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БИЗНЕС СРЕДА НА БИС/ТК 88

1.1

Описание на бизнес средата

Техническият комитет работи в следните области по стандартизация:
•

Екипировка, съоръжения и уреди за спорт;

•

Съоръжения и настилки за детски площадки, спортни площадки и площадки за свободно време;

•

Съоръжения за зрители;

•

Машини и съоръжения за развлекателната индустрия (панаири и увеселителни паркове);

•

Плувни басейни за употреба в домашни условия.

За посочените области по стандартизация техническият комитет покрива областта на действие на следните
европейски и международни технически комитети:
CEN/TC 136 Уреди за спорт, съоръжения и настилки за детски площадки и площадки за свободно
време
CEN/TC 152 Машини и съоръжения за панаири и паркове за забавление. Безопасност
CEN/TC 217 Покрития за спортни площадки
CEN/TC 315 Съоръжения за зрители
CEN/TC 402 Частни семейни плувни басейни
ISO/ТС 83 Спортно и туристическо оборудване
ISO/ТС 254 Безопасност при развлекателни превозни средства и развлекателни приспособления.
Следните политически, икономически, технически, регулаторни, социални фактори описват бизнес средата
на сектора, свързан с областта на БИС/ТК 98, които могат да повлияят значително на процеса на
разработването и на съдържанието на стандартите:
−

динамиката на икономическите, техническите и социалните процеси с пряко влияние върху
секторите на индустрията, в чиято област работи БИС/ТК 88;

−

демографския ефект с пряко влияние върху развитието на индустрията;

−

навлизане на иновативни технологии в индустрията;

−

осъществяване на дейността по стандартизация, ръководейки се от принципа на предпазните мерки
на ЕС, чиято цел е да се осигури по-високо ниво на защита на ползвателите на спортни съоръжения
и на околната среда;

−

екологични фактори с оглед въздействието на синтетичните настилки върху въздуха и водата;
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−

осъзнатост на всички нива за изключителната важност от осигуряването на сигурността и
безопасността на места за спортни и други прояви (стадиони, игрища, спортни площадки и други)
чрез овладяване на няколко основни риска от три основни категории: опасност от пожар, опасност
от срутване на конструкции и проблеми, свързани със струпване на множество хора на едно място
т.нар. управление на тълпата.

−

връзка с Регламент на EC за личните предпазни средства (2016/425/ЕО), транспониран на
национално ниво с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични
предпазни средства от 21.04.2018 г.. Изискванията в Регламента се основават напълно или частично
на хармонизирани стандарти. В обхвата на комитета са хармонизираните стандарти в областта на
екипировка за алпинизъм и спортно катерене.

−

голяма част от съоръженията, продуктите и материалите, които са в областта на БИС/ТК 88,
попадат в обхвата на Директивата на ЕС за обща безопасност на продуктите (2001/95/EO), за която
огледалните европейски технически комитети разработват хармонизирани стандарти или стандарти
в подкрепа на изискванията на Директивата чрез даден мандат от Европейската комисия;

−

връзка с Наредбата № 1 от 12 януари 2009 за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра. В обхвата на комитета са европейските стандарти за безопасност на площадки и
настилки за игра от серията EN 1176 с общо заглавие „Съоръжения и настилки за площадки за
игра”.

−

заинтересовани страни: производители, вносители на спортни съоръжения и настилки;
производители и проектанти на машини и съоръжения за развлекателната индустрия;
производители, дистрибутори, монтажисти на частни семейни басейни; потребителски организации
от името на крайния потребител, други неправителствени организации, органи на държавната
администрация и контролни органи,
лаборатории за изпитване, органи за оценяване на
съответствието, висши учебни заведения.

