ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 1/2012 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
РУБРИКИ:
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ за здравословни и
безопасни условия на труд – ОБЩО СЪБРАНИЕ!
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за БЗР – 2012 г.
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ в нормативната уредба
за здравословни и безопасни условия на труд
НОВИНИ от стандартизацията
ЛИЧНО МНЕНИЕ на нашия колега
ДОКЛАД на ЕП относно междинния преглед на
Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 Г.

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е първият брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2012 година.
И през настоящата година той ще продължи да 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 ЦЕНТЪР” ЕООД.
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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ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

СЪОБЩЕНИЕ
ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
Известявам ви, че по решение на Управителния съвет на Сдружението на 17 и
18 май 2012 г. (четвъртък и петък) ще бъде проведено
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”
Събранието ще започне своята работа в 13.00 ч. на 17 май 2012 г. при
следния дневен ред:
І. Отчет на дейността в периода от 26 март 2011 досега.
ІІ. Одобряване на приемането на нови членове на сдружението.
ІІІ. Приемане на годишния счетоводен отчет на Сдружението.
ІV. Промени в Устава на Сдружението с цел облекчаване на процедурата по
приемане на нови членове.
V. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението.
VІ. Приемане на годишен план за работа на Сдружението през 2012 г.
VІІ. Приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.
VІІІ. Приемане на проекти на рамкови споразумения за единодействие с държавни, работодателски и др. организации
ІХ. Други организационни въпроси.
Събранието ще бъде проведено в гр. Хисаря, хотел Албена. Комплексът се
намира в новия център на града в близост до парк и минерални извори. Хотелът разполага със седемнадесет двойни стаи, три апартамента, ресторант, ресторантградина, лоби бар, открит плувен басeйн с минерална вода, СПА център, конферентна
зала за 40 души, охраняем паркинг, и ще поеме и в други хотели всички членове на
Сдружението при следните ценови условия:
- нощувка в двойна стая – 35 лв. на човек;
- нощувка в единична стая – 50 лв. на човек;
В цената за нощувката са включени закуска, вечеря, сауна и джакузи с минерална вода в спа центъра, курортни и туристически такси, паркинг и wi-fi. Информация за хотела:
http://www.albenacomplex.com
Моля всички членове на сдружението да потвърдят участието си в Общото
събрание
на
Сдружението
до
10
май
2012
г.
на
e-mail:
sdruzenie.zbut@gmail.com.
С уважение и пожелания за здраве и успехи,
Валентин Илиев,
председател на УС на НСЗБУТ
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ДО ВСЕКИ, КОЙТО Е СВЪРЗАН С ТЕМАТА, РАБОТАТА
И КАУЗАТА "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА
ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” Ви кани да станете членове на Сдружението, за да обединим усилията си за подобряване на условията на труд
в България.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на Сдружението са следните:
І. ДА ОБЕДИНЯВА усилията на всички заинтересувани страни, посочени в Закона за
здравословни и безопасни условия на труд - държавата чрез своите институции, работодателите чрез своите организации, работещите чрез своите синдикати, научните среди и всички останали сфери на обществото, на основата на професионализма и общите действия на експертите
по безопасност и здраве при работа, лекарите по трудова медицина и всички специалисти,
свързани с безопасността и здравето при работа, за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в Република България.
ІІ. да работи за издигане на авторитета и професионалния статус на органите за безопасност и здраве при работа и на службите по трудова медицина чрез разработване и внедряване
на критерии за добра професионална практика, съобразени с особеностите на нашата икономическа реалност, и чрез популяризирането им сред обществото;
ІІІ. да намира форми за участие в националните, европейски и международни проекти,
финансиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
ІV. да приобщава всички сфери на обществото към философията на Европейския съюз за
изграждане на култура на безопасност и здраве при работа и в живота.
Сдружението е определило следните ПЕТ НАПРАВЛЕНИЯ, в които всеки негов член в
зависимост от квалификацията си може да даде своя принос за изпълнение на посочените
цели:
І. НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” – теми:
1. Повишаване ефективността от дейността на службите по трудова медицина
2. Фактори на работната среда - измерване, ниво и контрол
3. Психосоциални фактори – стрес при работа и др.
4. Инициативи за промоция на здравето
5. Отношение на личността към здравето и условия на труд
ІІ. НАПРАВЛЕНИЕ „БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА” – теми:
1. Техническа безопасност
2. Пожарна и аварийна безопасност
3. Работа във взривоопасна среда
4. Транспорт и съхранение на опасни вещества
5. Съоръжения с повишена опасност
6. Безопасност в организацията на труда и колективни средства за защита
7. Лични предпазни средства и специално работно облекло
ІІІ. НАПРАВЛЕНИЕ „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ, СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА” – теми:
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1. Европейско законодателство по ЗБУТ
2. Национално законодателство – анализ на несъответствия, пропуски и необходимост от
нормативно осигуряване. Разработване на национални и секторни ръководства и правила
3. Разработване на добри практики по ЗБР
4. Системи за управление на ЗБР
5. Работа по национални и международни проекти
ІV. НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЕ” – дейности:
1. Обучения: на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в
предприятието; на длъжностните лица и специализираните служби за безопасност и здраве при
работа; на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; на членовете на комитетите и групите по условия на труд; на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност; на работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица
здраве и живот
2. Обучения по електробезопасност и за работа със съоръжения с повишена опасност
V. НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ” – дейности:
1. Издаване на периодичен електронен/печатен Информационен бюлетин на Сдружението
2. Създаване и поддържане на сайт (и форум) на Сдружението
3. Национални и международни контакти със сдружения, институти и организации за приемане и адаптиране на Добра практика по ЗБР за България
4. Участие в национални и международни проекти по здравословни и безопасни условия
на труд
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, и
работи активно и последователно за тяхното реализиране, както и заплаща определения в устава членски внос.
Член на сдружението може да бъде и юридическо лице при същите изисквания към
неговия представител.
Уставът на НСЗБУТ е представен на сайта на Сдружението: www.nahsw.com
Ползите от членството в Сдружението са следните:
1. Разширена експертна среда за решаване на текущите проблеми чрез дискусии и ползване на информация на Вътрешния форум в новия сайт на Сдружението;
2. Безплатен абонамент за електронния вариант на Информационния бюлетин на Сдружението, който през 2012 г. ще излезе в 4 броя (бр. 1 – до края на м. април);
3. 50% намаление от цената на обученията, които Сдружението ще организира през годината.
По решение на третото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”, в сила от 26 март 2011 г., членският внос от 2011 г. за физически
лица е 60 лв., а за юридически лица – 120 лв.
За членство в Сдружението е необходимо да се подаде заявление по приложения
образец (формата се изтегля от сайта) и кратка професионална биография (CV) до Управителния съвет на e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com.
С уважение,
Валентин Илиев - председател на Управителния съвет на НСЗБУТ
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ЗА 2012 ГОДИНА

Правителството прие Националната програма за 2012 г. по безопасност и здраве
при работа. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически,
здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове. Изпълнението
на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и
повишаване на защита на работещите; размера на загубеното работно време в резултат
на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност; броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или преждевременно пенсиониране и
неработоспособност (инвалидност); разходите, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.); загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма; осигурителната и
застрахователната тежест и др.
В програмата се отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят основните акценти в развитието на дейността по
безопасност и здраве при работа през 2012 г.
Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия
брой трудови злополуки за периода от 2009 г. до 2011 г. с 12 на сто. През 2009 г. са регистрирани общо 3125 трудови злополуки, през 2010 г. – 3025 и през 2011 г. – 2752.
Наблюдава се и намаляване на броя на смъртните злополуки за периода от 118 на 86,
както и при загубените календарни дни от трудови злополуки с 40 на сто.
През 2011 г. продължи тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия на труда и увеличаване на нарушенията на
разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на
здравословните и безопасни условия на труд е 43%, а по законосъобразността на трудовите правоотношения - 56%, докато през 2010 г. те са били съответно 53% и 46 на сто.
ВЪВЕДЕНИЕ
Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2012 година
(НПБЗР – 2012 г.) е четвъртата годишна програма за изпълнение на целите, заложени в
Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., и е разработена на основание Решение на Министерския съвет от 26 юни 2008 г.
Чрез НПБЗР – 2012 г. Правителството на Република България одобрява мерки,
насочени към осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат промените на
работното място и възникването на нови професионални рискове в условия на икономическа и финансова криза. Развити са приоритетите на стратегията за продължаващо,
устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки и професионалните бо-
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лести, като са предвидени законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.
Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на:
• степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите;
• размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради
временна нетрудоспособност;
• броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност);
• разходите, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на
работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.);
• загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените
услуги, като следствие от събитие, което завършва с травма.
• осигурителната и застрахователната тежест и др.
Националното законодателство в областта на безопасността и здравето при
работа съответства на правото на Европейската общност. Въведени са изискванията на
всички директиви на Европейския съюз, които са в сила за държавите-членки. Новите
директиви на Европейския съюз, свързани с безопасността и здравето при работа, се
въвеждат и влизат в сила със срокове, определени от Европейската комисия и еднакви
за всички държави-членки на Европейския съюз. Изградена е система от норми, конкретни изисквания и задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа,
която създава реална основа за реализиране на принципите на единния европейски пазар. Предизвикателство обаче е единното прилагане на това законодателство.
Съществен дял от националните нормативни актове в областта на безопасността
и здравето при работа са Правилниците по безопасност на труда. Правилниците, както
и някои наредби, съдържат разпоредби, които изцяло или частично не съответстват
както на новите принципи за превенция, заложени в хармонизираното законодателство,
така и на структурните промени в някои сектори от икономиката. Необходимо е Правилниците по безопасност на труда да се развият като практически инструментариум за
реализиране на системата за оценка и контрол на професионалните рискове, а наредбите да бъдат актуализирани. Целта е да се въведат специфични изисквания за безопасност и здраве при работа, без да се ограничават отговорността и свободата на работодателите да изпълняват общите изисквания за безопасност и здраве при работа по подходящ за специфичните условия начин. Задължително следва да се отчитат структурните
и организационните промени в отделните браншове от икономиката, както и постиженията на техническия прогрес.
Трудов травматизъм.
Икономическата и финансовата криза продължава да се отразява негативно на
пазара на труда в страната. Тенденцията за намаляване на заетостта, която се наблюдава през последните три години продължава. По предварителни данни на НСИ1 средният
брой на заетите на възраст 15-64 г. през първото полугодие на 2011 г. е със 128.2 хил.
или с 4.3 % по-нисък спрямо същия период на предходната година и е 2 872.5 хил. В
структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял
на наетите в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.7% и 17.8%. В края на септември 2011 г. наетите
лица са с 9.3 хил., или с 0.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната
година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейнос1

Източник на информация – Предварителни данни от „Пазар на труда” НСИ - http://www.nsi.bg
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ти: „Преработваща промишленост“ - със 17.5 хил., „Строителство“ - с 12.4 хил., и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11.0 хиляди. В процентно изражение
намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ - с 8.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 5.6%, и „Преработваща промишленост” - с 3.4%.
По данни от Информационната система за трудовите злополуки на Националния
осигурителен институт (НОИ) лицата, осигурени за трудова злополука и професионална болест за 2009 г. са 2 696 109.
Статистиката на НОИ2 за трудовите злополуки показва намаляване на общия
брой трудови злополуки за периода от 2009 г. до 2011 г с 12%. През 2009 година са регистрирани общо 3125, през 2010 г. – 3025 и през 2011 г. – 2752. За периода се наблюдава тенденция за намаляване на броя на смъртните трудови злополуки от 118 за 2009 г
на 86 през 2011 г. Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от трудови
злополуки – 40 %.
Брой трудови злополуки и загубени календарни дни
Трудови
злополуки (бр.)
Година

2009
2010
2011

общо

3125
3025
2752

по чл.
55, ал. 1
на КСО
2605
2450
2280

В т.ч. предизвикали (бр.)
смърт
инвалидност
общо

118
94
86

по чл.
55, ал. 1
на КСО
88
80
69

общо

97
22
20

по чл.
55, ал. 1
на КСО
86
17
20

Загубени
календарни дни
(бр.)
общо
по чл.
55, ал. 1
на КСО
254964
208371
158 324
123981
154006
125880

Областите с най-голям брой трудови злополуки за 2009 г. са: София град - 922,
Пловдив – 340, Варна – 304 и Стара Загора - 223, с най-малко – Кърджали -13, Видин 18, Монтана, Силистра и Ямбол по 19.
Разпределението на трудовите злополуки по икономически дейности (КИД2008) определя секторите с най-висок риск за здравето и безопасността на работещите,
както следва:
• “Преработваща промишленост” – 875 трудови злополуки през 2009 г., 826 през
2010 г. и 701 през 2011 г.;
• ”Строителство” – 369 трудови злополуки през 2009 г. , 274 през 2010 г и 248
през 2011 г.;
• “Транспорт, складиране и пощи” – 349 трудови злополуки през 2009 г., 335
през 2010 г и 298 през 2011 г.
В сектора “Преработваща промишленост” през периода 2009-2011 г. най-голям е
броят на трудовите злополуки в икономически дейности:
• “Производство на метални изделия, без машини и оборудване” – 127 трудови
злополуки през 2009 г., 102 през 2010 г. и 106 през 2011 г.;
• “Производство на хранителни продукти” – 146 трудови злополуки през 2009 г.,
83 през 2010 г. и 90 през 2011 г.;
• “Производство на основни метали” – 59 трудови злополуки през 2009 г., 67
през 2010 г. и 35 през 2011 г.

