ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 1/2013 г.

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

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е първи брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2013 година.
През настоящата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в
електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този 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 НСЗБУТБУТ
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ШЕСТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

На 30 март 2013 г. (събота) в гр. Априлци беше проведено Шестото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”.
Събранието беше открито от председателя на Управителния съвет Валентин
Илиев, който представи дневния ред и целите на събранието.
Участниците посрещнаха с „Добре дошли в Сдружението!” новите му членове –
представителите от Титан Златна Панега цимент АД.
Господин Константинос Николау, директор на завода, направи впечатляваща
презентация за политиката по безопасност и здраве при работа на Групата „ТИТАН” в
годините на икономическата криза. Бяха представени основните моменти в ангажимента на ръководството на ТИТАН за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд.
Г-жа Веселина Кирилова, началник отдел „Здраве и безопасност при работа” в
завода, представи проекта „Стъпка на промяна”, който се реализира в Титан Златна Панега цимент АД и спомага за изпълнение на политиката „Нула трудови злополуки!”.
Г-жа Виолета Василева, корпоративен мениджър „Безопасност на труда”, запозна присъстващите и с добрата практика по БЗР – „Обучение по здраве и безопасност на
ученици от 1-ви до 4-ти клас”.
След направената кафе-пауза работата продължи с кратък отчет за дейността на
Сдружението от май 2012 г. досега.
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” се
включи в Европейската кампания за безопасност и здраве при работа 2012-2013, която
се провежда в Европейския съюз под мотото „Да работим заедно за превенция на риска!”, със следните действия:
1. Сключване на партньорски споразумения в подкрепа на кампанията и за провеждане на семинари, конференции и популяризиране на Добри практики по безопасност и здраве в България с:
- Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства;
- Българския институт за стандартизация;
- Федерацията на независимите строителни синдикати;
- Търговско-промишлената палата – Враца.
2. Беше направено предложение към министъра на труда и социалната политика
да окаже съдействие за създаването на неправителствена „структура” (Институт, Център, Комитет, Звено или др.), наричана по-нататък „Структура за методическа дейност
по безопасност и здраве при работа”, която да работи за подпомагане на дейността на
министъра по чл. 36, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - в
„изготвянето на анализи за състоянието, тенденциите и проблемите на дейността по