1.2

Област на дейност на БИС/ТК 88

В обхвата на БИС/ТК 88 няма стандарти, разработени на национално ниво.
На европейско ниво БИС/ТК 88 участва в разработването и съгласуването на стандарти от обхвата на
следните технически комитети:
−

CEN/TC 136 "Площадки и съоръжения за спорт, детски площадки и свободно време” – основно
разработване на хоризонтални изисквания за уреди и съоръжения за спорт: терминология,
изисквания за безопасност, оперативни изисквания, изисквания по отношение на обслужване,
изисквания за експлоатация, методи за изпитване, маркировка, информация за крайния потребител,
инсталиране и поддръжка
На европейско ниво комитетът участва в разработването и одобряването на хоризонтални
изисквания (изисквания за безопасност и методи за изпитване) за всеки продукт, проектиран или
предназначен за спортна дейност.
Номинирани експерти за участие в работни групи на CEN/TC 136: Участие на експерт в работата на
CEN/TC 136/WG 2 "Фитнес съоръжения"

−

CEN/TC 217 Покрития за спортни площадки - Стандартизация в областта на настилки за спортни
площадки на открито и на закрито - основно разработване на изисквания за безопасност,
експлоатационни изисквания, методи за изпитване и екологични аспекти. Стандартизация в
областта на безопасност на съоръжения и настилки за детски площадки

−

CEN/TC 152 Машини и съоръжения за панаири и паркове за забавление. Безопасност Стандартизация в областта на безопасност на машини и съоръжения за развлекателната индустрия
по отношение на проектиране, оразмеряване, производство, монтаж, поддръжка, употреба и
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функциониране, контрол и изпитване на постоянно или временно монтирани съоръжения и
конструкции за обществена места за забавление.
−

CEN/TC 315 Съоръжения за зрители - Стандартизация в областта на безопасност на съоръжения за
зрители

−

CEN/TC 402 Частни семейни плувни басейни - основно разработване на изисквания за безопасност
и методи за изпитване за плувни басейни, спа оборудване и други видове басейни за употреба в
домашни условия и свързаните с тях материали, оборудване и аксесоари.

БИС/ТК 88 участва като наблюдател в работата на международните комитети ISO/ТС83 Спортно и
туристическо оборудване и ISO/ТС 254 Безопасност при развлекателни превозни средства и
развлекателни приспособления
1.3 Количествени индикатори на бизнес средата
Поради голямото разнообразие на съоръженията, продуктите и материалите, които попадат в обхвата на
комитета, е трудно да се представи обща картина с количествени измерения на факторите, определящи
бизнеса средата за различните сектори на индустрията в обхвата на БИС/ТК 88.
Все пак най-общо следните количествени индикатори описват бизнес средата с цел да се даде подходяща
информация в подкрепа на дейностите на БИС/ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време:
По отношение на детските площадки и тяхното съответствие с Наредба № 1 са налични следните данни за
страната и София град:

От общо 1 743 съществуващи местата за игра на територията на София град 20 % съответстват на
изискванията на Наредба № 1, а останалите 80 % не съответстват. Районните администрации стопанисват
общо 1 630 места за игра. От тях 17 % са новоизградени, 11 % са за частичен ремонт, а 72 % са за основен
ремонт. Единствено новоизградените площадки съответстват на изискванията на Наредба № 1.
Съоръженията за спорт, площадки за игра и други съоръжения за свободно време в Европа имат оборот от
няколко милиарда евра на година.
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По отношение на спортните настилки търговията на спортни настилки на закрито представлява 23,03
милиона квадратни метра в Европа. Изкуствените синтетични настилки заемат в Европа 300 милиона
квадратни метра – 30 000 хектара или 74 000 акра площ.
По отношение на съоръженията за увеселителни паркове и панаири по данни на Международната
асоциация на увеселителните паркове и атракциони в Европа са актуални следните цифри:
-

Приблизително 300 увеселителни парка работят активно;

-

Около 150 милиона посетители годишно;

-

Обща икономическа печалба е около 8,5 милиарда евра;

-

Приблизителният брой заети в сектора е около 50 хиляди души.