2

Данните за ТЗ на НОИ за 2009 г. са окончателни, а за 2010 и 2011 г. – предварителни, актуални към
11.01.2011 и съответно 11.01.2012 г.
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Показателите за отчитане на трудовите злополуки също са с тенденция към намаляване общо за страната. Намалението им през 2009 г. спрямо 2008 г. за коефициента
на честота3 и коефициента на тежест4 е съответно 14,7 % и 10,4 %.
Година

Коефициент на честота

Коефициент на тежест

2008
2009

1,36
1,16

0,106
0,095

Окончателните данни за трудовите злополуки през 2009 г. показват, че за добивната промишленост коефициентът на честота е 4 пъти над средният за страната – 5,25, а
коефициентът на тежест е 3 пъти над средния за страната – 0,293. В сектора са работили 1,41 % от осигурените лица и са регистрирани 875 трудови злополуки или 28 % от
всички случаи. Следват секторите “Строителство” – 370 злополуки, “Транспорт, складиране и пощи” – 349 злополуки и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –
244 злополуки. В тези три сектора са работили общо 860 191 осигурени лица или около 32 % от всички осигурените лица. Общо регистрираните злополуки за трите сектора са 630 или 20 % от всички трудови злополуки.
От разпределението на трудовите злополуки по икономически дейности (ниво
раздели на КИД - 2008) се отчита най-голям абсолютен брой трудови злополуки в
“Държавно управление” – 202; “Строителство на сгради” – 190; “Сухопътен транспорт”
– 173; “Производство на хранителни продукти” – 146. Трудовите злополуки, отчетени в
тези икономически дейности, са 711 и представляват 22,8 % от общия брой.
През 2009 г. най-голям брой смъртни злополуки са регистрирани в: “Строителство”– 38; “Преработваща промишленост” – 25; “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 12 и “Транспорт, складиране и пощи” – 11.
Коефициентът на честота на смъртните трудови злополуки (брой смъртни трудови злополуки на 10 000 осигурени) през 2009 г. общо за страната е 0,44. В 24 икономически дейности този коефициент е над общия за страната и е в границите от 2,84 до
0,49. Най – висок е в дейностите “Добив на метални руди” – 2,84; “Производство на
основни метали” – 1,82; “Строителство на сгради” – 1,77; “Строителство на съоръжения” – 1,76.
През 2009 г. с работници и служители с общ трудов стаж до една година са станали 209 злополуки или 8 % от злополуките станали на работното място. Имащите стаж
по професията до 1 година са допуснали 719 или 27,6 % от същите. В тази връзка работници и служители без професионален опит и трудов стаж се очертават като уязвима
рискова група.
Броят на трудовите злополуки в малките и средни предприятия през 2009 г. общо са 1352, което е 43 % от общия брой.
Контрол по спазване на трудовото законодателство.
През 2011 г. от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труд” (ИА ГИТ)
са извършени общо 53 195 бр. проверки, в 37 566 предприятия. Констатирано е, че:
• в 97% от проверените предприятия има длъжностно лице, изпълняващо функциите на орган за безопасност и здраве при работа;
• 95% от проверените предприятия са с изготвена оценка на риска за здравето и
безопасността на работещите;
3
4

Коефициент на честота - брой трудови злополуки на 1000 осигурени лица
Коефициент на тежест - загубени календарни дни от трудови злополуки на едно осигурено лице
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• 96% от проверените предприятия са с осигурено обслужване на работещите от
служба по трудова медицина;
• в 62% от предприятията са учредени Комитети или Групи по условия на труд.
Като цяло тези показатели запазват нивата си от 2010 г. Увеличават се броят на
предприятията, в които работодателите утвърждават Програми за предотвратяване,
намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността на работещите. Установява се, че в 94% от проверените предприятия има приети и утвърдени от работодателя конкретни мерки със срокове и отговорни лица за минимизиране на риска. Предизвикателство пред управлението на професионалните рискове е въвеждането на
ефективни системи за мониторинг и оценка на риска, обвързани с прилагането на нови
технологии и технически решения, адаптирани към съвременното развитие на науката
и техническия прогрес, както и към появата на нови психосоциални рискове – стрес при
работа, упражняване на тормоз и насилие на работното място и др.
През 2011 г. продължи тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и увеличаване на нарушенията на
разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на
здравословните и безопасни условия на труд е 43%, а по законосъобразността на трудовите правоотношения – 56%, докато през 2010 г. те са били съответно 53% и 46%, т.е.
през 2011 г. относителния дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е намалял с 10%, докато нарушенията по законосъобразността на
трудовите правоотношения са се увеличили с 10%.
ИА ГИТ осъществява своята дейност в условия на прозрачност пред обществото
и в непрекъснато сътрудничество с организациите на работодателите и работещите. В
контекста на постигане на максимално ниво за защита на работещите, при осъществяване на цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство Агенцията успешно съчетава и прилага мерките за контрол и превенция. ИА ГИТ е бенефициент на
три проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които допринасят за укрепване на административния капацитет на институцията и повишават качеството и ефективността на контролната дейност: „Превенция за безопасност и здраве при
работа”, „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда” и „Подобряване контрола на труда”.
Чрез реализиране на дейностите по проект „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА ГИТ”, ще се въведе устойчива система за управление на качеството на
контролната дейност, включваща ефективни механизми за анализ, планиране, мониторинг и
оценка на работата, както на отделни служители и звена, така и на Агенцията като цяло.
Целта е да се модернизира и оптимизира дейността на Инспекцията по труда.
През 2012 г. ще се организират и проведат специализирани обучения на назначените по проект „Подобряване контрола на труда” асистенти в инспекционната дейност в помощ на инспекторите по труда. С освобождаване на инспекторите от несвойствени дейности ще се увеличи броят на извършените проверки и обхванатите от контролната дейност обекти, както и разкриваемостта на допуснатите нарушения на трудовото законодателство.
Дейностите по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа” са основно насочени към длъжностни лица, специализирани звена и специалисти по безопасност и здраве при работа за осъществяване на дейностите по превенция и контрол на
професионалните рискове, чрез разпространение на информация и „добри практики”.
Извън дейността по проектите и свързаните с тях обучения, ИА ГИТ ще продължи да организира и провежда надграждащи обучения на инспекторите по труда с
цел повишаване на административния капацитет на Агенцията.
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Въпреки очертаните позитивни тенденции за намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на условията на труд в предприятията, все още част от производството в редица икономически дейности се реализира с остарели машини и оборудване,
които са основен източник на опасности за работещите от една страна, а от друга – намаляват производителността. С оглед създаване на по-качествени и сигурни работни
места е необходимо да продължи финансовата подкрепата от фонд “Условия на труд”
за работодатели, които правят инвестиции за подобряване на условията на труд, вкл.
реконструкция и модернизация на предприятията и работните места; внедряване на
ново, и реконструкция и модернизация на използваното работно оборудване; изграждане на технически системи за контрол на параметрите на работната среда и др.
От особено значение в тази насока е и осигурената подкрепа за предприятията
по схемата „Безопасен труд”, изпълнявана по ОП „Развитие на човешките ресурси”. По
програмата е осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 70 000 000 лв., която ще се разходва за:
• анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея;
• модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи
обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
• закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
• разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка
с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
• обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии.
Не могат да бъдат пренебрегнати и предизвикателствата, свързани с повишаване
на мотивацията за безопасен и здравословен труд, като източник на удовлетворение
от извършваната работа и възможност за съчетаване на работата и личния живот. В тази връзка фундаменталните научни и приложни изследвания са абсолютно необходими,
а усъвършенстването на знанията и непрекъснатото повишаване на квалификацията по
здраве и безопасност на работното място е гаранция за превенция на трудовия травматизъм и професионално развитие.
Необходимо е усилията да се насочат към създаване на база данни за регистрираните професионални болести от 01.01.2000 г. в изградената информационна подсистема на професионалните болести в НОИ, с оглед цялостно проследяване на административната процедура по професионалните болести и тяхното изучаване и статистическа
обработка, в съответствие с Регламент (ЕО) 1338/2008.
Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд е осигурена възможност за реализиране на програми за диагностика на професионалните болести. Развитието на програмите за диагностика на професионалните болести е необходима мярка за превенция на здравните рискове чрез повишаване на ефективността от наблюдението. В тази връзка следва да се разработят и други отраслови програми, с които да
бъдат обхванати работещите, принудени да сменят работата си вследствие на трудова
злополука, или поради различна степен на трайна загуба на работоспособността са останали без работа. Целта е успешната рехабилитация и реинтеграция на тези работещи
на работните места.
Подкрепата на социалните партньори за провеждане на ефективна политика за
здраве и безопасност при работа е важен ресурс. Превръщането на тази подкрепа в конкретни инициативи е предизвикателство както за държавните институции, така и за социалните партньори. Необходимо е да се развие капацитетът за създаване на партньорства
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между различните организации за провеждане на ефективен диалог и пълноценно участие
в процеса на прилагане на политиката по безопасност и здраве при работа, както на национално и браншово равнище, така и на ниво предприятие.
Изпълнението на заложените мерки е финансово осигурено от: Държавния бюджет, в
съответствие с програмните бюджети за 2012 г. на отговорните министерства, ведомства и
организации; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; фонд „Условия на
труд” и други източници.
В резултат от реализирането на всички заложени дейности, програми, проекти и
мерки в Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2012 година, се
очаква намаляване на трудовите злополуки на 100 000 заети с 6 до 8 %.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
2012 година
№

Дейност/
Мярка

Описание на
дейността/мярката

Отговорни
институции/
Участници

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Полза/
Ефект

Необходими
средства
в лв. /
Източник
на финансиране

Приоритетна област I. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на
безопасните и здравословни условия на труд

1.

Въвеждане на правото на Европейския съюз и на международните стандарти на МОТ в
националното законодателство.
Директива
РазработМЗ /
Разработен
Издаден
Ефективна
Държавен
2010/32/ЕС на ване на
МТСП,
проект на нанорматизащита на
бюджет
Съвета от
проект на
НЦОЗА
редба
вен акт
работещите
10 май 2010
Наредба за
от рискове,
година за
превенция
свързани с
прилагане на
на наранянараняванирамковото
ванията с
ята с остри и
споразумение остри и
режещи инсза превенция
режещи
трументи в
на нараняваинструменсектора на
нията с остри
ти в сектоздравеопази режещи
ра на здраването и
инструменти
веопазваболниците
в сектора на
нето и болздравеопазниците
ването и
болниците,
сключено
между
HOSPEEM и
EPSU
Усъвършенстване на националното законодателство по БЗР

2.

Усъвършенстване на системата за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и
служителите

Разработване на
проект на
Наредба за
задължителните
предварителни и
периодични
медицински
прегледи
на работниците и

гр. София, ул. „Триадица” 5А

МЗ /
МТСП,
НЦОЗА,
НОИ,
социалните
партньори

Издадена наредба

12

Издаден
нормативен акт

Ефективно
наблюдение
и контрол
върху здравното състояние на наетите лица

Държавен
бюджет

www.nahsw.com

3.

Усъвършенстване на
системата за
трудовомедицинско
обслужване
на работниците и служителите

4.

Определяне
на функциите
и задачите на
представителите по БЗР
на работниците и служителите

5.

Актуализиране на Правилник по
безопасност
на труда при
разработване
на рудни и
нерудни находища по
подземен
начин (В-0102-04), МХМ,
1971 г. (изм. и
доп., ИБТ на
МТСГ бр. 11
от 1994 г.)
Промяна на
условията за
обучение на
работещите
за придобиване на квалификационна група по
електробезопасност

6.

служителите
Изготвяне
на Проект
на стандарти по
трудова
медицина

МЗ /
МТСП,
НЦОЗА,
СТМ,
социалните
партньори

Стандарти по
трудова медицина за унифициране изискванията за трудовомедицинското
обслужване

Разработени
стандарти

Повишаване
на качеството на службите за превенция на
здравето на
работното
място

Държавен
бюджет

Висшите
медицински
училища,
Национален
консултант по
трудова
медицина, МЗ,
НЦОЗА
МТСП,
ИА”ГИТ”,
социалните
партньори

Програма за
обучение,
включваща и
практическата
подготовка на
специализантите по трудова
медицина

Изготвена програма за
обучение

Ефективно
обучение по
трудова медицина
Подобрено
трудовомедицинско
обслужване
на работещите

Държавен
бюджет

Нормативен акт

Издаден
нормативен акт

Повишаване
качеството
на превенция
и контрол

Държавен
бюджет

МТСП /
МИЕТ,
фонд
„УТ”,
социалните
партньори

Издаден
правилник по
безопасност и
здраве при работа

Издаден
нормативен акт

Въвеждане
на единни
правила и
норми
Превенция
на професионалните
рискове

50 000
лв./ Фонд
„УТ”

Изменение
на Правилника за
безопасност и
здраве при
работа по
електрообзавеждането с напрежение до
1000 V (ДВ,
бр. 21 от
2005 г.)

МТСП/
МИЕТ

Издадени правилници

Издадени
нормативни
актове

Държавен
бюджет

Изменение
на Правилника за
безопасност и
здраве при

МИЕТ/
МТСП

Повишаване
качеството
на обучение
за придобиване на квалификационна група по
електробезопасност
Намаляване
на административната
тежест за
потребителите

Изготвяне
на нова
програма
за обучение по
трудова
медицина

Промяна на
съществуващ или
изготвяне
на нов нормативен акт
за дейността на представителите по БЗР
на работниците и
служителите
Разработване на
проект на
Правилник
по безопасност на
труда при
разработване на
рудни и
нерудни
находища
по подземен начин

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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7.

8.

Актуализиране на Наредба № 7 от
23.09.1999 г.
за минималните изисквания за здравословни и
безопасни
условия на
труд на работните места и при използване на
работното
оборудване
(Наредба №
7)
Привеждане в
съответствие
на изискванията за осигуряване на
здравословни
и безопасни
условия на
труд на работниците по
срочно трудово правоотношение
или временно
трудово правоотношение
с промените в
Кодекса на
труда относно
надомната
работа или
работата от
разстояние

работа в
електрически
уредби на
електрически и
топлофикационни
централи и
по електрически мрежи, (ДВ, бр.
34 от 2004
г.)
Изменение
и допълнение на
Наредба №
7

Изменение
и допълнение на
Наредба №
5 от
20.04.2006
г. за осигуряване на
здравословни и
безопасни
условия на
труд на
работниците по срочно трудово
правоотношение
или временно трудово правоотношение

МТСП/М
З,
Социални партньори

Издадена наредба

Издаден
нормативен акт

Осигуряване
на съответствие на Наредба № 7 с
изискванията
на други
подзаконови
нормативни
актове

Държавен
бюджет

МТСП

Издадена наредба

Издаден
нормативен акт

Пълно съответствие на
изискванията
на Наредба
№5 с разпоредбите на
Кодекса на
труда относно организацията на
работа и
здравословните и безопасни условия на труд
на работниците и служителите,
които извършват надомна работа
или работа
от разстояние

Държавен
бюджет

Усъвършенстване на контрола по прилагане на законодателството в областта на БЗР
9.

