ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 1/2011 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
РУБРИКИ:
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ за здравословни и
безопасни условия на труд – новини и събития
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ в нормативната уредба
за здравословни и безопасни условия на труд
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ в осигуряването на безопасност и здраве при работа
ЛИЧНО МНЕНИЕ от нашия колега

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е първият брой на Информационния бюлетин на Сдружението.
През 2011 той ще излиза на всеки три месеца в електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този първи брой е плод на труда на колектива на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ” ООД.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ
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ТРЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

ТРЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”
На 26 март 2011 г. (събота) в залата на хотел „Езерото” в гр. Стара Загора
беше проведено Третото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”.
Събранието беше открито в 10,30 ч. с преброяване на присъстващите. Установи
се, че присъстват 13 членове на Сдружението и 7 кандидати за членство.
Съгласно чл. 24 от Устава на сдружението Общото събрание може да заседава,
ако са се явили членове, повече от половината от всички членове. При липса на кворум
Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
Това беше направено и Третото редовно общо събрание на Сдружението започна
своята работа в 11,30 ч. при следния дневен ред:
І. Отчет на свършеното в периода от 26 март 2010 до 25 март 2011 г.;
ІІ. Демонстриране и приемане на официалния сайт на Сдружението.
ІІІ. Обсъждане на съдържанието и формата на Информационния бюлетин на
сдружението.
ІV. Демонстриране на подобрен вариант на софтуер за използване от службите
по трудова медицина в България
V. Обсъждане на нов проект на Наредба за периодичните профилактични прегледи на работниците и служителите.
VІ. Приемане на нови членове на сдружението
VІІ. Други организационни въпроси.
ПЪРВОТО ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕТО
На събранието беше направена оценка на проведеното предходния ден (25 март
2011 г.) в залата на хотел „Езерото” в гр. Стара Загора ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ на
длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд”.
Това е първото обучение, което се организира от „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”.
Обучението бе с хорариум 7 учебни часа, в т.ч. изпитен тест. Членовете на
Сдружението ползваха 50 % отстъпка от определената цена за участие. Беше подчертана необходимостта от провеждането на еталонни периодични обучения съгласно изискванията на Наредба № РД 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на
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периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Ангажиментът за подготовка и провеждане на следващи периодични обучения
от Сдружението беше поет от Илия Монов, координатор на направление „Обучение” в
работата на Сдружението.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
І. Определяне на членския внос за 2011 г.
На събранието беше взето решение годишният членски внос за 2011 г. да бъде
60 лв. за физическо лице и 120 лв. за юридическо лице.
ІІ. Одобряване на официалния сайт на Сдружението
На събранието беше представен видът и съдържанието на Официалния сайт на
Сдружението, чийто създател е един от учредителите на Сдружението – Иван Стоянов
от гр. Варна.
Сайтът получи одобрение и беше прието, че Иван Стоянов ще администрира
сайта и че влизането във Вътрешния форум на сайта ще става с парола и код за достъп,
които той ще предостави на всеки член на Сдружението, който е изпълнил задълженията си.
Официален сайт: www.nahsw.com
E-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
ІІІ. Одобряване на вида и съдържанието на Информационния бюлетин на
Сдружението
На събранието беше представен и одобрен видът и съдържанието на Информационния бюлетин на Сдружението, който през 2011 г. ще се издава в електронен вид и
ще се ползва от членовете на Сдружението.
Беше решено, че през 2011 г. ще бъдат подготвени и качени в Сайта за ползване
4 броя. Редакторството и оформлението се поема от Валентин Илиев, координатор на
направление „Информация и контакти”, като беше отправена покана към всички членове на Сдружението да участват с интересни материали в съдържанието на Информационния бюлетин.
ІV. Демонстриране на подобрен вариант на софтуер за използване от службите по трудова медицина в България
На събранието беше представен подобрен вариант на софтуер за използване от
службите по трудова медицина в България, който да бъде използван от членовете на
Сдружението и неговите удобства и предимства да бъдат популяризирани сред всички
служби по трудова медицина.
V. Обсъждане на нов проект на Наредба за периодичните профилактични
прегледи на работниците и служителите
С представянето на новата наредба и свързаните с нея материали, коментари и
мнения, включително и от комисията в МЗ, която подготвя нормативен акт в тази област, се ангажира д-р Светлозар Кривошиев, координатор на направление „Здраве при
работа” на Сдружението.
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VІ. Определяне на лекторските възнаграждения при провеждане на обучения от Сдружението
На събранието бяха определени възнагражденията за лектори при провеждане на
обучения от Сдружението (40 лв. за учебен час) и за разработване на тест за проверка
на знанията на обучаваните лица (50 лв.). Беше одобрен и моделът на удостоверенията
за успешно завършено обучение, които ще се издават от името на Сдружението.
VІІ. Приети нови членове на Сдружението
На събранието официално бяха приети още 5 физически и 2 юридически лица
като членове на Сдружението.
VІІІ. Беше отчетено, че Сдружението вече е с всички необходими атрибути
на юридическо лице с нестопанска цел:
Регистрация: Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски градски съд по ф. д. №
345/2010 г.
ЕИК: 175 953 693
Адрес на регистрация: гр. София, 1000, ул. „Триадица” № 5А, офис 623
Телефон: 02/980 04 48
Официален сайт: www.nahsw.com
E-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
Банкова сметка: IBAN: BG62 BUIB 9888 1026 6031 00
BIC: BUIB BGSF, СИБАНК, клон „Съборна”, гр. София
Сдружението не е регистрирано по ДДС.
ІХ. На събранието бяха раздадени официалните удостоверения на учредителите на Сдружението, както и официалните удостоверения за членство в Сдружението
за 2011 г.
ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
Съгласно чл. 8 от Устава на НСЗБУТ член на сдружението може да бъде всяко
пълнолетно, неосъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер лице, което изпълнява неговия устав, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, работи активно и последователно за тяхното реализиране и плаща редовно членския си внос. Член на сдружението може да бъде и юридическо лице при
същите изисквания към неговия представител.
Уставът на НСЗБУТ е представен на сайта: www.nahsw.com – „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.
Оттам може да бъдат свалени и заявленията за членство в Сдружението.
ПРОЦЕДУРАТА Е СЛЕДНАТА:
1. За членство в Сдружението е необходимо да се подаде заявление до Управителния съвет на e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com или на адрес: гр. София 1000, ул.
Триадица № 5А, офис 623.
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2. Подаденото заявление се разглежда от Управителния съвет на Сдружението и
след одобрение се изпраща официална покана на кандидатствалото лице, което следва
да заплати съответния членски внос за годината.
3. След извършване на тези действия новият член на Сдружението получава от
администратора на сайта на Сдружението парола и код за достъп до Вътрешния форум
на Сдружението, за да ползва богатата информация, която е качена на сайта
(www.nahsw.com), както и да участва активно в съответните направления от работата
на Сдружението.
4. По устав официалното приемане на новите членове на Сдружението става на
поредното Общо събрание на Сдружението, където се връчва и Официалното удостоверение за членство на лицето през съответната година.
***

НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ПРЕЗ 2010 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ през 2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПМС № 83 от 26 април 2010 г. за приемане на Правилник
за устройството и организацията на работа на органите
на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г.)
В „Държавен вестник”, бр. 34 от 4 май 2010 г. е обнародвано ПМС № 83 от 26 април 2010 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Правилникът е приет на основание чл. 109 от Закона за здравето и влиза в сила от
8 май 2010 г.
От същата дата се отменя Правилника за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 97 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 89 и 96 от 2005 г., … посл. изм., бр. 95 от 2009 г.).
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С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза:
- лекуващите лекари (лекари по дентална медицина);
- лекарските консултативни комисии (ЛКК);
- детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК) и специализираните състави на
НЕЛК с участието на специалисти по детски болести;
- териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);
- Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК),
както и организацията на работа на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Указания по прилагането на правилника дава министърът на здравеопазването.
***

ПМС № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза (ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 36 от 14 май 2010 г., е обнародвано ПМС № 87 от 5
май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза. Новата наредба е приета на основание чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето и влиза в сила от 18 май 2010 г.
От същата дата съгласно параграф единствен от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 87 от 5 май 2010 г. се отменя Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 23 от 2007 г.).
В структурно отношение новата наредба не се отличава от старата.
В съдържателно отношение в новата наредба са определени по-прецизно принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване с оглед
членството ни в Европейския съюз и поуките от практиката през изминалите 5 години.
Прецизирано е и името на наредбата – отпада „на работоспособността”.
Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.
68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които упражняват трудова дейност и не
са им определени вид и степен на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до
16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер
на заболяванията.
***

ПМС № 199 от 10 септември 2010 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на
повдигателни съоръжения (ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 73 от 17 септември 2010 г., е обнародвано ПМС №
199 от 10 септември 2010 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, което влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" – от 18 октомври 2010 г.
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С член единствен на постановлението е приета нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, в сила от същата дата.
С § 1 от заключителните разпоредби на постановлението са отменени:
1. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 25 от 2009 г.).
2. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г.; изм. и доп., бр.
115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 32 и 45 от 2009 г.).
С § 2 от заключителните разпоредби на постановлението са направени съответни
промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър
на съоръженията.
***

ПМС № 182 от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба
за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 31 август
2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 68 от 31 август 2010 г., е обнародвано ПМС № 182 от
20 август 2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане
и етикетиране на химични вещества и смеси, в сила от 31 август 2010 г.
С член единствен на постановлението е приета Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, в сила от същата
дата.
С § 1 от заключителните разпоредби на постановлението са отменени:
1. Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, приета с ПМС № 316 от 2002 г.
2. Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества, приета
с ПМС № 327 от 2004 г.
3. Наредбата за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от
нотифицирани химични вещества, приета с ПМС № 324 от 2004 г.
4. Наредбата за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България, приета с ПМС № 161 от 2004 г.
5. Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана
или ограничения при търговия и употреба, приета с ПМС № 130 от 2002 г.
***
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НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г.)
В „Държавен вестник”, бр. 19 от 9 март 2010 г., е обнародвана Наредба № 3 от
23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
(след последната промяна на закона, в сила от 16 февруари 2010 г.) лицата по чл. 14, ал.
1 (юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие,
което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами
или в съдружие с други) с изключение на тези, които за своя сметка работят сами,
подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.
Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. е издадена от Министерството на труда и
социалната политика на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и влиза в сила от 13 март 2010 г.
***

НАРЕДБА № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г.)
В „Държавен вестник”, бр. 49 от 29 юни 2010 г., е обнародвана Наредба № 5 от 11
юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на
работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения.
Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и влиза в сила от 3 юли 2010 г.
***
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НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска
тютюнопушене в закрити обществени места и в
сградите с обособени работни места (ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 90 от 16 ноември 2010 г., е обнародвано Постановление № 264 на Министерския съвет от 11 ноември 2010 г., в сила от 20 ноември 2010 г.
С член единствен на постановлението е приета Наредба за условията и реда,
при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с
обособени работни места.
С параграф единствен от заключителните разпоредби на постановлението е отменена Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 110
от 2004 г.).
С § 1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за условията и реда,
при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, е регламентиран едномесечен срок от влизането на новата наредба в сила (до 21 декември 2010 г.), в който самостоятелните помещения, в които се
допуска тютюнопушене, обособени в съответните обекти и заведения, трябва да се
приведат в съответствие с изискванията на наредбата.
***

ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ НАРЕДБИ
Наредба № Із-491 от 17 март 2010 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийноспасителната дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 28 от 13 април 2010 г.)
В „Държавен вестник”, бр. 28 от 13 април 2010 г. е обнародвана Наредба № Із-491
от 17 март 2010 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийноспасителната дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи.
Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и влиза в сила от 17 април 2010 г. От същата дата се отменя Наредба № Iз-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (ДВ, бр. 4 от 2007 г.).
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Пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната дейност се организира и
осъществява от органите за пожарна безопасност и спасяване чрез Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване”, звената за пожарна безопасност и спасяване при
областните дирекции на МВР и Столичната дирекция на вътрешните работи, районните
управления за пожарна безопасност и спасяване и участъците за пожарна безопасност и
спасяване.
***

Наредба № Із-809 на МВР от 13 април 2010 г. за реда за
осъществяване на превантивна дейност от органите за
пожарна безопасност и спасяване на Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 33 от 30 април 2010 г.)
В „Държавен вестник”, бр. 33 от 2010 г., е обнародвана Наредба № Із-809 от 13
април 2010 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна
безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи.
Наредбата е издадена на основание чл. 52г, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 4 от Закона
за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и влиза в сила от 4 май 2010 г.
От същата дата се отменя Наредба № Iз-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване
на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението (ДВ, бр. 95 от
2007 г.).
Съгласно чл. 52г от Закона за МВР главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" е национална специализирана структура на МВР за пожарна безопасност и аварийно-спасителни дейности при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, която извършва (ал. 2):
1. пожарогасителна дейност;
2. аварийно-спасителна дейност;
3. държавен противопожарен контрол;
4. превантивна дейност;
5. научно-приложна и експертна дейност;
6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна
или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти;
7. разрешителна и контролна дейност на продукти, използвани за пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност;
8. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 4 и 6 на
съответните звена в областните дирекции.
***

НАРЕДБА № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г.)
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание §
18, ал. 7 във връзка с чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и влиза в сила от 19 септември 2010 г.
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От същата дата се отменя Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79
и 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.).
С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка и
поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, захранвани с променливо напрежение до 1000 V с номинална честота 50 или 400 Hz или с постоянно
напрежение до 1500 V, наричани за краткост “електрически уредби в сгради”.
***

Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
(ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 74 от 21 септември 2010 г., е обнародвана Наредба №
3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 3, ал. 3 ЗДвП и влиза в сила от 25 септември 2010 г.
От същата дата е отменена Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация
на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ,
бр. 72 от 2001 г.).
С наредбата се определят условията и редът за създаване на временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при извършване на строителни и
монтажни работи (СМР) по пътища и улици, видът и начинът на поставяне на пътна
маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация.
Наредбата се прилага и за сигнализиране на препятствия в обхвата на пътя или
улицата, възникнали в резултат на аварии и пътнотранспортни произшествия.
Наредбата не се прилага за работите, свързани със зимното поддържане на
пътищата и улиците.
При прилагането на наредбата се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2006 г.).
Строителните и монтажни работи по пътищата и улиците, които създават затруднения и опасност за движението, като намаляване на широчината или нарушаване на
целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязко
влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират с временна
сигнализация, която се поставя непосредствено преди започване на СМР или след установяване на препятствие в пътен или уличен участък. Сигнализацията се премахва след
приключване на СМР или след отстраняване на препятствието.
Сигнализацията за въвеждане на временна организация и безопасност на движението в пътен или уличен участък, в който се извършват СМР, има за цел:
1. да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите,
възникнали в пътния (уличния) участък, и за изменените пътни условия;
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2. да указва границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия;
3. да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през
пътния (уличния) участък.
Основни понятия, използвани в наредбата
Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от 16 август 2010 г.
за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, по смисъла на наредбата посочените
понятия означават следното:
1. "Пътища" са всички пътища, отворени за обществено ползване, съгласно чл.
2, ал. 1 ЗДвП.
2. "Подвижни работи" са почистване и ремонтиране на отводнителни съоръжения, пътни знаци, предпазни огради, направляващи стълбчета, полагане на пътна маркировка, косене и кастрене на крайпътни насаждения, на насаждения, намиращи се в
средната разделителна ивица, и други ремонтни или поддържащи дейности, които се
извършват в обхвата на пътя или улицата, в движение с ниска скорост и/или честа смяна на работното място.
3. "Аварийни работи" са неотложни работи вследствие на внезапно появили се
препятствия на пътя, внезапна необходимост от ремонт на съоръжение от техническата
инфраструктура, пътнотранспортно произшествие и други форсмажорни обстоятелства.
4. "Препятствие на пътя" е нарушаване целостта на пътното покритие, както и
предмети, вещества и други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за
движението.
5. "Работен участък" - определя се от своите граници, които са километрично
определени в проекта за ВОБД. За начало се счита първото поставено по посока на
движението средство, използвано за напречно или косо ограждане на площта, върху
която се извършват СМР. За край на работния участък се счита последното поставено
по посока на движението средство за напречно или косо ограждане на площта, върху
която се извършват СМР.
6. "Нормални метеорологични условия" са метеорологичните условия, при които видимостта не е намалена от мъгла, дъжд или снеговалеж.
Съгласно § 4 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за
строеж се довършват по досегашния ред.
***