У нас са актуални следните цифри:
-

Приблизително 27 увеселителни парка работят активно;

-

Приблизителният брой заети в сектора е около 4 хиляди души.
ПОЛЗИ, ОЧАКВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК 98
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На този етап стандартизационната дейност на БИС/ТК 88 изцяло се определя от работата по стандартизация
на европейските технически комитети. В тази връзка ключова дейност на комитета, освен участие в
разработването и приемането на европейски стандарти, е въвеждането им като национални с превод на
български език, с което се улеснява тяхното прилагане на национално ниво.
Спортните съоръжения и конструкции, както и машините за панаири и увеселителни паркове, трябва да
бъдат с гарантирано качество. Ролята на стандартите е изключително важна за осигуряване на
безопасността на тези съоръжения, което повишава и тяхната конкурентоспособност.
Въпреки, че съгласно закона за националната стандартизация, стандартите са препоръчителни,
изискванията са от особена важност за всички икономически оператори в секторите на индустрията, които
са в областта на комитета.
С въвеждане на европейски и международни стандарти се постигат следните цели:
- улесняване и подпомагане на контрола по безопасност;
- по-голяма прозрачност на пазара, подпомагане на търговските взаимоотношения на страната с нейните
международни партньори;
- премахване на техническите пречки в търговията и свободно движение на стоки в Европа, като се
прилагат Регламент 2016/425/ЕО и Директива 2001/95/EO.
УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА БИС/ТК 98
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В работата на БИС/ТК 88 участват представители от различни групи заинтересовани, с което се гарантира
тяхната равнопоставеност:
-

производители;
вносители;
браншови организации;
органи на държавната администрация и контролни органи;
лаборатории за изпитване;
органи за оценяване на съответствието;
университети.
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БИС/ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време има връзка с други национални технически
комитети и национални експертни работни групи, в чийто обхват попада разработването и приемането на
стандарти, които разглеждат различни аспекти на безопасността на съоръжения, използвани и за спортни
цели и физическа дейност:
-

Играчки за активни игри като люлки тип махало, тип везна и други - БИС/ТК 52 Безопасност на
машини

-

Велосипеди и други колесни превозни средства за физическа активност – БИС/ТК 14 Пътни
превозни средства и двигатели с вътрешно горене
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ЦЕЛИ НА БИС/ТК 88 И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

4.1

Определяне на целите на БИС/ТК 88

БИС/ТК 88, създаден като огледален на европейските технически комитети, следва програмата за
разработване, преработване или изменение на европейски стандарти в областта на спорта и спортните
съоръжения и приоритетно въвежда с превод хармонизирани стандарти. Комитетът отчита като недостатък
липсата на осъзната, активно проявена заинтересованост от доброволно участие в процеса на
стандартизация. Това води до създаването на европейски стандарти, които не отразяват напълно
националните потребности. В тази връзка една от целите на комитета е по-активно участие в самото
разработване на европейските стандарти, още на етап създаване на работен проект на стандарта. Друга цел е
повишаване на информираността относно стандартите и тяхната роля на студенти, учащи в различни
специалности, свързани с индустрията.
БИС/ТК 88 няма разработени чисто национални стандарти. В тази връзка комитетът ще направи проучване
относно необходимостта от създаване на чисто национални стандарти в областта, които не са покрити на
европейски ниво.
Идентифициране на стратегиите за постигане целите на БИС/ТК 88

4.2
-

Въвеждане на всички хармонизирани стандарти в обхвата на комитета с превод чрез ползване на
средства на техническия комитет, както и чрез финансиране по европейската програма FPA.

-

Привличане на нови членове на комитета.

-

Сътрудничество с други БИС/ТК.

4.3 Аспекти на околната среда
БИС/ТК 88 осъществява дейността по стандартизация, ръководейки се от принципа на предпазните мерки
на ЕС, чиято цел е да се осигури по-високо ниво на защита на потребителите и на околната среда.
5. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА БИС/ТК 98
Разходи, предвидени за изпълнение на работната програма и за участие на БИС/ТК в дейности и срещи на
работните органи на европейските и международните органи по стандартизация, са съгласно правилата за
финасиране на дейността на техническите комитети на БИС и сключване на договори за изпълнение на
задачи, свързани с дейността по стандартизация.
Факторите, влияещи върху изпълнението на работната програма, са:
-

недостатъчен експертен капацитет за участие в разработването и преработването на европейски
стандарти

-

липсва на финансови ресурси за превод на стандарти, важни за сектора.
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