Укрепване
на административния капацитет на
ИА ГИТ
(Проект
„Повишаване ефективността
на контролната
дейност на
ИА ГИТ” )

Усъвършенстване на методологията
на инспекционната дейност

гр. София, ул. „Триадица” 5А

ИА
„ГИТ”,
МТСП

Сключен договор за работа
по Проекта,
дейност „Въвеждане на
система за управление качеството на контролната дейност

14

Сключен
договор

Повишаване
качеството
на контролната дейност

15 420 лв.
/ОПРЧР
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10.

11.

12.

Осигуряване на прозрачност на
дейността
на Инспекцията по
труда пред
обществото
Подобряване на
сътрудничеството
със социалните
партньори
и с други
контролни
органи с
функции в
областта
на труда
Осъществяване на
ефективна
контролна
дейност

Въвеждане на
информационните технологии в дейността на ИА
ГИТ

ИА
„ГИТ”,
МТСП

Сключен договор за работа
по Проекта,
дейност „Разработване и внедряване на информационна
система на ИА
„ГИТ”

Обучение на
инспекторите
по труда

ИА
„ГИТ”,
ЦРЧРРИ
към
МТСП

Повишаване на
квалификацията
на служителите
и поддържане
на придобити
специфични
знания и умения
за провеждане
на ефективен и
качествен контрол (общо 460
служители)*
(* дейността ще
стартира през
2012г. и ще
приключи през
2013г.)
Сключен договор с основни
елементи - подготовка и изпълнение на
функциите на
асистентинспектори;
Обучени 110
асистенти в
инспекционната
дейност за извършване на
възложената им
работа
Периодични
публикации,
информационни
кампании;
Поддържане на
сайта на ИА
„ГИТ”

Включване в
работата на
ИА ГИТ на
асистент инспектори

ИА
„ГИТ”,
МТСП

Осигуряване
на информация за дейността на ИА
„ГИТ”

ИА „ГИТ”

Периодичен
обмен на
информация
за състоянието на условията на труд

ИА
„ГИТ”/
МТСП,
социални партньори

Насочване на
контролната
дейност в
предприятия
от преработващата про-

ИА „ГИТ”

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Разработена и
внедрена
информационна
система*
(* дейността
ще стартира през
2012 г. и
ще приключи
през
2014 г.)
Брой
обучени
служители

Повишаване
качеството
на контролната дейност

3 535 929
лв. * /
ОПРЧР
(* бюджетът е
общо за
дейността
от 2012 г.
до 2014
г.)

Повишаване
качеството
на контролната дейност

231 187
лв.*

(* бюджетът е
общо за
дейността
от 2012 г.
и 2013 г.)
Брой
обучени
асистентинспектори

Повишаване
качеството
на контролната дейност

104 160
лв. /
ОПРЧР

Брой
публикаци в медиите;
актуализиран
сайт

Повишена
прозрачност
и повишена
оценка на
обществената значимост
на дейността
на ИА „ГИТ”

Бюджет
на ИА
„ГИТ”

Повишаване на
ефективността и
ефикасността
на контрола

Обмен на
информация в
тристранния
съвет по
условия
на труд
към МИЕТ

Повишаване
на информираността на
социалните
партньори за
контролната
дейност на
ИА „ГИТ”

Държавен
бюджет

Извършени
проверки

Увеличен
брой
проверки
с5%

Увеличен
брой предприятия с
осигурени
здравословни и безо-

Бюджет
на ИА
„ГИТ”

15
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мишленост и
строителството
Насочване на
контролната
дейност в
предприятия,
извършващи
дейност на
големи строителни обекти,
в т.ч. магистрали Тракия и
Струма, Дунав мост и
обекти на
„Метрополитен” АД гр.
София
Инспектиране
на предприятията с рискови производства и
дейности,
подлежащи
на периодичен контрол

пасни условия на труд
ИА „ГИТ”

Извършени
проверки

Увеличен
брой
проверки
с5%

Подобрена
защита на
работниците,
извършващи
дейности на
големи строителни обекти в областта
на условията
на труд

Бюджет
на ИА
„ГИТ”

ИА „ГИТ”

Извършени
проверки

Увеличен
брой
проверки
с5%

Превенция
на здравето и
безопасността при работа
в рискови
производства
и дейности

Бюджет
на ИА
„ГИТ”

Информационно осигуряване на системата по БЗР
13.

Хармонизиране на
статистиката за
трудовите
злополуки

Директно приложение на Регламент(ЕС ) №
349/2011 от 11
април 2011 г. на
Европейската
комисия за прилагане Регламент
(ЕО) №1338/2008
на Европейския
парламент и на
Съвета относно
статистиката на
Общността в областта на общественото здраве и
здравословните и
безопасни условия
на труд по отношение на статистическите данни за
трудовите злополуки;
Реализиране на
проект „Консолидация на методологията, разработена от ESAW за
събиране на данни
за трудовите злополуки”, изпълняван по Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ между
Евростат и НОИ
относно: „Развитие
на информационна
подсистема „Трудови злополуки”
(ИСТЗ) към Информационната
система на НОИ

гр. София, ул. „Триадица” 5А

НОИ

Актуализирани
модули на ИСТЗ
за регистрация
на данните;
Нов помощен
модул за статистическа обработка на данните.

16

Работещи модули на
ИСТЗ

Осигуряване
на налични
съпоставими
данни, с помощта на
които да се
прави обективна оценка
на въздействието и
ефективността на предприетите мерки в областта
на здравословните и
безопасни
условия на
труд;
Използване
на методология, избягваща налагането на допълнителна административна тежест

Бюджет
на НОИ;
Евростат
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14.

Въвеждане в експлоатация
на информационна подсистема
„Професионални
болести”
към информационната
система
„Социално
осигуряване” на
НОИ

Тестване с реални
данни на разработения през 2011 г.
софтуерен продукт
за информационната подсистема
“Професионални
болести” (ИСПБ) в
едно избрано ТП
на НОИ;
Въвеждане на
ИСПБ в експлоатация във всички
ТП на НОИ и ЦУ
на НОИ

НОИ

Електронни
досиета за получените бързи
известия в НОИ
след 2000 г.;
Регистър на
лицата с признати ПБ

Брой
създадени електронни
досиета
за случаи
на професионал-ни
болести.

15.

Обработка
и систематизиране на
статистическата
информация за
трудовите
злополуки

• Статистическа
информация за
трудовите злополуки за 2010 г.;

НОИ

Книга за трудови злополуки/брой, разпределение,
показатели;
Годишник на
НОИ;
Изпращане на
данни за ТЗ на
Евростат, МОТ;
Статистическа
информация,
публикувана в
сайта на НОИ

Налична,
актуална
статистическа
информация за
2010 г.;
Навременна
оперативна
информация за
съответния период

• Годишна оперативна информация
за трудовите злополуки за 2011 г.;
• Оперативна информация за трудовите злополуки
за всяко тримесечие на 2012 г.

Осигуряване
на надеждна
информация
за определяне правото и
контрол при
изплащане
на парични
обезщетения,
пенсии и
помощи поради професионална
болест;
Осигуряване
на коректна
статистическа информация за професионалните болести
Подобряване
на разпространението,
достъпността
и документирането на
статистическата информация;
Предприемане на мерки и
мотивиране
на управленски решения
по безопасни
и здравословни условия на труд;
Очертаване
на тенденции
в трудовия
травматизъм;
Осигуряване
на навременна оперативна информация за ТЗ

Бюджет
на НОИ

Бюджет
на НОИ

Приоритетна област II. Насърчаване на развитието и прилагането на секторни стратегии
16.

17.

Осигуряване на
здравно
наблюдение в рискови сектори от икономиката

Рехабилитация и
реинтеграция на

Провеждане
групови медицински
прегледи на
работници и
служители в
рискови производства и
дейности за
ранно откриване на професионални
болести
Диагностика
на професионалните болести

Фонд
“УТ”, МЗ

Рехабилитация и реинтеграция на
работещи от

НОИ, МЗ

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Фонд
“УТ”, МЗ

Извършени
групови медицински прегледи
на работещи

Брой
медицински прегледи

Превенция
на професионалните
болести

Клинично уточняване на диагнозата на заболяването със
съмнение за
професионален
характер
Разработени и
прилагани национални отраслови прог-

Брой
медицински прегледи

Превенция
на професионалните
болести

Брой
работещи, преминали

Подобряване
на професионалния и
здравен ста-

17

1 млн. лв.
/Бюджет
на ФУТ

15 362 00
0 лв. /
Бюджет
на ДОО
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работещи
от рискови
сектори на
икономиката

18.

Повишаване на информираността по
приложението на
законодателството
за намаляване на
риска от
професионална експозиция на
азбест в
строителството

19.

Осигуряване на
здравно
наблюдение в образователния
сектор

20.

Повишаване на информираността за
рисковете
на работните места
в минната
индустрия
и превенция на

рискови сектори на икономиката,
които са принудени да
сменят работа си вследствие на трудова злополука и професионална
болест, или
поради различна степен
на трайна
загуба на
работоспособността, са
останали без
работа
Разработване
на информационни материали за определяне на
„инцидентна и
с ниска интензивност експозиция” на
азбест; информационни
материали
относно принципи, средства
и процедури
за минимализиране на
риска от експозиция на
азбестови
влакна при
дейности с
азбестови
материали
Проучване на
психоемоционалното напрежение, стреса
и бърнаут
синдрома
(синдром на
професионалното изчерпване).

Оценка на
риска и анализ на здравното състояние на работещите в
миннодобивната
промишленост

гр. София, ул. „Триадица” 5А

рами за рехабилитация и реинтеграция на
работещите

рехабилитация

тус на работната сила в
рискови сектори от икономиката

НЦОЗА/МЗ

Изготвени и
разпространени
информационни
материали

Публикация
Материал за
сайта на
НЦОЗА

Подобряване
на защитата
на работещите в строителството от
експозиция
на азбест.

Държавен
бюджет

МЗ,
НЦОЗА

Идентифициране на рискови
фактори за
развитието на
бърнаут синдрома и влошаване здравето
на учителите

Проведено
проучване, обхващащо
500 учители
(психоемоционално
напрежение,
стрес,
бърнаут
синдром,
здравно
състояние),

Държавен
бюджет

Българска минногеоложка камара /
Браншови синдикални
организации

Подобряване на
здравословното
състояние на
работещите

Брой
медицински прегледи

Ограничаване на бърнаут синдрома
и влиянието
му на заболявания с
психосоматичен
механизъм
на възникване, като:
повишено
артериално
налягане,
исхемична
болест на
сърцето,
язвена болест на стомаха, депресии и др.
Намаляване
нивото на
заболеваемостта и
степента на
временна и
трайна неработоспособност

18

Бюджет
на Фонд
„УТ”
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професионалното
здраве
21.

Подобряване взаимодействието между
институциите и социалните
партньори
на отраслово и
браншово
ниво

Периодично
обсъждане в
отрасловите/браншови
съвети по
условия на
труд на анализи, доклади, отчети и
препоръки по
БЗР

(миньори),
Фонд
„УТ”

МИЕТ,
ИА „ГИТ”,

НОИ,
социалните
партньори
(отрасло
ви/бран
шови
съвети
по условия на
труд)

Ефективно взаимодействие
между социалните партньори
на отраслово/браншово
ниво и държавните органи

Изготвени анализи,
доклади,
отчети и
препоръки по БЗР

Развитие на
сътрудничеството и поефективно
решаване на
въпросите по
БЗР на отраслово/
браншово
ниво

Държавен
бюджет

Приоритетна област III. Управление на новите и все по-големи рискове
22.

23.

Управление на
дейността
по здравословни и
безопасни
условия на
труд

Мониторинг
на условията на труд

Разработване
и въвеждане
на модели на
системи за
управление
на дейността
по безопасност и здраве
при работа
(БЗР), с 14
обособени
позиции

ИА „ГИТ”

Създадени 13
браншово ориентирани модели на СУБЗР,
внедрени в 200
предприятия

Разработване
на Кодекси на
„добри практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи
по безопасност и здраве
при работа

ИА „ГИТ”

Разработени
Кодекси на
„добри практики” в тираж по
1000бр.;
Технически
правила, Ръководство с практически правила
и ръководни
принципи по
безопасност и
здраве при работа за 30 икономически дейности

Разработване
на практически инструменти за оценка
на работното
място по
икономически
дейности

ИА „ГИТ”

Изготвени обща
и 30 методики
за оценка на
риска по икономически дейности, въведени
в програмен
продукт за
оценка на риска

Разработване
на профили
по безопас-

ИА „ГИТ”

Изготвени общ
профил и 30
профила по

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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Брой
разработени и
въведени
модели
на системи за
управление на
дейността по
БЗР
(* дейността
ще стартира през
2012г и
ще приключи
през
2013 г.)
Брой
издадени
и разпространени
Кодекси
за „добри
практики”*
(* дейността
ще стартира през
2012г. и
ще приключи
през
2013г.)
Достъпен
за използване
програмен продукт за
оценка
на риска
по икономически дейности
Разработен общ
профил и
30 бр.

Подобряване
на организацията по
осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд в предприятията

4 320 000
лв. /
ОПРЧР
(* бюджетът е
общо за
дейността
през 2012
г. и през
2013 г.)

Подобряване
на организацията по
осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд в предприятията

2 304 000
лв.* /
ОПРЧР

Подобряване
на организацията по
осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд в предприятията

2 846 400
лв. /
ОПРЧР

Наличие на
актуална
информация

2 880 000
лв.* /
ОПРЧР

(* бюджетът е
общо за
дейността
през
2012г. и
през
2013г.)
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по икономически
дейности

ност и здраве
при работа
(БЗР) по икономически
дейности

икономически
дейности

профили
по икономически дейности*
(* дейността
ще стартира през
2012 г. и
ще приключи
през
2013 г.)

за 30 икономически дейности

(* бюджетът е
общо за
дейността
през 2012
г. и през
2013 г.)

Приоритетна област IV. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите
към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността
24.

25.