гр. София, ул. „Триадица” 5А

3

www.nahsw.com

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предлагането на мерки за
подобряването й;”.
3. Сключване на партньорско споразумение с „Междурегиональная асоциация
охраны труда”, гр. Казан, Република Татарстан, Русия, за общи инициативи и действия
по безопасност и здраве при работа;
4. Кандидатстване за членство в European Network of Safety and Health
Professional Organisations (ENSHPO) - Европейската мрежа на професионалните организации за безопасност и здраве при работа.
Господин Илия Монов – член на УС на НСЗБУТ, представи информация за
очакваните резултати от дейностите по проекта „Превенция за безопасност и здраве
при работа” през 2013 г.
На събранието бяха взети следните решения:
1. Да се реализира инициативата за обучение по здраве и безопасност на деца в
предучилищна и училищна възраст в следните срокове:
- до края на м. септември 2013 г. да се установи връзка с директорите на по едно
ОДЗ и на едно училище и с административните власти (МОН и Общината) в градовете
София, Враца и Перник и да се разработи методологията и да се изработят необходимите средства (презентации, филмчета, брошурки) за реализиране на инициативата;
- в новата учебна 2013/2014 година с одобрението и съдействието на административните власти (МОН и Общината) да се реализират планираните игри-обучения.
2. Организиране на Национална/Международна конференция под надслов „Да
представим България на Двадесетия конгрес по Безопасност и здраве при работа” – 2427 август 2014 г. във Франкфурт на Майн в срок - края на м. септември 2013 г.
3. Да се предприемат мерки за улесняване на службите по трудова медицина,
коита желаят да внедрят и да се сертифицират по БДС EN ISO 9001:2008 - Системи за
управление на качеството.
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” е учредено на 25 март 2010 г. (Благовещение) и е национална, доброволна, независима организация на дееспособни физически и юридически лица, обединени за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд в Република България.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на Сдружението са следните:
І. да популяризира темата „Здравословни и безопасни условия на труд” в Република България и да допринася за изграждане на национална, фирмена и лична култура
по безопасност и здраве при работа;
ІІ. да работи за издигане авторитета и обществения статус на длъжностните лица
за безопасност и здраве при работа и службите по трудова медицина;
ІІІ. да адаптира, разработва и утвърждава критерии за Добра професионална
дейност по безопасност и здраве при работа и трудова медицина;
ІV. да участва в национални, европейски и международни проекти за подобряване на условията на труд в страната.
СРЕДСТВАТА, с които сдружението постига своите цели, са:
1. Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни сдружения и неправителствени организации в страната и чужбина;
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2. Членство в европейски и световни организации по безопасност и здраве при
работа;
2. Провеждане на конференции, семинари, конкурси, кръгли маси и информационни кампании по въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
3. Организиране на обучения за повишаване на квалификацията на специалистите по безопасност и здраве при работа от предприятията и организациите;
4. Организиране на игри по безопасност и здраве при работа за деца в предучилищна и училищна възраст;
5. Издателска дейност за разпространение на Добра практика за здравословни и
безопасни условия на труд в предприятията и организациите.
Сдружението е определило ПЕТ НАПРАВЛЕНИЯ, в които всеки негов член в
зависимост от квалификацията си дава своя принос за изпълнение на посочените цели:
І. направление „Здраве при работа”
ІІ. направление „Безопасност при работа”
ІІІ. направление „Законодателство, нормативно осигуряване, системи за управление на здравето и безопасността при работа”
ІV. направление „Обучение”
V. направление „Информация и контакти”
Понастоящем в Сдружението членуват 52 лица, включително 25 юридически
лица и 27 физически лица.
Юридическите лица са 9 служби по трудова медицина, 8 консултантски и обучителни фирми по БЗР и 7 броя промишлени предприятия.
Физическите лица са длъжностни лица по БЗР в строителни и монтажни предприятия, предприятия от добивната индустрия, електрониката, леката промишленост,
предприятия за производство и внос на ЛПС и др.
Приемане на нови членове в Сдружението
Процедурата по приемане на нови членове е следната:
1. За членство в Сдружението е необходимо да се подаде заявление до Управителния съвет на e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com или на адрес: гр. София 1000, ул. Триадица № 5А, офис 623.
2. Подаденото заявление се разглежда от Управителния съвет на Сдружението и
след одобрение се изпраща официална покана на кандидатствалото лице, което следва
да заплати съответния членски внос за годината – за физически лица е 40 лв., а за юридически лица – 140 лв.
3. След извършване на тези действия новият член на Сдружението се включва
активно в съответните направления от работата на Сдружението.
4. Всеки член на Сдружението получава официално удостоверение за членство
на лицето през съответната година.
Данните на Сдружението:
Регистрация: Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски градски съд по ф. д. №
345/2010 г., ЕИК: 175 953 693; Телефон: +359 877 860 033
Адрес на регистрация: гр. София, 1000, ул. „Триадица” № 5А, офис 623; официален сайт: www.nahsw.com E-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
Банкова сметка: IBAN: BG62 BUIB 9888 1026 6031 00
BIC: BUIB BGSF, СИБАНК, клон „Съборна”, гр. София
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода януари - март 2013 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода януари –
март 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПМС № 337 от 20 декември 2012 г. за приемане на
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на
евакуация и разсредоточаване
(обн., ДВ, бр. 103 от 2 ноември 2012 г.)

В „Държавен вестник”, брой 103 от 28 декември 2012 г., е обнародвано ПМС №
№ 337 от 20 декември 2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, в сила от 28 декември 2012 г.
Наредбата е приета на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за защита при бедствия и
съгласно § 2 от заключителните разпоредби на наредбата тя не се прилага за ведомствата от системата за национална сигурност, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието и центровете за спешна медицинска помощ на
Министерството на здравеопазването.
***
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ПМС № 355 от 28 декември 2012 г. за приемане на
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване
(обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)

В „Държавен вестник”, брой 2 от 8 януари 2013 г., е обнародвано ПМС № 355 от
28 декември 2012 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване, в сила от 8 януари 2013 г. От същата дата е отменена Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и
третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване,
приета с ПМС № 82 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г.,
бр. 53 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.). В „Държавен вестник”, брой 5 от
18 януари 2013 г. е направена поправка в наредбата.
Наредбата въвежда изискванията на Директива 2002/96/ЕС относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 37/13.02. 2002 г.), изменена с Директива 2003/108/ЕС за изменение на Директива 2002/96/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 345/31.12.2003 г.) и на Директива 2008/112/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/
ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) №
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
(ОВ, L 345/23.12.2008 г.).
С Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване са
определени изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването,
предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО).
Тези изисквания се определят с цел:
1. предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;
2. увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му;
3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО), както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл и на образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.
Съгласно чл. 2 от наредбата с нея се регламентират:
1. въвеждането на изисквания за проектиране и маркиране на ЕЕО;
2. извършването на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, повторна употреба, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО без риск за човешкото здраве и околната среда;
3. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране
на ИУЕЕО и за наличните системи за разделно събиране;

