение на такива
материали.
ПОЛЗИ, ОЧАКВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК
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•

Промишлените стандарти представляват ключов елемент във взаимоотношенията между доставчика,
производителя и крайния потребител или собственик на боядисана конструкция или изделие. Те могат
също така да формират безпристрастни критерии между индустрията и органите в процедурите за
спазване на съответните регламенти;

•

Общоприетите стандарти стимулират развитието на продуктите, осигуряването постоянно качество на
продуктите и да насърчаване лоялната конкуренция;

•

Доверие на потребителите по отношение на качеството и екологичните аспекти;

•

Промяната на обработката и качеството изискват постоянно подобряване на техническото оборудване в
индустрията за бои и лакове и техните продукти;

•

Намаляване на емисиите на замърсители (ЛОС) и пестене на енергия.
УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК

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.
Техническият комитет 39 разполага с три постоянни работни групи:
ТК 39/ПРГ 1 „Суровини и материали за лаковобояджийската промишленост”, с област по стандартизация
бои, лакове, пигменти, пълнители и други спомагателни средства за лаковобояджийската промишленост, на
която съответстват CEN/TC 298 и ISO/TC 35.
ТК 39/ПРГ 2 „Бои и лакове. Приложения” с област по стандартизация лаковобояджийски материали, методи
за тяхното изпитване на която съответстват CEN/TC 139 и ISO/TC 35.
ТК 39/ПРГ 3 „Лепила”, с област по стандартизация: лепила за строителството, за мебелната промишленост, за
керамика и стъкло, за кожарската и обувна промишленост.
Връзки на БИС/ТК 39 с други БИС/ТК и БИС/ПРГ:
В дейността си техническият комитет „Лаковобояджийски материали и покрития” се налага да си
взаимодейства с други национални технически комитети
БИС/ТК 14
БИС/ТК 3
БИС/ТК 33
БИС/ТК 5
БИС/ТК42
БИС/ТК 81

„Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене”
„Стандартизация в морското стопанство”
„Горско стопанство, дърводобив, дървопреработваща и мебелна промишленост”
„Бетон и разтвори”
„Корозия и защита от корозия”
„Пластмаси”
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БИС/ТК 11

„Стъкло и керамика”
„Кожи, кожени и обувни изделия”
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ЦЕЛИ НА БИС/ТК И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

4.1

Определяне на целите на БИС/ТК

Основната цел в дейността на техническият комитет е да дава обосновани предложения за разработване,
въвеждане и поддържане на стандарти и стандартизационни документи в областта на стандартизация на
техническия комитет, чрез което се постига:

4.2

-

Повишаване на качествата и безопасността на продуктите от обхвата на техническия комитет;

-

Улесняване на търговията;

-

Задоволяване на потребностите на пазара;

-

Отразяване на съвременните технологии и добрата практика в областта на дейност.
Идентифициране на стратегиите за постигане целите на БИС/ТК

За постигане на поставените цели е необходимо да се работи в посока за привличане на нови членове на БИС,
заинтересовани от дейността на БИС/ТК 39, в т.ч. производители, търговци, представители на изпълнителната
власт, лаборатории за изпитване, лица за оценяване на съответствието.
4.3

Аспекти на околната среда

Трябва да се полагат грижи за екологичните аспекти, когато се създават нови или се ревизират съществуващи
стандарти или други продукти – технически доклади, спецификации т.н.
Понастоящем се извършва стандартизация по отношение на оценката на отделянето на опасни вещества от
строителни продукти, свързани с бои и лакове (включително органични мазилки и мазилки), във вътрешни и
подземни води и почва.
Европейските директиви все повече регулират тези въпроси. Продуктите от обхвата на ТК 39 са засегнати от
редица европейски директиви, които не регулират самия продукт, т.е. не определят спецификациите на
продуктите, но определят изискванията за безопасност и опазване на околната среда, които трябва да бъдат
спазени от индустрията.
5

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА

БИС/ТК

Работната програма на БИС/ТК е част от бизнес плана. График за нейното изпълнение е даден в приложение,
съгласно точка 5 от Правила за работа по националната стандартизация, част 2: Организация на дейността по
стандартизация.
Разходите, предвидени за изпълнение на работната програма и за участие на БИС/ТК 39 в дейности и срещи на
работните органи на европейските и международни органи по стандартизация, са съгласно Правилата за
финансиране дейността на техническите комитети на БИС и сключване на договора за изпълнение на задачи,
свързани с дейността по стандартизация.
Работната програма (РП) е динамична (отворена) и може да се актуализира през цялата календарна година:
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РП в частта си въвеждане на европейски стандарти чрез потвърждаване за прилагане като български
стандарти зависи от периодично обявяваните и одобрени от CEN европейски стандарти;

-

РП в частта си въвеждане на европейски и международни стандарти чрез превод на български език,
зависи от решението на самия ТК. Съответният ТК определя приоритетните за него европейски
стандарти, които да бъдат въведени като български с превод.

С приемането на РП за въвеждане на европейски и международни стандарти с превод на български език,
съответния ТК трябва да състави целеви работни групи (ЦРГ) от експерти, в съответствие с т. 3.4.2 на част 2 от
Правилата за работа по стандартизация.
Основните фактори за изпълнението на РП са два:
-

Необходимост от експерти в съответната област;

-

Осигурени финансови средства от БИС/ТК 39 и от „Фонд за конкретни цели” при БИС.
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