Насърчаване на
работодателите за
подобряване на условията на
труд в
предприятията

Повишаване на осведомеността
за дейностите по
насърчаване на сътрудничеството за
превенция
на рисковете на работното място

Финансиране на
дейности за
модернизиране
на работното
оборудване и
технологиите и
управление на
професионалните рискове в
предприятията
Предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по Схема
„Безопасен труд”
в рамките на
ОПРЧР за: модернизация
и/или реконструкция и/или
обезопасяване
на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и
съоръжения;
закупуване на
предпазни средства и специално
работно облекло; разработване и придобиване на стандарти
за безопасни
условия на труд
във връзка с
въвеждане на
ново работно
оборудване и
технологии;
обучение на
служители за
безопасна работа с нововъведено работно
оборудване и
технологии

Фонд
„УТ”

Финансирани и
реализирани
проекти за подобряване условията на труд
в предприятията

Брой
предприятия

АЗ

Финансирани и
реализирани
проекти за подобряване условията на труд
в предприятията

Брой
работодатели
(предприятия)

Провеждане на
национална конференция в
рамките на Европейска кампания „Здравословни работни
места. Да работим заедно за
превенция на
риска”

МТСП
/ МЗ,
ЕАБЗ
Р

Проведена конференция

Разпространение на:
• информацион-

МТСП
/ МЗ,
ИА

Публикувани
информационни
материали –

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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Повишаване
броя на
предприятията, подобрили условията
на труд с
финансовата
подкрепа на
Фонд “Условия на труд”
Повишаване
на ефективността на
производството и производителността на труда
чрез създаване на условия за
рационално
използване и
организация
на трудовите,
материалните и финансови ресурси

2,2 млн.
лв. / Фонд
„УТ”

Проведена конференция

Повишаване
качеството на
дейностите по
поддръжка на
безопасно
работно място

Бюджет
на ЕАБЗР

Брой
листифакти;

Повишаване
на мотивацията и инфор-

Бюджет
на ЕАБЗР

Брой
обучени
служители

70 млн.
лв. * /
ОПРЧР
(*Общ
бюджет
по схемата BG051
PO0012.3.02
“Безопасен труд ”
за периода 2011 г.
– 2013 г.)
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26.

Укрепване и
разширяване ролята
на социалния диалог
за повишаване на
мотивацията за прилагане на
законодателството
по безопасност и
здраве при
работа

ни материали и
добри практики
за насърчаване
на сътрудничеството при превенция на рисковете на работното място чрез
Националната
фокусна точка на
ЕАБЗР;
• информационни
материали и
добри практики
от Комитета на
старшите инспектори
Провеждане на
обучение по
безопасност и
здраве при работа за представители на: комитетите/групите
по условия на
труд, областните
съвети по условия на труд,
отрасловите
(браншовите)
съвети по условия на труд,
както и на работодатели и работодателски организации
Провеждане на
информационни
кампании за
превенция на
професионалните рискове

„ГИТ”,
социалните
партньори

листи-факти,
доклади, информационни брошури

Брой
доклади;
Брой
информационни
брошури

мираността за
подобряване
на безопасността и
здравето на
работното
място

Социалните
партньори /
Фонд
„УТ”

Проведени семинари за обучение по безопасност и здраве
при работа

Брой
проведени обучения

Повишаване
на капацитета
на социалните партньори
на ниво предприятие за
ефективно
прилагане на
законодателството по
безопасност и
здраве при
работа

640 000
лв. / Фонд
„УТ”

Социалните
партньори /
Фонд
„УТ”

Проведени конференции и
кръгли маси за
обмяна опит и
добри практики
в областта на
БЗР;
Издадени и
разпространени
информационни
материали по
безопасност и
здраве при работа за рискови
отрасли и дейности, и за рискови групи работещи
Издадено ръководство

Брой
проведени информационни
кампании

Повишаване
на осведомеността и мотивацията на
работещите и
на работодателите за
изпълнение
на законодателството по
безопасност и
здраве при
работа

85 000
лв. / Фонд
„УТ”

Издадено
ръководство

Ефективна
защита на
работещите
от рискове,
свързани с
експозицията
на изкуствени
оптични лъчения

Държавен
бюджет

Издадени информационни
материали свързани с КУТ;
Създадена и
поддържана
интернет стра-

Брой
издадени
информационни
материали;
Изграде-

Подобряване
на социалния
диалог чрез
укрепване
капацитета на
КУТ/ГУТ

В рамките
на бюджет по
Проект
„Здравословни,
безопас-

27.

Превенция
на рисковете за здравето и безопасността
на работещите, свързани с експозиция на
изкуствени
оптични
лъчения
при работа

Отпечатване и
разпространение
на Ръководство
за прилагане на
Наредбата за
минималните
изисквания за
осигуряване на
здравето и безопасността на
работещите при
рискове, свързани с експозиция
на изкуствени
оптични лъчения

МТСП,
МЗ /
НЦОЗА,
Фонд
„УТ”,
социалните
партньори

28.

Доизграждане на
мрежа от
комитети по
условия на
труд в три
нови бран-

Изготвяне на
анализ на информацията от
анкетите в три
бранша;
Провеждане на
работни срещи

КНСБ /
МТСП,
ИА”ГИ
Т”,
браншови
рабо-

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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ша в България

за изготвяне на
план за действие
на КУТ в съответния бранш;
Провеждане на
международна
конференция

тодателски
организации

ница;
Наличие на актуална информация за дейността на
КУТ/ГУТ

29.

Подкрепа за
достоен
труд – информиране
на работещите с цел
насърчаване на промените в
поведението за укрепване на
здравето и
работоспособността

• Изграждане и
функциониране
на електронна
платформа за
дис-танционно
обучение по
БЗР;
• Поддържане на
мрежа от информационни
бюра "Достоен
труд";
• Провеждане на
кръгли маси по
въпросите на
БЗР;
• Издаване на
наръчници по
БЗР и разпространение на добри практики

КТ
„Подкрепа”

30.

Подобряване на информираността и
компетентността на
работещите
за осигуряване на БЗР

Организиране и
провеждане на
тематични курсове;
Разработване на
обучителни
материали;
Разпространение на примери
за добра практика - подбор и
разпространение
на примери за
добра практика
от утвърдени
европейски и
други източници;
Разработване на
ръководство за
оценка на психосоциалните
рискове при
работа в офис

МЗ /
НЦОЗА;
Фонд
„УТ”
социалните
партньори

Функционираща
ел. платформа
за дистанционно
обучение;
Действаща мрежа от 37 информационни бюра в
страната (с 1
централно бюро
в София, шест
регионални центъра, и 30 спомагателни бюра
в страната);
Проведени кръгли маси – 8 бр.;
Издадени информационни
материали – 2
бр.
Проведено обучение на специалисти в областта на ЗБР;
Разработени и
разпространени
обучителни материали;
Подбрани и
разпространени
примери за добра практика

на мрежа
на
КУТ/ГУТ;
Създадена и поддържана
интернет
страница
Платформа за
дистанционно
обучение;
Брой
информационни
бюра;
Брой
проведени кръгли
маси;
Брой
информационни
материали
Брой
проведени обучения;
Брой
обучителни
материали;
Разработено
ръководство

ни и екологични
условия
на труд”

Повишаване
на мотивацията и информираността за
подобряване
на безопасността и
здравето на
работното
място

ОПРЧР

Повишена
компетентност на работещите в
областта на
осигуряването
на ЗБР –
медицински и
немедицински
специалисти,
работодатели
и мениджъри,
работещи и
техните представители –
синдикати,
КУТ и ГУТ.

Държавен
бюджет

***
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода януари – март 2012 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода януари –
март 2012 г.

НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне
на работните места, подходящи за трудоустрояване на
лица с намалена работоспособност
(обн., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2012 г.)

В “Държавен вестник”, брой 13 от 14 февруари 2012 г., е обнародвана Наредба
№ РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Наредбата е издадена на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда и влиза в сила три месеца след обнародването й в
„Държавен вестник“ – от 15 май 2012 г.
От същата дата се отменя Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от
председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и
председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.).
По-долу поместваме цялата наредба.
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА,
ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА
РАБОТОСПОСОБНОСТ
Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост
от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:
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Код по
КИД
2008/
раздели
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38.11
38.12
38.21
38.22
38.3
39
41
42
43

Процент

Наименование на икономическата дейност
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство
Добив на въглища
Добив на нефт и природен газ
Добив на метални руди
Добив на неметални материали и суровини
Спомагателни дейности в добива
Производство на хранителни продукти
Производство на напитки
Производство на тютюневи изделия
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Производство на облекло
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на химични продукти
Производство на лекарствени вещества и продукти
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Производство на основни метали
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Производство на превозни средства, без автомобили
Производство на мебели
Производство, некласифицирано другаде
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Събиране, пречистване и доставяне на води
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Събиране на неопасни отпадъци
Събиране на опасни отпадъци
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
Рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Строителство на сгради
Строителство на съоръжения
Специализирани строителни дейности
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45
46
47
49
50
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски дейности
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии
Информационни услуги
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

10

Операции с недвижими имоти
Юридически и счетоводни дейности
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Научноизследователска и развойна дейност
Рекламна дейност и проучване на пазари
Други професионални дейности
Ветеринарномедицинска дейност
Даване под наем и оперативен лизинг
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с
пътувания и резервации
Дейности по охрана и разследване
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с настаняване
Социална работа без настаняване
Артистична и творческа дейност
Други дейности в областта на културата
Организиране на хазартни игри
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Дейности на организации с нестопанска цел
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
Други персонални услуги

10
10
10
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97
98
99

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
Дейности на екстериториални организации и служби

10
10
10

Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети найголям брой лица по трудови/служебни правоотношения.
(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите
на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата
по условия на труд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за
трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на
Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя
на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.
***

НАРЕДБА № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за
осъществяване на превантивна дейност от органите за
ПБЗН на МВР (обн., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 100 от 20 декември 2011 г., е обнародвана Наредба
№ Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност
от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството
на вътрешните работи.
Наредбата е издадена на основание чл. 52г, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и влиза в сила от 24 декември 2011 г.
От същата дата е отменена Наредба № Iз-809 от 2010 г. за реда за осъществяване
на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на МВР (ДВ,
бр. 33 от 2010 г.).
На каква помощ могат да разчитат работодателите?
Съгласно чл. 2 от новата наредба превантивната дейност се осъществява от
органите за ПБЗН на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при МВР (ГДПБЗН - МВР) съвместно с органите на държавната власт, местното
самоуправление, юридическите лица и гражданите при оказване на експертна и методическа помощ.
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Превантивната дейност на ГДПБЗН - МВР обхваща:
1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и
извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
2. участие в разработването на планове, свързани със защитата при бедствия;
3. подпомагане на министъра на вътрешните работи при осъществяване на дейността по категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете от бедствия;
4. поддържане на колективни и индивидуални средства за защита, предоставени
на ГДПБЗН - МВР в съответствие с изискванията на Наредбата за реда за изграждане,
поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с Постановление
№ 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.), и Наредбата за реда за
създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане запасите от
индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.);
5. анализ на информацията, получавана в Националния оперативно комуникационно-информационен център (НОКИЦ) за подпомагане на процеса по управление на риска от
пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. предлагане на насоки за развитие на обучението и образователните програми
по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Съгласно чл. 6, ал. 3 от наредбата при осъществяване на информационноразяснителната дейност органите за ПБЗН разработват специализирани материали, организират и провеждат целенасочени информационни кампании за повишаване информираността на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
Съгласно чл. 19, ал. 2 от наредбата органите на ГДПБЗН, осъществяващи
превантивна дейност:
1. организират и осъществяват превантивната дейност в съответствие с тяхната компетентност;
2. осъществяват взаимодействието в областта на ПБЗН с териториалните
структури на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите и подпомагат дейността им с тематични и специализирани информационни
материали;
3. информират и предлагат на структурите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите мерки за снижаване риска при бедствия, пожари и извънредни ситуации;
4. организират мероприятия с превантивен характер като обучения, занятия, демонстративни прояви и други дейности за информиране и обучение на населението по защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

***
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ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за ратифициране на КОНВЕНЦИЯ № 161 за
службите по трудова медицина, 1985 г. на Международната организация на труда (ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 96 от 6 декември 2011 г., е обнародван Закон за ратифициране на конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, в сила от 10 декември 2011 г.
С член единствен на закона Народното събрание на Република България ратифицира Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, приета на 26 юни 1985 г. в Женева, Швейцария. С този акт
на Народното събрание Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на
МОТ ще стане част от вътрешното право на Република България.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от
1991 г., изм., бр. 85 от 2003 г., бр.18 от 2005 г., бр. 27 и 78 от 2006 г., и бр. 12 от 2007 г.)
международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли
в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
ВНИМАНИЕ! Тъй като текстът на Конвенцията все още не е обнародван, в
следващия брой ще представим предварителен превод на съдържанието й.

***

ИНСТРУКЦИЯ № Із-2935 от 21 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР
(ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.)