Наредба за изискванията за третиране на излезли от
употреба гуми (ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 69 от 3 септември 2010 г., е обнародвана Наредба за
изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
Наредбата е приета на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и влиза в сила от 1 януари 2011 г.
***
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НОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАПОВЕД № А-102 от 5 март 2010 г. на председателя на
Държавната агенция за метрология и технически надзор
(ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г.)
С тази заповед, поместена в Неофициален раздел на бр. 22 от 19.03.2010 г. на
„Държавен вестник” председателят на Държавната агенция за метрология и технически
надзор по предложение на председателя на Българския институт по метрология, определя периодичност на последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
Заповедта отменя Заповед № А-412 от 16.VIII.2004 г. на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ – 19 март 2010 г.
Заповедта е издадена на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията във
връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 и предложение на председателя на Българския институт по
метрология (БИМ), рег. № 04-07-28909 от 5.II.2010 г., определям периодичност на последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол,
както следва:
Съгласно чл. 43, ал. 2 от Закона за измерванията последващата проверка на средствата за измерване се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване.
Периодичността на тези проверки се определя със заповед на председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява в официалния бюлетин на агенцията.
Съгласно чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор определя периодичността на проверка на средствата за измерване в употреба, които подлежат на контрол, по предложение на председателя на Българския институт по метрология.
***

ЗАПОВЕД № РД 01-759 от 27.10.2010 г.
за определяне на коефициент на трудов травматизъм по
икономически дейности за прилагане през 2011 г.
(ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г.)
В “Държавен вестник”, брой 90 от 16 ноември 2010 г., бе обнародвана ежегодната
заповед на министъра на труда и социалната политика, с която се определят коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 г.
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На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен
от заключителната разпоредба на Постановление на Министерския съвет № 24 от 6
февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска „трудова злополука” (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр.
68 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2007 г.) министърът на труда и социалната политика със
своя Заповед № РД 01-759 от 27.10.2010 г. определи коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 година, съгласно приложение,
съставляващо неразделна част от тази заповед.
Средният коефициент на трудов травматизъм за страната през 2011 г. - Ктт = 0,96.
Това е с 0,7 по-ниско равнище средно за страната от това през 2010 г.
Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука” трудовият травматизъм се определя чрез
коефициент на трудов травматизъм на базата на статистическа информация за трудовите злополуки по икономически дейности за 3-годишен период, предхождащ годината, в
която се правят изчисленията. Информацията трябва да съдържа окончателни данни за
всяка календарна година от информационната система за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт, като данните за периода се изчисляват като средни
аритметични величини.
Средният коефициент на трудов травматизъм за страната е важен, тъй като на задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2011 г.
съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за
риска "трудова злополука"
(Икономически дейности с коефициент на трудов травматизъм,
равен или по-висок от средния за страната)
Коефициент
Код по
на трудов травКИД матизъм
2008
/Ктт/

Икономическа дейност
(раздели на КИД-2008)

1
Добив на метални руди
Спомагателни дейности в добива
Воден транспорт
Добив на въглища
Производство на превозни средства, без автомобили
Производство на основни метали
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07
09
50
05
30
24

13,24
10,57
4,34
4,21
4,18
3,87
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Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Строителство на съоръжения
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Добив на неметални материали и суровини
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Сухопътен транспорт
Специализирани строителни дейности
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Производство на мебели
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Събиране, пречистване и доставяне на води
Строителство на сгради
Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Пощенски и куриерски дейности
Производство на химични продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Далекосъобщения
Даване под наем и оперативен лизинг
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Производство на напитки
Производство на хранителни продукти
Производство, некласифицирано другаде
Въздушен транспорт
Производство на лекарствени вещества и продукти
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
ЗА СТРАНАТА

33
42

2,89
2,71

16

2,28

35

2,20

52
08

1,99
1,96

38

1,94

49
43

1,85
1,82

23

1,75

25
31
17
36
41

1,69
1,65
1,63
1,62
1,61

28

1,56

22
53
20
27
13
61
77
81
11
10
32
51
21
37

1,53
1,51
1,43
1,39
1,34
1,28
1,27
1,12
1,08
1,08
1,01
1,00
0,99
0,99
0,96

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната
Ктт = 0,96
***
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Заповед № РД 01-871 от 12.10.2009 г.
за определяне на коефициент на трудов травматизъм по
икономически дейности за прилагане през 2010 г.
(ДВ, бр. 90 от 10 ноември 2009 г.)

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен
от заключителната разпоредба на Постановление на Министерския съвет № 24 от 6
февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска “трудова злополука” (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр.
68 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2007 г.)
О П Р Е Д Е Л Я М:
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2010
година, съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2010 г.
№
по
ред
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Коефициент на
Код по
трудов травматиКИД – 2008
зъм Ктт ( + инв.
г.
и см.)чл. 55, ал.1
3
4
07(без
14,10
07.21)