гр. София, ул. „Триадица” 5А

7

www.nahsw.com

4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител
на ИУЕЕО по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране на ИУЕЕО;
5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара ЕЕО.
Наредбата се прилага за:
1. електрическо и електронно оборудване, попадащо в категориите по приложение № 1;
2. излязло от употреба ЕЕО, образувано в резултат на употребата на ЕЕО по т. 1;
3. отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.
Примерен списък на видовете уреди, които попадат във всяка от категориите по
приложение № 1, е представен в приложение № 2.
Наредбата не се прилага за:
1. електрическо и електронно оборудване, което е част от друго оборудване, непопадащо в категориите по приложение № 1;
2. електрическо и електронно оборудване, използвано за защита на интересите
на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, муниции и бойни материали, предназначени за специфични военни цели;
3. излязло от употреба ЕЕО, което е образувано от ЕЕО по т. 1 и 2.
Съгласно § 6 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата се забранява пускането на пазара на ЕЕО, попадащо в категории 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7 и 10 съгласно приложение № 1, както и електрически лампи с нажежаема жичка и осветителни
тела в домакинствата, съдържащо олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (ПББ) и полибромирани дифенилетери (ПБДЕ), до приемане на наредбата по чл. 21д на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и
смеси. Тази забрана не се отнася за резервните части, използвани за ремонтиране на
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г., както и за повторно използване на ЕЕО,
пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.
***

ПМС № 352 от 27 декември 2012 г. за приемане на
НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти
(обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 2 от 8 януари 2013 г., е обнародвано ПМС № 352 от
27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за за отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти, в сила от 8 януари 2013 г.
От същата дата е отменена Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с Постановление №
230 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2005 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.
и бр. 29 от 2011 г.).
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Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и с нея се въвеждат изискванията на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312,
22.11.2008 г.).
С наредбата се определят изискванията за:
1. пускането на пазара на масла;
2. разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и
обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и
почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
2. предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за разделното събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на
тяхната употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за
постигане на целта за оползотворяване по чл. 8;
3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление
и контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и за наличните системи за събиране,
оползотворяване и обезвреждане;
5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара масла;
6. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител
на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността
между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране.
Съгласно чл. 3 от наредбата отработените масла приоритетно се оползотворяват
чрез регенериране в случаите, когато техническите и икономическите условия го позволяват.
Когато посочените условия не позволяват отработените масла да се регенерират,
те се изгарят с оползотворяване на енергията, а когато условията не позволяват регенерирането на отработените масла или изгарянето им съгласно изискванията, тогава се
осигурява съхраняването и предаването им за обезвреждане.
***
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ПМС № 351 от 27 декември 2012 г. за приемане на
НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни
за употреба батерии и акумулатори
(обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)