В “Държавен вестник”, брой 96 от 6 декември 2011 г., е обнародвана Инструкция № Iз-2935 от 21 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на
Министерството на вътрешните работи, в сила от 6 декември 2011 г.
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От същата дата е отменена Инструкция № Із-2663 от 2010 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Гражданска защита"
(ДВ, бр. 93 от 2010 г.).
Инструкцията е издадена от Министерството на вътрешните работи на основание чл. 52г, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 8 от Закона за Министерството на вътрешните
работи и тя регламентира реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване
от главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи на Министерството на вътрешните работи (МВР) и
териториалните й звена.
Операциите по издирване и спасяване са операции, при които се използват
сили и средства за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда, и за
извеждането им на безопасно място.
Операциите по издирване и спасяване, извършвани от ГДПБЗН, са следните:
1. операции по издирване и спасяване на повърхността и под вода;
2. операции по издирване и спасяване по суша, както и с използване на алпийски
техники;
3. операции по издирване и спасяване при авиационни произшествия.
От комплекса издирвателни и спасителни работи най-напред се извършват тези, от които зависи животът на пострадалите или осигуряването на тяхната безопасност. При продължителна операция се осигурява посменна работа съобразно атмосферните условия, спецификата на работата и наличните сили, като времетраенето на смяната не може да бъде повече от 12 часа. Ръководителят на място взема решение за
приключване на издирването и спасяването и за прекратяване на операцията съобразно
обстановката, като се има предвид следното:
1. издирването се прекратява само в случаите, когато:
а) всички вероятни райони са били обследвани;
б) всички вероятни местоположения на пострадали са били проверени;
в) съществува реална опасност за живота на спасителите;
2. спасяването се прекратява само в случаите, когато:
а) оцелелите, пострадалите или загиналите са изведени;
б) съществува реална опасност за живота на спасителите.
***

ИНСТРУКЦИЯ № Із-33 от 11 януари 2012 г. за реда за
осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни
работи (НАВР) при бедствия (ДВ, бр. 7 от 24 ноември 2009 г.)
В “Държавен вестник”, брой 7 от 24 януари 2012 г., е обнародвана Инструкция
№ Із-33 от 11 януари 2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствия.
Инструкцията е издадена на основание чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството
на вътрешните работи и влиза в сила от 24 януари 2012 г.
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От същата дата е отменена Инструкция № 3 от 2007 г. за реда за осъществяване
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, издадена
от министъра на държавната политика при бедствия и аварии (ДВ, бр. 62 от 2007 г.).
По смисъла на тази инструкция "неотложни аварийно-възстановителни работи" при бедствия са комплекс от своевременни дейности и работи, провеждани от
структурите на Единната спасителна система (ЕСС) при бедствени ситуации с цел ограничаване на щетите, недопускане на вторични вредни последствия и осигуряване на
условия за възстановяване нормалния ритъм на живот.
Неотложните аварийно-възстановителни работи (НАВР) се провеждат в зоната на бедствие при:
1. авария в АЕЦ;
2. авария с радиоактивни източници;
3. авария с отделяне на опасни химически вещества (ОХВ);
4. откриване на неизвестни по състав и произход вещества;
5. земетресение;
6. наводнение;
7. горски пожари и пожари, създаващи предпоставка за екологична катастрофа;
8. обилни снеговалежи;
9. транспортни инциденти;
10. активизирани свлачища;
11. силни ветрове, бури и смерчове.
Основен принцип е, че неотложни аварийно-възстановителни работи приоритетно се извършват дейности за осигуряване живота и здравето на населението.
Подход за успешно провеждане на НАВР
За успешното провеждане на НАВР зоната на бедствието се разделя на сектори,
участъци и обекти за работа.
Секторът включва един или повече участъка, в които се извършват НАВР.
Участъкът за работа включва един или няколко обекта и се определя от участващите сили и средства.
Обектът е конкретното място, където се провежда НАВР от един или няколко
екипа.
Дейностите по провеждане на НАВР се координират от ръководител на място,
определен съгласно Закона за защита при бедствия.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на Единната спасителна система (ЕСС) при провеждането на дейноститe. При
необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите
екипи от ЕСС.
Действия при провеждане на НАВР
Информация за необходимостта от провеждане на НАВР се получава от оперативните центрове (ОЦ) на Столично управление "Пожарна безопасност и защита на
населението" (СУПБЗН) или на областните управления "Пожарна безопасност и защита
на населението" (ОУПБЗН).
След получаване на информацията дежурният в ОЦ:
1. изяснява обстановката;
2. изпраща дежурните екипи на мястото на събитието;
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3. докладва на началника на СУПБЗН/ОУПБЗН и информира Националния оперативен център за предприетите действия по провеждане на НАВР;
4. изпълнява разпорежданията на началника на СУПБЗН/ОУПБЗН;
5. изпълнява съответните стандартни оперативни процедури (СОП) по Закона за
защита при бедствия.
***

ЗАПОВЕД № РД-01-815 от 7 ноември 2011 г. за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г. (ДВ, бр. 93 от 25
ноември 2011 г.)
На основание чл. 276, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда 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.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г. съгласно приложението,
съставляващо неразделна част от тази заповед.
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2012 г.
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Икономическа дейност
Добив на метални руди
Воден транспорт
Производство на превозни средства, без автомобили
Добив на въглища
Производство на основни метали
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Строителство на съоръжения
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за
плетене
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
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Коефициент
Код по
на трудов
КИД –
травматизъм
2008
(Ктт)
07
50
30
05
24
33
42

12,09
4,52
4,19
3,62
3,31
2,38
2,22

35

1,95

16

1,84

38
23

1,82
1,62
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12.
13.
14.
15.
16.

Специализирани строителни дейности
Сухопътен транспорт
Добив на неметални материали и суровини
Строителство на сгради
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

43
49
08
41
17

1,61
1,60
1,56
1,52
1,44

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Събиране, пречистване и доставяне на води
Пощенски и куриерски дейности
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Производство на химични продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство на мебели
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство, некласифицирано другаде
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Производство на хранителни продукти
Далекосъобщения
Производство на напитки
Производство на лекарствени вещества и продукти
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

36
53
25
52
20
27
31
22
32
13

1,43
1,40
1,39
1,37
1,29
1,27
1,22
1,21
1,19
1,16

28

1,11

10
61
11
21
37
81

1,07
1,01
1,00
0,94
0,92
0,84

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,84.
***

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ през януари - март
2012 г.
• ПМС № 324 от 1 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г.)
• ПМС № 13 от 27 януари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (обн., ДВ, бр. 10 от 3 февруари 2012 г.)
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 7 от 24
януари 2012 г.)
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В “Държавен вестник”, брой 7 от 24 януари 2012 г.,е обнародван Закон
за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 28 януари
2012 г., с изключение на новите разпоредби за допълнителните условия за
извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа, и
на някои от измененията в Закона за насърчаване на заетостта, които влизат
в сила от 5 декември 2011 г.
Съгласно мотивите на Министерския съвет за промени в Кодекса на
труда те са направени във връзка със следните обстоятелства:
І. Необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива
2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно работа чрез агенции за временна заетост, съгласно която държавите
членки в срок до 5 декември 2011 г. следваше да направят преглед на ограниченията и забраните за извършване на работа чрез предприятия, които
осигуряват временна работа, както и да предприемат всички необходими
действия за приемане на нормативни актове, отразяващи изискванията на
директивата.
Промените са в съответствие и с изискванията на Конвенция № 181 на
Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по
труда, от 1997 г., ратифицирана от Народното събрание на 13 януари 2005 г.
Това е направено чрез създаване на нов раздел VІІІв „Допълнителни
условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа” в глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на Кодекса на труда.
• ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА със Закона за изменение и допълнение
на Закона за администрацията
В „Държавен вестник”, брой 15 от 21 февруари 2012 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ЗИДЗА), в
сила от 25 февруари 2012 г.
С § 19 от ЗИДЗА в чл. 107а от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.;
изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., ... посл. изм., бр. бр. 7 от 2012 г.) е

изменена алинея 4 и създадена нова алинея 5.
Съгласно новата редакция на ал. 4 на чл. 107а при сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние
пред ръководителя на териториалното звено или на териториалното поделение, който има правомощия във връзка със сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в звената или поделенията.
Новата ал. 5 на чл. 107а гласи, че всяка година до 30 април служителят е
длъжен да декларира своето имотно състояние, както и получените през
предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд
по чл. 111, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения,
както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил.
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• ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА със Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България
С § 9 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България в
Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30
и 94 от 1990 г., ... посл. изм., бр. 15 от 2012 г.) е изменен чл. 158.
Същността на член 158 не е изменена, а само е съобразена с новия ред и
условия за подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на въоръжените сили на Република
България.
Заглавието на чл. 158 е изменено от „Отпуск през време на учебно мобилизационно мероприятие” (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001
г.) на „Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв”.
До 9 юни 2012 г. чл. 158 гласи, че при повикване на учебно мобилизационно мероприятие работникът или служителят се смята в служебен отпуск
през време на мероприятието, включително деня на отиването и връщането.
Ако учебно мобилизационното мероприятие продължава 15 и повече дни,
работникът или служителят има право на 2 календарни дни платен отпуск
преди заминаването и 2 дни след завръщането, които не се включват в платения годишен отпуск. През време на учебно мобилизационното мероприятие и на отпуска за отиване и завръщане на работника или служителя се заплаща възнаграждение за сметка на бюджета на ведомството, което го провежда.
Новата редакция на чл. 158, в сила от 10 юни 2012 г., гласи, че при повикване на активна служба в доброволния резерв работникът или служителят се смята в служебен неплатен отпуск за времето на мероприятието/службата, включително деня на отиването и връщането. Ако активната
служба в доброволния резерв продължава повече от 15 календарни дни, работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск
преди заминаването и два дни след завръщането. За времето на целия отпуск
на работника или служителя се заплаща възнаграждение за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.
• НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита
на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.)
***
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Нов комитет на CEN „Оценяване на здравния риск при употреба на
химични вещества”
Българският институт за стандартизация информира за създаването на проектен
комитет на CEN (CEN/PC 416), който се ангажира с разработването на европейски
стандарт „Оценяване на здравния риск при работа с химикали”. По предложение
на Австрийския институт за стандартизация (ASI) националните членове на Европейския комитет за стандартизация (CEN) потвърдиха с Резолюция на Техническия съвет на
CEN (BT 33/2011) необходимостта от започване на стандартизационна дейност в областта на оценяването и управлението на рисковете, свързани с употребата на химични
вещества и по-специално определяне на професионалните знания, уменията и опита,
които един одитор трябва да притежава, за да се счита за компетентен да извършва
оценяване на риска относно безопасността на човешкото здраве при досег с химични
вещества. Стандартът ще определя и минимални изисквания за програмите за обучение
на оценители на здравния риск, свързан с употребата на химични вещества.
Потребността от подобен стандарт е продиктувана от прилагането на Европейския регламент: „Регистрация, оценяване, разрешаване и ограничаване на химичните вещества (REACH)”, който изисква извършване на подробни оценки на безопасността по отношение на всички химични вещества, произведени, внесени или използвани в рамките на Европейския съюз (те са около 143,000 химични вещества). Липсата
на официално одобрени стандарти относно компетентността на тези, които ще извършват тези оценки, както и наличието на програми за обучение на подходящи специалисти
в областта, налага създаването на европейския стандарт.
По този начин ще се осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда при употребата на химикали и наличието на достатъчно добре обучени експерти в областта на оценяването на здравния риск.
Потенциално заинтересовани страни от разработването на стандарта са: законодателни органи в областта на здравеопазването, представители на химическата индустрия, представители на академичната общност (БАН, университети), учени, работещи в
областта на оценяването на здравния риск като токсиколози, епидемиолози и др.
Първото пленарно заседание на комитета ще се проведе на 06 март 2012 г. в Милано, Италия. За повече информация може да се обърнете към Камелия Миланова, експерт международно сътрудничество в сектор „Основополагащи стандарти” на телефон
02/8174 539 или на email: Kamelia.Milanova@bds-bg.org

***
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Пътните превозни средства се движат по ISO стандарти
ISO току-що публикува нова брошура, която дава кратък преглед на значителния
брой международни стандарти, посветени на автомобилния сектор в световен мащаб.
В света има повече от един милиард пътни превозни средства и ако автомобилния
сектор използва състоянието на най-съвременни стандарти за такива аспекти като безопасност, въздействие върху околната среда, както и изискванията за веригата за партньорски доставки, това може да има огромно влияние върху всичките три измерения на
устойчивото развитие - социални, екологични и икономически.
" Отговорът на ISO на това предизвикателство е фактът, че от общо близо
19 000 ISO Международна стандарти само за пътни превозни средства и свързаните
с тях технологии са разработени около 900 стандарта, отнасящи се за почти всички
сектори на бизнеса и технологиите."
ISO стандарти осигуряват ползи за производителите и партньорите по веригата за
доставки, регулаторните органи и здравните власти, собствениците на превозни средства и водачи, и участници в движението, включително пешеходци. Те покриват всички
аспекти на пътни превозни средства: безопасност, ергономичност, производителност,
методи за изпитване, околната среда, както и въвеждането на иновативни технологии.
В центъра на вниманието на голяма част от тази работа е ISO технически комитет
ISO / TC 22, Пътни превозни средства, който досега е разработил повече от 700 стандарти и актуализации. Двадесет и шест страни участват в разработването на стандарти
в рамките на комитета, с още 41 като наблюдатели. Други сътрудници включват автомобилна сектор и международни организации като Световната здравна организация.
ISO / TC 204, Интелигентните транспортни системи, е основният фокус в тази
област и е разработил над 110 стандарти и актуализации. Двадесет и шест страни участват с още 24 като наблюдатели.
ISO / TC 31, Гуми, джанти и вентили, е разработил около 75 стандарти и актуализации. Двадесет и една държави участват с още 26 като наблюдатели.
Техническата спецификация ISO / TS 16949 се превърна в световен еталон за управление на качеството от автомобилни доставчици. Удостоверяване на съответствие с
ISO / TS 16949 е често изискван от доставчиците на производителите на автомобили
като условие за участие в търг за участие в глобалните вериги за доставки.
ISO и на пътните превозни средства, публикуван на английски и френски език,
е на разположение в ISO Централнен секретариат.
Брошурата може да бъде получена от ISO-националните институти.
Брошурата може да бъде изтеглен като PDF файл, без такса от уебсайта на ISO.
***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ НА НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ – гр. Враца
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО ПО ЗБУТ
Всички производства в България генерират ежедневно риск за работещите.
При едни той е по-голям, при други по-малък – но все пак риск.
И този риск за всички в организационната структура на управление (ОСУ) и топ
мениджмънта, и средния мениджмънт и супервайзорите и обикновените работници е
ясно, че се генерира от факторите в червената зона на ЗБУТ – хора, технология, техника
(машини и съоръжения), сгради и площи, записи (документация).
Но на практика в мнозинството от българските фирми няма единодействие (или
стандарт) по управление на знанието за всеки един от тези фактори.
Например – правят се обучения, инструктажи, изпити на работниците и средния
мениджмънт по пряката им дейност, по ЗБУТ, по екология и т.н. и резултатите от обучението потъват грижливо в личните досиета на обучаемите, за да служат за „доказателство” пред контролните органи (Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и т.н), че
персоналът е обучен и че работодателят си е свършил работата.
Същото е положението и по другите фактори – имаме техническа документация,
дневници за проверки, протоколи от изследване на фактори на работна среда и измерен
импенданс, евакуационни планове, планове за действие при пожари и производствени
аварии, оценка на риска застраховки, осигуровки, осигурени прегледи на работниците
от специализиран медицински персонал, ежегоден анализ на здравното състояние.
Даже за някакъв имагинерен имидж някои производства са сдобиха дори със
сертификати НАССР, OHSAS 18000, които, стоейки до логото на фирмения надпис,
подсказват на обществото, че са покрити стандартни процедури по ЗБУТ.
И какво от това?
Знанието по ЗБУТ стои статично вътрe във фирмата и не се управлява!
А какво означава управление на знанието по ЗБУТ?
Управлението на знанието по ЗБУТ е система от различни управленски практики за разпознаване или създаване, предаване и съхраняване на знанието по ЗБУТ вътре
във фирмата.
Програмите за управление на знанието по ЗБУТ имат за цел да контролират
процеса по създаване или идентифициране, натрупване и използване на знанието или
интелектуалния капитал във фирмата.
Ефективните системи за управление на знанието по ЗБУТ са обвързани с бизнес
целите на фирмата и водят до споделена интелигентност, по-добро представяне, конкурентно предимство или по-високи нива на иновации.
Един от аспектите на управлението на знанието по ЗБУТ – трансферирането на
знание – винаги е съществувало в българските фирми под някаква форма. Примери за
това дадох по-горе, както и ще допълня заедно с тези по ЗБУТ и програмите за въвеж-
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дане на нови хора във фирмата, фирмените библиотеки, професионалните обучения и
менторските програми.
В някои фирми вече се използват и технологии, като e-learning (електронно обучение) системите за управление, включително и по ЗБУТ.
Управлението на знанието по ЗБУТ обхваща различни мениджърски инструменти, свързани с концепциите за управление на интелектуалния капитал и идеята за учещата фирма. Те включват например създаването на общности по ЗБУТ при мястото на
възникването на най-големите рискове, използването на интранет (вътрешна мрежа)
системи, системи за управление на документите.
Това, което отличава програмите за управление на знанието по ЗБУТ от инициативите или разпорежданията за непрекъснато фирмено учене (ежегодните обучения по
ЗБУТ или проиграването на плановете за евакуация например) е фокусът върху управлението на специфичните интелектуални активи (например: трябва да има план за
действие, след това действието, и накрая отчет с изводи, като действията трябва да са
логически обвързани и съвместими за изпълнение).
Изводите от действията по ЗБУТ трябва освен да се съхраняват ежегодно, но и
да се изследват и се съставя тренд за всяко действие по години, носещ информация за
последващи управленски въздействия.
Другият фокус е върху използването на фирмените канали, по които тече знанието по ЗБУТ (например – дали само от Органа за БЗР, дали само чрез КУТ, дали само
чрез СТМ или чрез директора), като тук особена роля играе мащабът на управляемост и
големината на фирмата.
Невъзможно е да се въвежда и използва система за управление на знанието по
ЗБУТ, без да са ангажирани и да могат да работят и разбират хората от фирмата. Основният акцент е първоначално върху записването, развитието и съхраняване на знанието па ЗБУТ и даване на свободен достъп до информацията на всички във фирмата.
Външните фирми, работещи в България, внасяха отвън, като мода, добре работещи системи за управление на знанието, включително и по ЗБУТ, и правеха опити да
ги въведат в български фирми чрез обучения на местния персонал.
Този вид трансфер на знание се оказа неуспешен (както се оказа и с „Корпоративната социална отговорност”, в чиято сфера влиза и безопасността и здравето при
работа), защото всяка българска фирма има собствен живот в определена българска културна среда и свое знание, което трябва да организира сама, когато узрее за
подобна крачка.
Новите възможности за управление на знанието по ЗБУТ чрез точно дефинирани
компетенции за всяка позиция и човек, а не просто трансфер на информация, е все още
авангардна мода за голяма част от фирмите в България. Не е достигнато ниво, в което
да се обвържат знанието по ЗБУТ с бизнес целите, а без това не могат да бъдат конкурентни на развитите в Европа и света такива.
Ползите от ефективното управление на знанието по ЗБУТ за българския бизнес
са:
- по-добро развитие на уменията на заетите,
- съчетаване на индивидуалния и фирмения план за кариерно развитие и бързо
адаптиращ се към външната бизнес среда екип, а оттам:
- подобрено индивидуално и екипно изпълнение на целите,
- занижени разходи и
- повишена лоялност на клиентите и обществото.
***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ДОКЛАД ОТНОСНО МЕЖДИННИЯ ПРЕГЛЕД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