Икономическа дейност

2
Добив на метални руди (без „Добив на уранови и
ториеви руди“)
Производство на превозни средства, без автомоби30
ли
Добив на въглища
05
Производство на основни метали
24
Воден транспорт
50
Добив на неметални материали и суровини
08
Спомагателни дейности в добива (без „Спомага09
телни дейности в добива на нефт и природен газ“) (без 09.10)
Производство на дървен материал и изделия от
дървен материал и корк, без мебели; производство
16
на изделия от слама и материали за плетене
Производство и разпределение на електрическа и
35
топлинна енергия и на газообразни горива
Производство на машини и оборудване с общо и
28
специално предназначение
Производство на изделия от други неметални ми23
нерални суровини
Събиране, пречистване и доставяне на води
36
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5,72
4,82
4,47
3,95
2,83
2.83 – 14.10
2,62
2,37
2,32
2,23
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Складиране на товари и спомагателни дейности в
52
транспорта
Туристическа агентска и операторска дейност;
други дейности, свързани с пътувания и резерва79
ции
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
37
води
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рецикли38
ране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на
39
отпадъци
Строителство на сгради
41
Строителство на съоръжения
42
Специализирани строителни дейности
43
Производство на изделия от каучук и пластмаси
22
Производство на метални изделия, без машини и
25
оборудване
Производство на хартия, картон и изделия от хар17
тия и картон
Сухопътен транспорт
49
Производство на мебели
31
Производство, некласифицирано другаде
32
Производство на автомобили, ремаркета и полуре29
маркета
Производство на хранителни продукти
10
Производство на напитки
11
Пощенски и куриерски дейности
53
Далекосъобщения
61
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
33
(без „Ремонт на електронни и оптични уреди и
(без 33.13)
апарати“)
Производство на електрически съоръжения
27
Производство на химични продукти
20
Производство на лекарствени вещества и продукти
21
Горско стопанство
02
Производство на текстил и изделия от текстил, без
13
облекло
Производство на тютюневи изделия
12
Въздушен транспорт
51

1,99

1.91 – 2.79

1,89
1,72
1,70
1,66
1,58
1,57
1,39
1,39
1,34
1.31 – 5.72
1.31 – 2.32
1,30
1,19
1,14
1,08
1,05

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната
Ктт = 1,03.
***
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ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ през 2010 г.
• ЗАКОН за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд (ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г.)
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 15 от 23
февруари 2010 г.)
• Наредба за изменение на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда
за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.).
• ПМС № 42 от 19 март 2010 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях (ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.).
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина
на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и
в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г.)
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията
и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 16 от
26 февруари 2010 г.)
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г.)
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 42 от 4
юни 2010 г.)
• ПМС № 62 от 8 април 2010 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г.)
• ПМС № 85 от 30 април 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”,
приет с ПМС № 83 от 2008 г. (ДВ, бр. 35 от 11 май 2010 г.)
• Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на
сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 35 от 11 май
2010 г.)
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 58 от 30
юли 2010 г.)
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
(ДВ, бр. 86 от 2003 г.) (ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г.)
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• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата,
съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по
чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19
от 2010 г.) (ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г.)
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г.)
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати
• Промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за
водене на регистър на съоръженията
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните
работи
***

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ISO ПУБЛИКУВА НОВ МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ –

ISO 26000 „GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY”
На 1 ноември 2010 г. Международната организация за стандартизация (ISO)
публикува един от най-дългоочакваните международни стандарти в последните години
- ISO 26000:2010 - Ръководство за социална отговорност.
Генералният секретар на ISO Роб Стийл коментира:
"Публикуването на ISO 26000 е очаквано с нетърпение от организациите по
целия свят независимо дали става въпрос за бизнес организации или организации
от публичния сектор. Следването на принципите за социална отговорност вече не
е въпрос на избор. Това се превръща в изискване на обществото в световен мащаб.
Това, което прави ISO 26000 изключение сред множеството вече съществуващи инициативи за социална отговорност е, че той представлява един международен консенсус за това какво означава социална отговорност и кои са съществените елементи, които трябва да бъдат отчетени при нейното прилагане."
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Според стандарта разбирането и възприемането на изпълнението на дейности от
организацията по отношение на социалната отговорност наред с други неща може да
окаже влияние на:
конкурентното предимство
репутацията
възможността за привличане и задържане на служители или на членове,
потребители или клиенти
поддържане морала, всеотдайността и продуктивността на служителите
представите на инвеститори, собственици, дарители, спонсори и финансовата общност
връзките с фирми, правителства, медии, доставчици, колеги, клиенти и обществото, в което работи.
ISO 26000, чието начало бе сложено през 2005 г., е дело на работна група на ISO
за социална отговорност (ISO/WG SR), характеризираща се с най-широко представяне
на заинтересованите страни в сравнение с всяка друга група, създадена, за да разработи
ISO стандарт.
На последното заседание на ISO/WG SR през юли 2010 г. присъстваха 450 експерти и 210 наблюдатели от 99 страни-членки и представители на 42 организации,
участващи в работата на ISO.
ISO 26000 предоставя насоки за всички видове организации, независимо от
тяхната големина или местоположение, за:
1. Понятия, термини и определения, свързани със социалната отговорност
2. История, тенденции и характеристики на социалната отговорност
3. Принципи и практики, свързани със социалната отговорност
4. Основни теми и проблеми на социалната отговорност
5. Интегриране, прилагане и насърчаване на социално отговорно поведение в
цялата организация чрез своите политики и практики
6. Идентифициране и обвързване със заинтересованите страни
7. Обмяна на информация относно ангажиментите, изпълнението на дейностите
и друга информация, свързана със социалната отговорност.
ISO 26000 е доброволен стандарт с указания за социална отговорност и не е
предназначен за целите на сертификацията за разлика от стандартите ISO 9001:2008
(Управление на качеството) и ISO 14001:2004 (Управление по отношение на околната
среда).
***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ ОТ НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ – „ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр. Враца

КОНТРОЛЪТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ФИРМАТА
Думата контрол поражда преди всичко отрицателни емоции и реакция. Като се
сети човек за видовете контрол в България, а още повече и за ниското му качество, отрицателните чувства се засилват още повече.
И така - митнически, полицейски, съдебен, финансов, строителен технически,
здравен, образователен, банков, приватизационен, застрахователен, парламентарен,
санитарен, екологичен и енергиен контрол потвърждават сантиментите на отрицателните гримаси.
За много хора контролът означава ограничение, принуда, отсъствие на самостоятелност, стеснена свобода на действие – и най-вече за държавния такъв. Безспорно е, че
чрез контрола се „удържат” хората в определени рамки, осигурява се известна подчиненост. Главното обаче е, че чрез контрола би трябвало да се осигуряват нужната отговорност и дисциплина за достигане на законовите изисквания, предвидени от държавата и затова този контрол е „тотален”.
В настоящия материал разглеждам контрола по здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ) във фирмата като една от управленските отговорности за
достигане на целите и задачите на фирмата.
Реализирането на целите по ЗБУТ, условията и социалните ценности, технологии и техника на производство, условия на конкуренция и т.н. непрекъснато предизвикват проблеми в ръководството, координация и мотивация на персонала.
Често се оказва, че това което е било замислено, всъщност не може да се осъществи. Неопределеността засяга в най-голяма степен хората във фирмата, които не са
„компютри” и от които просто не може да се очаква абсолютна точност в изпълнение
както на общофирмени задачи, така и на задачите по ЗБУТ и екология.
Функционирането на фирмата става в ситуации, които в редица случаи твърде
бързо се превръщат в кризисни. Много фирми съществуват в постоянен преход от една
криза в друга и повечето ръководители смятат това за „неизбежно зло”, а действията по
ЗБУТ и екология - за излишни бариери.
Възниква необходимост от „фиксиране” на кризисната ситуация и изработване
на линия на поведение за излизане от нея.
Управленската функция „контрол” (разбирай контрол по качеството, орган по
безопасност и здраве, еколог) e тази, която позволява да се разкриват проблемите и да
се коригира дейността както за премахването им, така и за достигане на поставените
цели.
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Контролът по ЗБУТ поддържа дейността на фирмата успешна. Съпоставяйки реално достигнатите резултати с планираните, органът за безопасност и здраве при работа, респективно ръководството на фирмата, получава възможност да определи, къде са
постигнатите успехи (и защо), къде са претърпени неуспехи (и защо) като риск, злополуки, професионални заболявания и т.н.
Във връзка с това важен аспект на контрола е възможността чрез него да се установят направленията по ЗБУТ (сгради, технологии, техника, човешки ресурс, записи),
ефективно способстващи за достигане на общите фирмени цели и за устойчивото й развитие. Определянето на успехите и неуспехите по ЗБУТ и причините, които са ги обусловили, са в основата на правилната адаптация на фирмата в съвременния бизнес свят.
Така контролът по ЗБУТ става колкото важна, толкова и сложна управленска
функция. От една страна той е (следва да е) всеобхватен, т.е. не е прерогатив на Органа
за БЗР или мениджър, или на специално назначени „одитори” или „контрольори”. От
друга – той органически се преплита в планирането, организирането, ръководството и
организационното поведение на фирмата.
Процесът на контрол по ЗБУТ обхваща три строго разграничени етапа:
- разработване на стандарти и критерии;
- съпоставяне на реалните резултати със стандартите и критериите;
- оценка на резултатите и предприемане на необходимите коригиращи действия.
Върху този принцип на действие по ЗБУТ е организирана и успешно функционира системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно
стандарта BS OHSAS 18001:2007.
За онези фирми, които не могат да си позволят сертифициране по международно
признатите стандарти по ЗБУТ, могат да се захванат с управлението на горепосочените
три етапа:
І. Разработване на вътрешнофирмени стандарти и критерии.
Стандартите по ЗБУТ са конкретни цели, подаващи се на измерване. Например:
оценяване на риска, програма за отстраняване на трудови злополуки, програма за контрол на въжета, сапани, работно облекло, лични предпазни средства, машини и съоръжения и др. Тези стандарти се отличават с две важни особености. Първата е, че характеризират наличието на времеви рамки, в които трябва да бъде изпълнена дадена работа (задача). Втората е, че съдържат конкретен критерии, по който може да се оцени степента на изпълнение на работата.
По ЗБУТ за редица цели, в качеството им на стандарти, се търсят косвени измерители, които с достатъчна за практиката точност „обслужват” ръководството на фирмата – респективно Органа за БЗР. Например: за оценка на удовлетворението от труда
да се съди по броя на трудовите злополуки, професионалните заболявания, напусналите
служители, болничните листа – всичко за една година. Рискът за отсъствие на пряка
връзка между параметрите безспорно съществува и затова тук проблемът е в умението
на мениджърите да отделят истинската причина от симптома.
ІІ. Съпоставяне на достигнатите резултати с установените стандарти.
На този етап се установява доколко достигнатите резултати съответстват на
очакванията (респективно на стандартите). Освен това се преценява и доколко са до-
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пустими или относително безопасни отклоненията от стандартите. Или на този етап се
измерва резултатът, определя се мащабът на отклонението, извършва се оценка, въз
основа на която се предприемат коригиращи действия.
Обикновено добрите стандарти на системата за контрол по ЗБУТ съдържат за
някои цели допустими реалистични отклонения, за други цели липсват отклонения. В
този смисъл съществен проблем е да се определи верен мащаб на отклоненията и по
този начин да не се „парализира” дейността при всяко отклонение.
Например – ако се предвиди нулева цел за представяне на болнични листа за
простудни заболявания, а хората от фирмата са монтажници, работещи целогодишно на
височина минимум 20 метра над земята, то тогава тази цел би била постижима на 100 %
само ако хората не работят.
Във връзка с това се извежда и принципът на изключенията, същността на който
е в това, че контролната система „задейства” и обуславя необходимост от решения и
мерки само при наличие на недопустими отклонения от стандартите.
Използването на този принцип се свързва и с икономичността на контролната
система – т.е. резултатите от контрола да превишават разходите за функциониране на
контролната система.
Съществен проблем е и измерването на резултатите – избор на подходящи единици за измерване (например за риск, потенциален риск или „безопасна” технология), а
така също по отношение на скорост, честота и точност на измерването.
На следващо място ключова роля за ефективността на контрола има т.нар. разпространение и предаване на информацията, т.е. довеждането до всеки член на персонала на съответстваща информация за установените стандарти и достигнатите резултати.
Тук нещата опират до ефективна връзка между тези, които установяват стандартите по
ЗБУТ (например: Органа по БЗР, КУТ, СТМ, синдикати, ръководство и т.н.) и тези които ги изпълняват.
ІІІ. Оценка на информацията за резултатите и предприемане на съответстващи коригиращи действия.
Органът за БЗР (респективно мениджърите, изпълняващи по съвместителство
дейности по ЗБУТ) първоначално преценява дали получената информация е нужната и
дали тя е важна от позицията на вземане на решение. Личната оценка на Органа за БЗР
(респективно мениджъра), неговата интерпретация на значимостта на получената информация, както и корелацията, установена от него, между планирани и достигнати
резултати определят избора на едно или друго решение за действие.
При решенията за действия съществуват три линии на поведение:
да не се предприема нищо;
да се отстрани отклонението;
да се преразгледат стандартите по ЗБУТ;
Коригирането на отклоненията се концентрира върху отстраняване на обусловилите ги причини (фактори). Във връзка с това добрата система за контрол по ЗБУТ е
тази, която „информира” за причините за отклоненията.
Безспорно в индустриалната практика по правило отклоненията са резултат от
съчетано въздействие на повече (или много) фактори и по тази причина се търси и ком-
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бинация от действия за преодоляване на отклоненията. Също така е важно да се има
предвид, че в редица случаи има решения, които са ефективни и ефикасни в краткосрочен, но неверни в дългосрочен план.
Преразглеждането (коригирането) на стандартите е резултат от оценката на тяхната нереалност и оттук на негативното им отражение върху мотивацията на персонала.
***

НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
Бъдещите инженери, архитекти, медицински специалисти,
бизнесадминистратори и управители трябва да отчитат аспектите на
безопасните и здравословни условия на труд (OSH)
в професионалния си живот!

Въведение
Бъдещите инженери, архитекти, медицински специалисти, бизнес администратори и управители ще трябва да отчитат аспектите на безопасните и здравословни условия на труд (OSH) в професионалния си живот. Настоящият доклад показва, че са
налице повече предизвикателства пред интегрирането на OSH на равнището на университетското образование в сравнение с други образователни степени. Все пак примерите
в него сочат, че се предприемат стъпки за интегриране на OSH в университетското образование в различни дисциплини и по различни начини. Освен това те показват, че в
зависимост от обстоятелствата съществуват различни подходи и възможности, които
могат да бъдат използвани.
Предизвикателства
Важно е да се осъзнаят някои предизвикателства пред процеса на интегриране на
OSH на равнището на университетското образование.
Предизвикателствата включват:
• нуждата от партньорство с отделни университети, факултети и преподаватели,
• убеждаването на университетските преподаватели в значимостта на обучението по OSH,
• съществуващите високи изисквания и ограниченията на времето, необходимо
за завършване на висше образование,
• липса на подходящи образователни материали за OSH на университетското
равнище,
• въвеждането на методи за практическо активно обучение по OSH в среда, доминирана от методи за теоретично обучение,
• как да се реши проблемът с големите групи студенти,
• липсата на преподаватели на университетско равнище с познания по OSH
и/или на активни и практически образователни умения,
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• споделянето на образователни източници със силна традиция в защитата на
информацията в областта на културата на интелектуалната собственост,
• времето, което може да е необходимо за внасяне на промени в дадена учебна
програма,
• липсата на финансиране за развитие и осигуряване на обучение по OSH на
университетското равнище в сравнение с училищното равнище, включително финансирането на пилотни проекти,
• развиването на нови връзки на министерско равнище, когато училищата и университетите са обхванати от различни министерства,
• постоянната необходимост от подобряване на културата на здраве и безопасност в рамките на университетите.
Контекстуални фактори, които улесняват интегрирането
Определени контекстуални особености изглежда улесняват интегрирането на
OSH в образованието на университетско равнище.
По-голяма възможност за интегриране на OSH има:
• в области, в които националното законодателство относно OSH налага специфични отговорности за някои специалисти, например областите, свързани с проекти за
строително инженерство,
• там, където изискванията за обучение по техника по безопасност са заложени в
законодателството и включват обучение на университетско равнище,
• в учебно заведение, в което съществува научен отдел, който се занимава с
OSH; това изглежда по-вероятно в технически университети;
• там, където органът по OSH или този по застраховане на работното място има
обучителна роля, която може да включва предоставяне на помощ за университетите,
• в онези области, в които университетът има специфични задължения по OSH,
например за безопасност на студентите по време на лабораторни упражнения или практически занимания.
Фактори за успех
В примерите по-долу се предлагат някои начини и средства за подход към интегрирането на OSH в образованието на университетско равнище. Например:
• Започнете, като откриете и ангажирате възприемчиви лица и институции, с които да работите.
• Работете в сътрудничество; не давайте инструкции.
• Отнасяйте се внимателно към съществуващите конкурентни изисквания и ограниченията на времето за завършване на висше образование.
• Ограничете преподаването на 0SH до някои ключови аспекти.
• Включете проблемите по OSH в курсовете за обучение, вместо да ги предлагате като допълнение особено ако възможността за допълнителни модули за обучение е
ограничена.
• Осигурете подходящи учебни материали по OSH, които са подходящи за областта на обучение, в която са включени, и за начина, по който темата се преподава.
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• Използвайте примери от практиката и намерете начини да въведете методи за
разрешаване на проблеми, активно обучение и др.
• Съдействайте на университетските преподаватели с цел ефективно да използват материалите.
• Използвайте нуждата от указания по безопасност в практическата работа като
начин за разпространение на по-обширно послание сред студентите, свързано с културата на превенция.
• Използвайте електронно обучение и електронни източници, за да подпомогнете