В „Държавен вестник”, брой 2 от 8 януари 2013 г., е обнародвано ПМС № 351 от
27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори, в сила от 8 януари 2013 г.
От същата дата е отменена Наредбата за изискванията за пускане на пазара на
батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.).
В „Държавен вестник”, брой 6 от 22 януари 2013 г. е направена поправка в наредбата.
Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща Директива 91/157/ЕИО, и на Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива
2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (ОВ, L 327/7 от 5 декември 2008 г.).
С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА).
С наредбата са регламентирани задълженията на икономическите оператори, в т. ч.:
1. намаляването на съдържанието на тежки метали в батериите и акумулаторите;
2. създаването на системи за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА с оглед ограничаване на обезвреждането и повишаване дела на рециклираните и оползотворени НУБА;
3. предприемането на мерки от лицата, които участват в проектирането, производството и пускането на пазара на батерии и акумулатори, с оглед ограничаване вредното въздействие на тези продукти върху околната среда през целия им жизнен цикъл;
4. екологосъобразното събиране, транспортиране, съхраняване, предварително
третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА;
5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т. ч. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори;
6. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител
на отпадъци от НУБА по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и
за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, които участват във веригата за събиране и третиране;
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7. изискванията за маркиране на батериите и акумулаторите с оглед информиране на крайните потребители за разделното събиране на НУБА и за съдържанието на
тежки метали в тях;
8. изискванията за маркиране капацитета на портативните и автомобилните батерии и акумулатори;
9. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране
и рециклирането на НУБА и за наличните схеми за разделно събиране и рециклиране.
Наредбата се прилага за:
1. всички видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем,
тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им;
2. уредите, в които са вградени батерии и акумулатори, по отношение на изискванията за отстраняване на батериите и акумулаторите;
3. негодните за употреба батерии и акумулатори.
Наредбата не се прилага за батерии и акумулатори, които се използват във:
1. оборудване за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, амуниции и военни материали, с изключение
на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели;
2. оборудване, проектирано за изпращане в космоса.
Наредбата не се прилага и за НУБА, образувани от батерии и акумулатори, посочени по-горе.
***

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода януари –
март 2013 г.
ПМС № 26 от 6 февруари 2013 за изменение и допълнение
на НАРЕДБАТА за категоризиране на труда при
пенсиониране
(обн., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г.)

В „Държавен вестник”, брой 15 от 15 февруари 2013 г., е обнародвано ПМС №
№ 26 от 6 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране
на труда при пенсиониране, приета с ПМС № 235 от 1998 г. (ДВ, бр. 123 от 1998 г.), в
сила от 1 януари 2013 г.
С постановлението си Министерският съвет прави изменение в чл. 2 от наредбата относно труда, който е от втора категория.
Промените в чл. 2 от наредбата са следните:
І. Със заличаването в т. 1, буква "б" на думата "хидротехнически" и с новата т.
1а от 1 януари 2013 г. от втора категория при пенсиониране става и трудът на инженер-
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но-технически специалисти и ръководни служители, заети на работа под земята (без
включените в раздел първи – Първа категория труд), както следва:
- до ръководител на подземен обект включително: геологопроучвателен, тунелен
и минностроителен;
- 1а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) работници и инженерно-технически специалисти, заети на работа под земята в подземните хидротехнически обекти, без включените в раздел І.
Тази промяна касае част от експлоатационния персонал на ВЕЦ „Пещера”, ВЕЦ
„Батак” и ПАВЕЦ „Чаира” (общо 90 работници и служители), чийто труд до 31.12.2012
г. се зачита като трета категория.
ІІ. Точка 22, която гласеше, че от втора категория при пенсиониране е и трудът
на машинисти и помощник-машинисти на електровози от метрополитена, е изменена и
от 1 януари 2013 г. се отнася за „работници и инженерно-технически специалисти,
заети в експлоатацията на софийското метро”.
С това изменение с втора категория труд при пенсиониране са обхванати 77 работници и служители, заети в експлоатацията на софийското метро.
***

НАРЕДБА за изменение и допълнение на
Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на
разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или
експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
(обн., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г.)