A7-0409/2011
1.12.2011

ДОКЛАД
относно междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и
безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г.
2011/2147(INI)
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Karima Delli
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
относно междинния преглед на Европейската стратегия за
здравословни и безопасни условия на труд
за периода 2007—2012 г.
(със съкращения)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,
A. като има предвид, че правото на здраве представлява основно право, както и
че законодателството гарантира на всеки работник условия на труд, зачитащи
неговото здраве, безопасност и достойнство;
Б. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ цели постигането на равнище на заетост от 75 % за дела на населението на възраст от 20 до 64 години до 2020 г. чрез подкрепа на заетостта на жените, младите хора, по-възрастните работници, нискоквалифицираните работници и законните имигранти, както и подобряването на социалното
сближаване;
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В. като има предвид, че технологичното развитие и промените в икономическите и
социалните условия променят непрекъснато работните места и практики, както и че
бързите политически, административни и технически решения са следователно изключително важни с оглед гарантирането на високо равнище на здравословни и безопасни условия на работното място;
Г. като има предвид, че предотвратяването на рисковете е необходимо, за да се намали
процентът на злополуки и заболявания, свързани с работата; като има предвид положителното въздействие на доброто управление на здравословни и безопасни условия на труд, както на национално, така и на европейско равнище, а също и за
предприятията;
Д. като има предвид, че правилната превенция на работниците благоприятства на свой
ред тяхното благосъстояние, качеството на работата и производителността; като има
предвид разходите за предприятията и схемите за социална сигурност, произтичащи
от трудови злополуки и професионални заболявания, възлизащи на 5,9 %5 от БВП,
Е. като има предвид, че в условията на недостиг на работна ръка е желателно удължаване на активния период на заетост на по-възрастните работници, както и че в близко бъдеще трябва да влязат в сила мерки за повишаване на здравословните и безопасни условия на труд,
Ж. като има предвид, че защитата на младите работници може да предотврати свързани
с работата здравословни проблеми, които могат да се появят по-късно в живота;
З. като има предвид, че в сектора на услугите младите работници и жените са недостатъчно обхванати от политиките за реинтеграция и задържане на работа6;
И. като има предвид, че аутсорсингът посредством прибягването до подизпълнители и
агенции за временна заетост може да е свързан с наемането на по-ниско квалифицирана или недекларирана работна ръка и разхлабени трудови отношения, което прави
по-трудно определянето на отговорността относно разпоредбите за здравословни и
безопасни условия на труд;
Й. като има предвид, че съобразно Рамкова директива 89/391/ЕИО работодателите носят
отговорност по отношение на установяването на политика на систематична превенция, която обхваща всички рискове, независимо от статута на работника, и по отношение на гарантирането, че заетите лица не понасят щети поради професионални
фактори, включително във връзка с последиците от тормоз на работното място,
К. като има предвид, че злополуките, мускулно-скелетните смущения и свързаният с
работата стрес са основните мотиви за безпокойство за европейските предприятия в
областта на здравословните и безопасни условия на труд7;
Л. като има предвид, че стратегията „Европа 2020” има за цел общо равнище на заетост от 75 % от населението на възраст от 20 до 64 години; като има предвид, че работниците с хронични или продължителни заболявания често не се връщат на работното място, макар и здравословното им състояние да позволява това;
5

Правителство на Австралия: „Цената на трудовите злополуки и заболявания за австралийските работодатели, работници и общността.” Съвет на Австралия по безопасност и обезщетения, Австралийски съюз 2009 г., 41 стр., март 2009 г.

EС-OSHA, ‘Young Workers – Facts and Figures’ („Младите работници – факти и цифри”)
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606507/view) и свързаната справка с данни
(http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/70), 2007; ‘Facts and Figures – Musculoskeletal disorders’ („Факти и цифри – мускулноскелетни увреждания”), 2010 г. (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view); и ‘Facts and Figures – The
Transport Sector’ („Факти и цифри – транспортният сектор”), 2011 г.
7
EС-OSHA, Проучване „Esener” 2009 г., http://osha.europa.eu/sub/esener/en/front-page/ document_view?set_language=en
6
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М. като има предвид нарастващото въздействие на хроничните здравни проблеми,
свързани с работата, като например мускулно-скелетните смущения и психосоциалните рискове;
Н. като има предвид, че под психосоциални рискове следва да се разбират рисковете,
свързани със стреса, символичното насилие и тормоза на работното място; като има
предвид, че стресът е свързан с несигурността на работното място, етнически конфликти, лоша организация на труда (например кратки срокове или претовареност),
конфликтен контакт с клиента, липса на подкрепа на работното място, нестабилност
на трудовите отношения, както дисбаланс между професионалния и личния живот;
О. като има предвид застаряването на населението в ЕС, тенденцията към удължаване
на професионалния живот и необходимостта да се увеличи продължителността на
живота в добро здраве; като има предвид неравенството на продължителността на
живота между различните социално-професионални категории и трудоемкостта;
като има предвид, че освен мускулно-скелетните смущения, работниците на възраст
над 55 години са особено уязвими по отношение на раковите заболявания, сърдечносъдовите заболявания, респираторните смущения и нарушенията на съня8;
Р. като има предвид, че всяка година 168 000 европейски граждани умират вследствие
на свързани с работата злополуки или заболявания9, а 7 милиона са пострадалите
при злополуки, и че все още не е възможно да се установи точният брой на злополуките, свързани с използването на нови технологии и нови форми на труд;
С. като има предвид, че не е доказано съществуването на връзка между броя на злополуките и размера на предприятията; като има предвид, при все това, че броят на
злополуките действително зависи от вида на производството, което осъществява дадено предприятие, и от сектора, в което то действа, като степента на зависимост е
най-висока в сектори, в които преобладава ръчният труд и съществува тясна връзка
между човека и машината;
Т. като има предвид, че технологичното развитие съдържа нови рискове за здравето и
безопасността на работниците, които заслужават да бъдат оценени;
У. като има предвид, че раковите заболявания представляват най-често срещаната причина за смъртността, свързана с работата, следвани от сърдечносъдовите и дихателните заболявания, а трудовите злополуки представляват само малка част от смъртните случаи10,
Ф. като има предвид, че при жените се наблюдава по-висока степен на свързани с трудовата заетост здравни проблеми отколкото при мъжете, независимо от вида труд11;
като има предвид, във връзка с това, че мерките за здравословни и безопасни условия на труд се нуждаят от основан на пола и жизнения цикъл подход;
Х. като има предвид, че жените са също толкова засегнати, ако не и повече, от заболявания на мускулатурата и на скелета, дори когато работят в сектора на услугите;