и допълните преподаването в учебните зали, но и за да направите тези електронни
средства по-широкодостъпни за дистанционно обучение.
• За да мотивирате студентите, представете обучението по OSH като компонент
от окончателните оценки или като средство за придобиване на призната диплома и т.н.
• Преценете правилния момент. Университетът или специфичната професия трябва да бъдат готови да приемат промените и тяхната посока трябва да бъде правилна.
Например може да решите да започнете обсъждания, когато учебната програма или стратегиите, свързани със студентите, които предстои да завършат, подлежат на промяна.
• Започнете работа с професионални сдружения относно учебните програми на
университетско равнище.
• Проучете партньорствата: сътрудничество между университети, научноизследователски институти, органи по безопасност, застрахователни и индустриални компании.
• Насърчавайте и улеснявайте цялостен университетски подход към OSH, който
да комбинира OSH/обучение относно рисковете със създаване на безопасна и здравословна работна/учебна среда за целия персонал и студентите и за активното им участие в
този процес.
Още осем идеи, които могат да се вземат предвид:
• Създайте хранилище за споделяне на източници за обучение на университетско равнище.
• Тогава, когато обучението по OSH е вече налице, например поради гореизброените контекстуални фактори, използвайте това като трамплин за интегриране на OSH
по-всеобхватно в останалите факултети.
• Когато местните компании си сътрудничат с университетите, насърчавайте ги
да включват OSH в дейностите си за студентите (осигуряване на лекции, студентски
посещения или стажове).
• Извлечете поука от знанията по интегриране на OSH в училищното образование и добрите практики в обучението на млади работници и ги приспособете към университетското равнище.
• Възползвайте се от нарастващото използване на „модулното обучение" и разработете специален модул за OSH.
• Приспособете методи за професионално обучение и източници за използване
на университетско равнище.
• Насърчавайте работодателите да признават познанията по OSH като фактор
при наемане на работа.
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• Подкрепяйте бизнес училищата да включват OSH и икономическата производителност в своите програми за научни изследвания и конференции.
Примери за практики
Когато в университета в Саламанка, Испания, се въвежда магистърската програма по техника на безопасност и здраве при работа, в учебното заведение се възползват
от възможността да осигурят някои основни източници за OSH за всички завършващи
студенти на CD-ROM и по интернет, ползвайки се от подкрепата на регионалното правителство.
За да даде примери за бизнес проучвания, Националният съвет за безопасност на
Съединените щати използва наградата Robert Campbell за високи постижения в бизнес
случаи, които демонстрират здраве и безопасност и икономическа производителност.
Те приспособяват най-добри-те примери, така че да отговарят на модела с проучвания
на конкретни случаи, използван от водещите бизнес училища, и работят с отделни преподаватели, като ги насърчат да използват източниците.
В Обединеното кралство финансираната от органа по OSH лаборатория за здраве
и безопасност работи с университета в Ливърпул по включването на елементи на OSH в
университетски курс по инженерство. Това включва използването на методи за активно
обучение и изследвания на конкретни случаи с реални злополуки.
В Германия има примери за съвместни университетски факултети, които си партнират с цел събиране на информация и източници за разработване и споделяне на ресурси за електронно обучение (NOP-online и KMR „Опасни вещества в лабораторни
курсове").
В Технологичния институт в Дъблин, Ирландия, службите по сигурност ангажират студентския съюз в активен подход за гарантиране спазването на задълженията на
университета по отношение на OSH и за насърчаване на култура на OSH.
В състезанието Lacobus във Франция студентите по архитектура трябва да
включат изисквания за OSH в архитектурни реставрационни проекти. В други проекти
във Франция студенти по инженерство и архитектура изготвят съвместни проекти.
Общи заключения
В крайна сметка пътят напред би трябвало да доведе до разработване на „цялостен университетски подход" за създаване на безопасна и здравословна среда на работа
и обучение, комбинирани с обучение за рисковете.
Подходът следва да комбинира управлението на условията за OSH за предотвратяване на рисковете чрез повишаване на осведомеността и развиване на знания, умения
и нагласи и поведение за безопасност на студенти и служители, включително преподаватели и технически, административен и помощен персонал.
Необходимо е да се подпомагат пренасянето на съществуващи примери за добри
практики и действията на университетско равнище, както и обменът на идеи и конкретни инструменти.
***
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