EUROFOUND: „Working conditions of an ageing workforce” („Условията на труд на по-възрастните работници”)
Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents and fatal work-related diseases
at region and country level (Общи тенденции съгласно изчисления брой трудови злополуки и фатални трудови заболявания на регионално и държавно ниво.), Journal of Safety Research 40 (2009 г.) стр. 125–139, Elsevier B.V.
10
Международна организация на труда, 2005 г., изчисления за ЕС-27; http://www.ilo.org/
public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm.
11
Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Професионални рискове, свързани със здравето и безопасността, за най-уязвимите работници), Тематичен отдел на ЕП „A”, Икономическа и научна политика, 2011 г., стp. 40
8
9
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Ц. като има предвид, че с напредването на възрастта жените са особено уязвими по
отношение на заболявания, свързани с възрастта, които трябва да бъдат разгледани
по подходящ начин в рамките на политиките в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
Ч. като има предвид, че възпроизводителната способност може да се изложи на риск от
здравословни проблеми, които могат да възникнат, когато бъдещите родители или
децата, които ще им се родят, са изложени на въздействието на замърсяването на
околната среда и рисковите фактори, които са налице в работната среда;
МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА
1. припомня, че европейската рамка в областта на здравословните и безопасни условия на труд не предвижда сама по себе си автоматичното подобряване на условията на труд, тъй като основните фактори са доброто прилагане на места, поспециално посредством участие на служителите, механизми за тристранен диалог,
събиране и разпространение на данни, кампании за повишаване на осведомеността и
включване в мрежи на услуги за обучение и информиране, както и надзор върху прилагането на законодателството в държавите-членки;
призовава Комисията да предприема незабавни действия в случаите на констатирани нарушения и при необходимост да засилва санкциите;
2. припомня, че една от основните цели на стратегията на Общността за периода 2007–
2012 г. е не само да се гарантира доброто прилагане на законодателството на Европейския съюз, но и да се подобри и опрости съществуващото законодателство, наред
с другото посредством прилагането на необвързващи инструменти; припомня, от друга страна, че съгласно член 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
Европейският съюз разполага само с компетентност, която е споделена с държавитечленки, в областта на заетостта и общественото здраве и че в съобщението си от
2007 г. Комисията поставя акцент върху разработването и прилагането на национални
стратегии; следователно подчертава необходимостта европейското законодателство
да бъде последователно адаптирано към социалните промени и да не се създават закони на европейско равнище, без това да е необходимо;
3. изразява съжаление във връзка с факта, че през 2009 г. няколко държави-членки не
са насочили националните си стратегии към трите приоритета на стратегията на ЕС:
стреса и синдрома на професионалното изчерпване (синдрома „burn-out“), свързаните
с повтарящи се действия увреждания, както и изследователската дейност и редовното
събиране на данни относно новите рискове; счита, че националните стратегии трябва
да посветят повече усилия и средства за превенция;
4. счита, че при приемането, планирането и изпълнението на националните стратегии
следва да се взема предвид конкретното положение на всяка държава-членка и да се
набележат секторите и предприятията, които са най-засегнати от трудовите злополуки;
5. счита, че както на европейско, така и на национално равнище, политиките в
областта на здравословните и безопасни условия на труд следва да се съгласуват
и да се отразят в останалите обществени политики: здравеопазване, заетост, промишленост, научноизследователска дейност, околна среда, транспорт, пътна безопасност, образование, енергетика, регионално развитие, обществени поръчки и вътрешен
пазар; интегрирането на свързаното с пола измерение следва да се осъществи във
всички политики, така че специфичните рискове, на които са изложени жените работници, да са по-добре отразени;
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6. отбелязва, че освен репутацията на предприятието и икономическите фактори, юридическите изисквания и исканията на служителите са два много важни фактора, мотивиращи работодателите за предприемането на действия;
7. призовава при възлагането на обществени поръчки да се вземат предвид в
по-голяма степен равнищата на безопасност и практиките за предотвратяване на злополуки;
8. счита, че европейската политика по отношение на химическите рискове, превенцията на раковите заболявания, свързани с работата, и защитата на възпроизводителната способност трябва да бъде по-амбициозна и реактивна;
9. подчертава значението на цялостното прилагане на REACH и необходимостта от подоброто му съвместяване с политиките в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както на европейско равнище, така и в отделните държави-членки;
10. изисква следващата европейска стратегия да определя повече измерими цели, заедно
със задължителни времеви срокове и периодична оценка; изразява надежда да препоръчаната от МОТ цел за един инспектор на 10 000 работещи да стане обвързваща;
11. подчертава, че икономиите по време на икономическата криза не трябва да водят до
пренебрегване на здравословните и безопасни условия на труд, и изтъква, че бюджетите с ограничения и съкращения на социалните разходи не бива да засягат действия,
насочени към подобряване на здравословните и безопасни условия на труд;
12. счита, че последиците от кризата върху икономиката и сериозността на икон омическия спад в някои държави-членки не бива да служат за претекст за неправилно прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни
условия на труд или във вреда на политиките за предотвратяване на професи оналните рискове;
13. счита, че държавите-членки и предприятията трябва да инвестират повече в политиките за предотвратяване на рисковете и да гарантират участието на работниците в
тях; счита, че такива инвестиции ще бъдат възстановени под формата на повишаване на производителността на труда, увеличаване на конкурентоспособността на
предприятията и намаляване на разходите за социално осигуряване и че освен това
те биха гарантирали жизнеспособността на системите за социална закрила;
14. счита, че за да бъде действително ефективна, политиката на предотвратяване на
злополуките следва да започне на етапа на планиране, така че да се гарантира, че
повишената безопасност, която ще бъде следствие от иновациите, ще обхване
както продукта, така и целия производствен процес; следователно призовава К омисията и държавите-членки да подкрепят и да насърчават изследователската
дейност в тази област;
15. счита за необходимо да се разгледа проблемът с безопасните условия на труд
чрез изпълнението на стратегия на две равнища, която си поставя по-специално
за цел борбата със свързани с околната среда рискове при същевременно полагане на усилия за подобряване на работната среда от психосоциална гледна точка;
счита, че участието на работниците и на социалните партньори на национално,
местно и свързано с работното място равнище ще бъде съществено за успеха на
стратегията в посочените области; призовава Комисията да продължи и да засили
обсъжданията и консултациите със социалните партньори, за да постигне съвместни и координирани действия по конкретни въпроси;
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16. подчертава, че стресът на работното място е признат като важна пречка за производителността в Европа; изразява съжаление във връзка с все по-голямото увеличение
на заболявания и злополуки в резултат на психосоциални проблеми сред работниците; припомня броя на самоубийствата на работното място и реалното въздействие, което трудовата несигурност оказва върху стреса като фактор; изразява съжалението си относно различията в ЕС при прилагането на Рамковото споразумение от
8 октомври 2004 г. относно стреса, свързан с работното място; призовава Комисията
да предприеме всички необходими мерки за гарантиране на това, че споразумението
се прилага във всяка държава-членка, и призовава социалните партньори да положат повече усилия за увеличаване на осведомеността и разбирането по отношение
на свързания с работата стрес сред работодателите, работниците и техните представители;
17. отбелязва широкото разпространение на нестандартните форми на заетост (временна работа, сезонна работа, работа в неделя, работа при непълно работно време, работа от разстояние), които изискват специфичен подход за защитата на работниците;
18. отправя критика във връзка с факта, че Комисията не е отделила достатъчно внимание на интегрирането на свързаното с пола измерение по отношение на въпроси,
свързани със здравословните и безопасни условия на труд, нито в стратегията на
Общността за здравословни и безопасни условия на труд, нито в нейния средносрочен преглед; във връзка с това подкрепя инициативата на Комисията, която призовава за изготвяне на единствени по рода си методи за оценка на въздействието на
здравословните и безопасни условия на труд във връзка със спецификата на половете; призовава Комисията да направи оценка на наличността на общностно равнище
на статистики, които показват спецификите на всеки пол относно професионалните
заболявания - фатални и нефатални; насърчава държавите-членки да вземат предвид
специалните рискове, на които са изложени жените работнички, в политиката за
превенция и методите за оценка на рисковете;
19. счита, че тъй като равнището на заетост в ЕС е необходимо да нараства средногодишно с 1%, е особено важно да се осигури защитата на здравето на възрастните
работници и/или на работници с увреждания или на работници, които са получили
увреждания, и да се въведат условия на труд, адаптирани към тяхното променено
състояние;
20. отбелязва, че нито публичният, нито частният сектор наистина са подготвени да се
изправят пред демографската ситуация и счита, че наемането на повече хора с увреждания, дълготрайни здравословни проблеми като хронични заболявания или с
намалена трудоспособност е възможност; счита, че следва да се обърне по-голямо
внимание особено с оглед на достъпността и безопасността на работните места за
тези работници;
21. изразява съжаление относно закъснялото действие на Комисията във връзка с представянето на ново законодателно предложение относно минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд, свързани с излагането на работниците
на рискове, дължащи се на електромагнитни полета, след отлагането на прилагането
на Директива 2004/40/ЕО, и призовава за бързо прилагане на съответното законодателството след приемането му;
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22. счита, че корпоративната социална отговорност е важен и ефективен начин да бъдат
постигнати по-безопасни условия на труд и по-добра работна среда и следователно
счита, че тя трябва да бъде насърчавана;
23. счита за необходимо засилването на сътрудничеството между ЕС, МОТ и СЗО с цел
намирането на решения по отношение на социалната конкуренция между европейските работници и работниците от трети страни;
.................................................................

Насърчаване на култура на превенцията
42. изразява съжаление във връзка с липсата на информация по отношение на рисковете
и решенията сред служителите, работодателите, социалните партньори и дори
здравните служби; изтъква в това отношение положителната роля на участието и
представителството на служителите;
43. счита, че представителите на работниците помагат за подобряването на здравословните и безопасни условия на труд, особено в МСП и ако представителството е официално; счита, че участието на служителите е друг ключов фактор за успешно управление на рисковете, свързани със здравословните и безопасни условия на труд 12;
44. припомня, че здравословните и безопасни условия на труд по необходимост
представляват мултидисциплинарен въпрос, тъй като включват – поконкретно – трудова медицина, безопасност, ергономия, епидемиология, токсикология, промишлена хигиена и психология;
45. счита за важно подобряването на прилагането на съществуващото законодателство
чрез инструменти с незадължителен характер като обмен на добри практики, кампании за повишаване на информираността и по-добра информация;
46. призовава държавите-членки и Комисията да направят насоките за защита на работниците по-лесни за прилагане в практиката, без при това да се накърняват правилата
за здравословни и безопасни условия на труд;
47. посочва, че около 50% от работниците в ЕС продължават да нямат достъп до превантивни грижи, по-специално в МСП и веригите от подизпълнители; подчертава,
че повечето съществуващи услуги не са изцяло мултидисциплинарни и много от тях
не отразяват по подходящ начин йерархията на превантивните мерки, предвидени в
рамковата директива; счита, че всички работници, както от публичния, така и от
частния сектор, следва да бъдат обхванати от разпоредби за превенция на риска,
както и от ефективни политики за превенция, включително разпоредби за достъпност, курсове за обучение и семинари за работниците, и че следва да се обръща специално внимание на положението на уязвимите работници, включително хора, които трябва да участват в схеми за задължителна трудова дейност без да са преминали
предварително обучение и без да притежават необходимите умения; счита също така, че новите форми на заетост следва да се отчитат, за да се гарантира, че мерките
за превенция и мониторинг обхващат всички работници, по-специално уязвимите
работници, независимо от полагания вид труд и формите на заетост; изразява надежда, че целта ще бъде един съветник по безопасност на всеки 3000 служители;
48. счита, че корпоративната социална отговорност следва да изпълнява роля при насърчаването на здравословните и безопасни условия на труд;
12

Проучване на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, ESENER
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49. счита, че трябва да бъде гарантирана независимостта на службите за превенция от
работодателя; счита, че що се отнася до трудовата медицина, наблюдението, ранното предупреждение, здравната експертиза и свързаните с това компетентни консултации могат да се извършват единствено от независими здравни специалисти; изразява съжаление, че в някои държави-членки управлението на службите по трудова
медицина остава в ръцете на асоциациите на работодателите, които по този начин са
едновременно заинтересовани страни и съдии, чието общо събрание е действителният орган, вземащ решения;
50. счита, че напредъкът на научните изследвания в областта на здравето, постоянното
развитие на социоикономическия контекст, събитията в сферата на новите технологии и промените на пазара на труда, изискват бдителност на европейско и национално равнище що се отнася до появата на нови професионални рискове и своевременното актуализиране на съответното законодателство, рамката за неговото прилагане и списъка с тежки и нездравословни професии;
51. изтъква, че инспекторите по труда изпълняват ключова роля чрез образоването, убеждаването и насърчаването и чрез проверката на прилагането на действащото законодателство и следователно за превенцията, по-специално чрез установяване на спазването на условията за достоен труд за групите от уязвими работници или професиите, в които има тенденция към полагане на недеклариран
труд; подчертава, че държавите-членки трябва да гарантират високи стандарти за
качество на обучението на инспекторите по труда; насърчава държавите-членки да
увеличат персонала и ресурсите, предоставяни на техните инспекции по труда, за да
изпълнят целта от един инспектор на всеки 10 000 работници, както се препоръчва от МОТ; насърчава засилването на санкции срещу предприятията, които не
спазват своите задължения във връзка с основните права на работниците и счита, че
санкциите в подобни случаи трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи;
52. настоятелно призовава държавите-членки да водят борба срещу бюрократичните
тежести и сложната и объркваща структура на механизмите за национален контрол
в областта на здравословните и безопасни условия на труд и в областта на инспекцията на труда, чрез увеличаване на тяхната динамика и опростяване на отнемащите
време вътрешни процедури, с цел прилагане на по-голям и по-ефективен контрол;
53. призовава държавите-членки да упражняват по-строг контрол върху недокладването
на трудови злополуки;
54. призовава Комисията да предложи директива за закрила на физически лица,
които правомерно предупреждават за непризнати рискове от областта на здравословните и безопасни условия на труд, а именно като уведомяват съответната инспекция по труда; тези лица следва да бъдат защитени, за да се предотврати оказването на натиск върху тях (заплахи за уволнение и т.н.); призовава в
това отношение Комисията да прекрати включването на тези работници в
черни списъци, като се увери, че подобно нарушение на основно трудово право
е предотвратено чрез ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции;
55. подчертава, че в частния и публичния сектор следва да се обръща еднакво внимание
на превенцията на проблемите в областта на здравословните и безопасни условия на
труд; посочва, че принципът за недискриминация е обвързващ;
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56. изразява съжаление относно липсата на координация в редица държавичленки между политиките в областта на общественото здравеопазване и в областта на здравословните условия на труд;
57. призовава държавите-членки да извършват по-ефективен мониторинг на редовните медицински прегледи и да оценяват резултатите от тях, за да гарантират, че здравословното състояние на работниците е в съответствие с изискванията на работното място;
58. призовава Комисията да подготви наръчник с добри практики в тази област; подчертава необходимостта държавите-членки да организират обмен на добри практики с цел подобряване на ефективността на работното място;
59. счита, че е възможно държавите-членки да бъдат подпомагани в научноизследователската дейност относно новите рискове и въвеждането на нови практики, които допринасят за по-ефективно прилагане на правилата в областта на сигурността чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания и иновации;
60. счита, че оценката на рисковете следва да бъде мултидисциплинарна и да се
основава на участието на служителите;
61. отбелязва, че повечето предприятия провеждат оценка на риска, но това важи в поограничена степен за малките предприятия и за някои държави-членки13;
62. счита, че рисковете възникват не толкова, защото МСП са в значителна степен
по-малко сигурни, а поради факта, че в методите на работа има пропуски, и ресурсите, предвидени за здравословни и безопасни условия на труд, не са толкова съществени; счита, че МСП имат нужда от помощ, за да си изработят политики за превенция на риска; посочва ползата от OiRA и подобни инициативи,
както и от икономическите стимули; призовава държавите-членки да обменят
своите най-добри практики;
63. счита за важно компетентният публичен орган за прилагането на съответното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в държавите-членки да прави всичко, което може, за да помогне за оценяването и свеждането
до минимум на всички рискове и да гарантира, че работниците са защитени по подходящ начин; счита за важно да се помогне на МСП да въведат свои политики за
превенция на рисковете; подчертава положителната роля на прости, безплатни и целенасочени инициативи като OiRA; счита, че оценката на рисковете на равнище
дружество следва да се извършва периодично и да се адаптира постепенно, така че да отчита новите обстоятелства и възникващите рискове;
64. посочва, че информационните кампании и кампаниите за повишаване на осведомеността са от ключово значение, за да предупреждават дружествата, включително МСП,
за рискове и да гарантират, че те предприемат необходимите превантивни мерки;
65. изразява загриженост във връзка с въздействието на договорите за подизпълнение,
например в областта на гражданските и военните ядрени съоръжения, и подчертава,
че всички работодатели, включително подизпълнителите, носят отговорност по отношение на своите служители и превантивните мерки следва да бъдат насочени към
тези служители;

13
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66. счита, че всички работници, и по-специално работниците на временен договор,
на непълно работно време или подизпълнители, трябва да получават специфично и съобразено със съвременните изисквания обучение по безопасност, за да се
подобри равнището на безопасност на работното място; изразява загриженост от
увеличаването на броя на заболяванията, свързани със стреса, и отбелязва липсата на обучение за управление на стреса на работното място; призовава за превантивни действия за всички, но по-специално за младите хора, с участието на
социалните партньори, под формата на обучения за управление на стреса, които
следва да обхващат социалните умения, включително уменията за междуличностно общуване и способността за справяне с конфликтни ситуации и под формата на кампании за повишаване на информираността в училище и на работното място; насърчава държавите-членки да използват по-ефективно Европейския
социален фонд за тази цел;
67. насърчава държавите-членки да инвестират в научна работа в областта на заетостта;
изразява желание за повече научни изследвания в областта на равнище на ЕС и на
национално равнище;
68. подчертава, че основните пречки за отчитането на психосоциалните рискове на работното място са личната възприемчивост на въпроса, липсата на информираност,
липсата на ресурси и липсата на опит14
69. призовава Комисията да улесни разработването на европейските стандарти в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работното място; подчертава в тази връзка значението на сътрудничеството между държавите-членки за определяне на причините за трудовите злополуки и за обмена на добри практики;
70. призовава държавите-членки да включат здравословните и безопасни условия
на труд в първоначалното обучение и по-късно като част от обучението през
целия живот; счита, че е желателно обучението за рисковете да стане част от
някои технологични, научни, артистични и спортни образователни програми,
както и в обученията за управление на предприятия; насърчава държавитечленки да включат здравословните и безопасни условия на труд във висшето
образование, за да бъдат обхванати бъдещите инженери, архитекти, представители на деловите среди, ръководители и т.н.;
71. счита, че за да намали стресът на работното място, следва да се въведе и разработи
специализирано обучение за работа в условията на стрес, както и работни семинари
за работа в екип и подобряване на интегрирането на определена група работници;
72. призовава държавите-членки да оценят качеството на обучението на своите
ръководни кадри относно превенцията на рисковете на работното място и подкрепя обмена на най-добри практики между тях;
73. подчертава, че програмите за обучение трябва да бъдат подкрепени чрез по-добра
координация на политиките на Общността и съществуващите програми следва да
бъдат засилени, като целта е да се провежда политика за предотвратяване на рисковете, като се има предвид местният, регионалният и националният опит;
74. подчертава, че възникването на нови видове заетост (например „зелени“ работни
места) е източник на нови възможности за защитата на работниците15 и приспособя14
15

Проучване на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, ESENER
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ването на професионалното обучение;
75. счита, че превенцията на риска от дълго заболяване преминава през строго спазване
на законодателството в областта на отпуска по болест и майчинството, доколкото
упражняваният натиск от работодателя по време на този период може да доведе до
удължаване на тези отпуски;
76. припомня, че работното място трябва да бъде разглеждано като основно поле за
подкрепа на стратегиите на ЕС и на държавите-членки за превенция, както по отношение на заразните, така и на незаразните болести, както и че работодателите, организациите на работниците и другите социални партньори изпълняват първостепенна роля за насърчаване на здравословния начин на живот и на здравната култура
сред активното население;
77. призовава Комисията и държавите-членки да засилят борбата с неравенствата в областта на здравето и да намалят различията по отношение на условията на труд и
достъпа до услуги, насочени към подобряване на здравето на работниците, превенцията и здравословните условия на труд;
Уязвими работници и специфични рискове
78. подчертава, че в допълнение към работниците, които извършват тежък труд,
мигрантите, младите хора, възрастните хора, жените в репродуктивна възраст,
хората с увреждания, членовете на етническите малцинства, слабо квалифицираните работници, работниците с несигурна заетост, лицата, чиито условия
на труд са несигурни, и хората, прекарали дълго време в безработица, които се
завръщат на пазара на труда, представляват особено рискови категории; подчертава, че следва да се предвидят мерки за стимулиране на по-ефективно прилагане на правилата относно здравословните и безопасни условия на труд, по-специално
що се отнася до тези групи; счита, че преди тези работници да бъдат наети на работа, следва да им бъде предложено специално подготвително обучение при целесъобразност;
79. установява, че младите работници на възраст между 15 и 24 години са изложени
на особено голям риск от нараняване16, и че дългосрочните последици от заболяване или нараняване в ранна възраст могат да бъдат значителни; следователно
призовава Комисията да разгледа възможността за защита и на младите работници над
18 години съгласно Директива 94/33/ЕО; в допълнение подчертава необходимостта от
включване на въпроса за здравословните и безопасни условия на труд във вече съществуващи програми на ЕС, като например „Младежта в действие“.
80. призовава Комисията и държавите-членки да улеснят процеса на демографските
промени чрез по-добро приспособяване на мерките в областта на здравословните и
безопасни условия на труд към потребностите на по-възрастните работници; подчертава положителното въздействие на обучението през целия живот за поддържане
на мотивацията за работа, както и на мерките, които предвиждат спада на физическите сили, например чрез ергономично проектиране на работните места; подчерта-

16

europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change_TERO11001ENN/
view)
and
Phase
2
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view; и NIOSH http://www.cdc.gov/niosh/topics/
PtD/greenjobs.html
Verjans M., de Broeck V., Eckelaert L., „Здравословни и безопасни условия на труд в цифри: Млади работници – факти и цифри,
European Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, доклад на Центъра за наблюдение на риска, Люксембург,
2007 г., стр.133
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ва, че едно рамково споразумение между социалните партньори би представлявало
конструктивна инициатива;
81. счита, че неквалифицираните работници и дългосрочно безработните не следва да бъдат наемани на работа без да са преминали необходимо подготвително
обучение във връзка с професионалните рискове за здравето и безопасността;
82. изразява загриженост във връзка с увеличаването на нетипичните форми на заетост,
като например непълно работно време, работа от разстояние, разпокъсано работно
време, работа в неделя и през нощта, когато тези форми на заетост са недоброволно
избрани; призовава за това рисковете, породени от подобни недоброволно избрани
форми на заетост и от работата на няколко места, по-специално при жените, да бъдат оценени от научна гледна точка, но отбелязва, че, когато са доброволно избрани,
тези форми могат да бъдат добре приети от работниците;
83. изразява съжаление във връзка с липсата на инициативи за разглеждане на положението на самостоятелно заетите работници, работниците с временни договори, домашните
помощници или работниците с краткосрочни договори, при положение че те също
имат право техните здравословни и безопасни условия на труд да се зачитат;
84. припомня, че формите на временна заетост са широко разпространени в секторите
на строителството и селското стопанство, където броят на трудовите злополуки и
професионални заболявания е висок, и в сектора на услугите, където познанията са
ограничени17;
85. счита, че мерки за насърчаване на работата на непълно работно време сред повъзрастните работници биха могли да позволят поетапен преход към пенсиониране и да подобрят благосъстоянието и способностите на по-възрастните работници;
86. повтаря препоръката на европейския доклад HIRES, че на работниците на временен
договор и на заетите лица в предприятието следва да бъдат предоставени същите
права за насърчаване на здравето, когато работата им е дългосрочна и се извършва
под ръководството на основния работодател;
87. подчертава, че мъжете и жените са засегнати в различна степен от професионалните
рискове, независимо дали са психосоциални или физически (включително мускулно-скелетни проблеми); изтъква също така, че може да се установи връзка между
несигурните трудови договори, по-специално временните договори и тези на непълно работно време, и увеличаването на физическите и психосоциалните професионални рискове; във връзка с това настоятелно призовава държавите-членки в своите национални стратегии да вземат предвид измерението на пола и рисковете, свързани с различните видове трудови договори;
88. изразява загриженост във връзка с оценяването на праговете на риск за бременни жени на работното място; призовава за провеждането на подробно проучване на последствията от излагането на бременни жени на определени условия на
труд (например излагане на химически продукти, йонизиращи лъчения, електромагнитни вълни, стрес, прекомерна топлина, носене на прекомерни тежести и т.н); в
тази връзка призовава също така да бъдат проучени взаимоотношенията между
17

Безопасни и здравословни условия на труд в Европа
(1999-2007 г.) – статистически данни
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF); Причини и обстоятелства на злополуките по време на работа в ЕС, Европейска комисия, 2008 г., http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09-063
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спонтанните аборти, усложненията при раждане и здравословните проблеми на новородени и условията на труд, които могат да представляват риск за бременни жени;
89. призовава за изготвянето на оценка на въздействието на възможните рискове
от новите технологии, вредните вещества и рисковите фактори, включително
организацията на работа на работното място; счита, че повече научни изследвания, обмен на знания и практическо прилагане на резултати помагат за по-добро определяне и оценяване на новите потенциални рискове; призовава за законодателни
действия с цел гарантиране на това, че наноматериалите са обхванати в пълна степен от действащото европейското законодателство в областта на здравословните и
безопасни условия на труд;
90. счита, че превишаването на работното време и недостатъчните периоди на отдих,
както и непропорционалните задължения за резултат, представляват основен фактор
за увеличаване на равнището на трудови злополуки и професионални заболявания;
подчертава, че тези разпоредби нарушават основните принципи на здравословни и
безопасни условия на труд; призовава за добро равновесие между професионалния
и семейния живот; призовава държавите-членки да приложат в пълна степен Директива 2003/88/ЕО;
91. счита, че неделя следва да бъде вписана в трудовото законодателство на ЕС, ако
може да бъде научно доказано, че неделя е за предпочитане пред всеки друг ден от
седмицата от съображения за защита на здравето на работниците;
92. счита, че съществува спешна необходимост от убедителен научен преглед на
въздействието на работата в неделя върху здравето на работниците; счита, че
Комисията следва да поръча неутрално проучване в близко бъдеще с цел преглед на
всички съществуващи резултати и да достигне категорично научно заключение;
93. изразява съжаление относно липсата на европейско равнище на общо и единно определение на явлението „морален тормоз“; призовава Комисията и държавитечленки да разработят ефективни национални стратегии за борба срещу насилието на
работното място, основани на общо за двадесет и седемте държави-членки определение за морален тормоз;
94. счита, че стресът, често предизвикан от тормоз на работното място, е фактор, който
увеличава мускулно-скелетните нарушения и психосоциалните рискове и тези фактори следва да бъдат предмет на задълбочено проучване от страна на Комисията;
95. изразява надежда, че бъдещото законодателно предложение относно мускулноскелетните нарушения ще обхваща всички работещи;
96. подкрепя представянето на законодателна инициатива за защита на работниците от цигарения дим на работното място, тъй като досега не е гарантирана всеобхватна защита;
97. призовава Комисията да представи предложение пред Парламента и Съвета
през 2012 г. за забрана на тютюнопушенето на всички работни места, включително във вътрешността на сградите на ресторанти, в обществения транспорт
и във всички затворени обществени сгради в ЕС;
98. призовава Комисията да започне широка консултация с европейските социални партньори относно списъка на професионални заболявания , основана на задълбочени
научни и медицински анализи от основните области на опасност, признати днес (поспециално психични разстройства и азбест); призовава Комисията да направи ця-
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лостна оценка на възможните ползи за здравето на работниците от актуализирането
и придаването на задължителен характер на Препоръка 2003/670/ЕО относно европейската програма за професионални болести;
99. счита, че са необходими допълнителни научни изследвания с цел определяне на
въздействието на определени професии върху здравето, включително в дългосрочен
план, с цел, когато е възможно, да се предотвратят случаите на болести, които се
появяват след края на трудовата дейност; счита, че най-спешните приоритети на социалните партньори следва да бъдат взети под внимание при определяне на професиите, които изискват повече научни изследвания в областта на здравословните и
безопасни условия;
100. призовава Комисията, в случай че новите проучвания или науката установят, че
някои дейности са с висок риск за здравословните и безопасни условия, незабавно
да предприеме подходящи мерки за опазване на здравето и безопасността на работниците;
101. счита, че възстановяването и реинтеграцията след заболяване или злополука са от
съществено значение и поради това следва да бъдат насърчавани;
102. призовава държавите-членки да започнат да прилагат възможно най-бързо Директива 2010/32/ЕС за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено
между HOSPEEM и EPSU, и да гарантират възможно най-високо равнище на защита на пациентите и лекуващия персонал срещу излагане на инфекции, свързани
със здравните грижи;
103. изразява тревога във връзка с постоянния брой случаи на ракови заболявания,
свързани с упражняването на дадена професия; изразява съжаление от това, че голям брой работници са все още изложени на опасностите на азбеста, особено в
сектора на поддръжка и саниране; повтаря призива си за инициатива на Комисията относно азбеста, включително организирането на изслушване относно начини
за справяне с огромните проблеми по отношение на здравословните и безопасни
условия на труд, свързани с наличие на азбест в сгради и други конструкции като
кораби, влакове и машинни съоръжения; призовава също така държавите-членки
да напреднат, като постепенно извадят от употреба азбеста, например като картографират сградите с азбест и предвидят безопасното му отстраняване;
104. подчертава добавената стойност на политиката на Съюза в областта на химическите вещества и потенциала за подобряване, който следва да бъде разработен с
цел предотвратяване на раковите заболявания, свързани с работата;
105. подчертава, че канцерогенните рискове засягат основно работниците в промишления, занаятчийския и селскостопанския сектор, както и жените, които работят в
сектора на услугите и многократно са изложени на тях18; призовава за оценка на
въздействието от излагане на химически продукти на работниците в селското стопанство;
106. призовава Комисията и държавите-членки да ускорят прилагането на REACH и
по-специално заменянето на най-тревожните химически вещества;
107. счита, че новата стратегия на Общността в областта на здравословните и
безопасни условия на труд за периода 2013-2020 г. следва да постави акцента
18
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върху използването на възможностите, предлагани от REACH, за да се подобри защитата на работниците срещу химическите рискове, ново усилие,
насочено към предотвратяването на свързани с работата заболявания и подобряването на качеството на живот на работниците при работа, засилването
на контрола и правомощията на инспекцията по труда и участието на работниците в проектирането, прилагането и наблюдението на политиките за превенция, подобряване на признаването на професионалните заболявания и
разглеждането на гъвкавостта, несигурността, подизпълнението и т.н. като
пречки за правилно предотвратяване на рисковете;
108. призовава Комисията да направи предложение за преразглеждане на Директива
2004/37 относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на
канцерогени или мутагени по време на работа преди края на 2012 г., за да разшири обхвата й до веществата, токсични за репродукцията, по аналогия с будещите
загриженост вещества от REACH, и да засили прилагането на принципа на заместване; призовава да бъде направена връзка с репродуктивното здраве;
109. призовава Комисията, в бъдещото законодателство относно здравословните и безопасни условия на труд, да стимулира, когато е приложимо, използването на
технологии, които намаляват рисковете от опасни вещества при трудови злополуки, и, където е възможно, да замени употребата на химически и радиоактивни вещества.
110. призовава Комисията и държавите-членки да предложат мерки за по-доброто
приспособяване на условията на труд към потребностите на лицата, засегнати от
раково заболяване или други свързани с работата заболявания и хронични заболявания;
111. отново отправя призив към Комисията да избягва всеки компромис относно равнището на защита, постигнато в директивите в областта на здравословните и безопасни условия на труд, когато разглежда възможностите за опростяване на законодателството;
112. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

***
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