В „Държавен вестник”, брой 98 от 11 декември 2012 г., е обнародвана Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Із -2815 от 2011 г. за реда за осъществяване
на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна
безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност (ДВ, бр. 91 от 2011 г.). Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и влиза в сила от 11 декември 2012 г.
Промените в наредбата са в следните насоки:
І. Относно професионалната квалификация, техническите средства и личния състав за осъществяване на пожарогасителна дейност, спасителна дейност и противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти. Новосъздадената ал. 9 в чл. 10 гласи, че критериите, на които следва да отговарят центровете за професионално обучение (ЦПО) за извършването на обучението по сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, и/или поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни
системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, се определят
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съвместно от директора на ГДПБЗН - МВР и председателя на Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО) и се публикуват в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.
ІІ. Оносно редът за приемане и разглеждане на документите за издаване на
разрешение – направени са промени в членове 17 и 19 от наредбата.
ІІІ. Оносно организация на дейността на търговците:
1. Съгласно новата редакция на чл. 38 от наредбата лицата, ръководещи дейности по смисъла на наредбата, организират и контролират спазването на реда за осъществяването им.
Лицата, ръководещи непосредствено дейността по поддържане и обслужване на
пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим
и топлина и пожарни кранове, трябва да извършват следното:
1. съгласуват график за извършване на проверки от лицата, непосредствено осъществяващи дейността, в който отбелязват датата на извършените проверки и се подписват;
2. годишно обслужване на ПИС, ПГС и системите за управление на дим и топлина в обектите, където е налична повече от една от посочените системи.
Лицата, ръководещи дейността по противопожарно обезопасяване и провеждане
на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти, трябва
непосредствено да извършват дейностите по определяне класовете по функционална
пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и
експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и
норми за ПБ, дейностите по противопожарно обследване и дейностите по установяване на причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за
повишаване нивото на ПБ, както и да съгласуват документите за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ
при експлоатация на обектите.
В случай на отсъствие на лицата, ръководещи дейността, търговецът е длъжен с
писмена заповед определя заместник.
2. В сила от 4 февруари 2013 г. в чл. 40 от наредбата са създадени алинеи 7, 8 и
9, съгласно които:
- търговците, извършващи експлоатация на противопожарни уреди - носими и
возими пожарогасители, са длъжни да ги презареждат с пожарогасителни прахове и
пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието и изискванията за гасителна
ефективност съгласно Наредба № Із-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна
дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.);
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- търговци, извършващи експлоатация на противопожарни съоръжения - стационарни пожарогасителни системи и инсталации, са длъжни да ги презареждат с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието с изискванията за гасителна ефективност съгласно Наредба № Із-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната
гасителна ефективност;
- при презареждане на носимите и возимите пожарогасители и стационарните
пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителните вещества търговците,
извършващи експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, са длъжни да предоставят на собствениците на пожарогасителите и стационарните пожарогасителни
системи или на техните представители копия от декларациите по чл. 9 от Наредба № Із1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене
по отношение на тяхната гасителна ефективност.
ІV. Относно контрола върху дейността на търговците – направени са промени в членове 41, 43, 44, 45 и 46 от наредбата.
Съгласно новата редакция на член 45 за нарушения на изискванията на тази наредба на търговците се налагат административните наказания по чл. 279 ЗМВР. Чл. 279
от ЗМВР гласи, че ръководителите на държавни органи, организации и юридически
лица и гражданите, които виновно не са изпълнили задълженията, предвидени в този
закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказват с глоба
от 200 до 2000 лв. За маловажни нарушения органите на МВР налагат глоба в размер от
50 до 100 лв.
Новата т. 8 в чл. 46 от наредбата регламентира, че разрешение за извършване
на дейности по чл. 4 от наредбата не се издава или се отнема от органите за ПБЗН в
случаите, когато търговецът е извършил системно нарушение на реда за осъществяване
на дейностите, за които е получил разрешение по чл. 91е, ал. 1 ЗМВР.
Съгласно новата т. 8 от допълнителната разпоредба на наредбата "системно
нарушение" е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на наредбата в срок до една година.
Съгласно новата т. 9 от допълнителната разпоредба на наредбата "обект" е недвижим имот, на територията на който се осъществява дейността, а за дейностите по
сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители - сервизът (включително
мобилен сервиз), в който се осъществява дейността."
***
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ЗАЩИТА НА СЛУХА В ПРАКТИКАТА

Автор на основните материали в статията е Яцек
Биедрон – експерт по лични предпазни средства за
защита на слуха

Потенциалната възможност за загуба на слуха, свързана с експонирането на
шум в работата, е всеобщ проблем, касаещ много трудови отрасли.
Традиционно, в съответствие с масовото мнение, това е шумната тежка промишленост, строителството, транспорта, селското и горско стопанство, полицията, армията,
но също така и – нещо, което все още изненадва някои – по-деликатни в общественото
въображение работни места, такива като симфоничните оркестри, офисите, гишета за
обслужване на клиенти, бюрата с т.н. „open spaces”, телефонните централи.
Порталът www.slyszymy.pl подава информация за над 80 милиона европейски
граждани, които страдат от загуба на слуха.
Загубата на слуха, когато не е болезнена, а и когато увреждането е с постепенно
развитие и се придобива по-късно, ни се струва много по-малко драматична, отколкото
една злополука по време на работа с болезнени, видими резултати.
Трябва обаче да се изясни, че загубата на слуха е недъг с изключително неприятни последствия. При това необратим, тъй като няма възможности за излекуване.
Този недъг засяга възприемането на реалността от един от най-важните органи.
Обедняваме с най-важната звукова информация за заобикалящия ни свят. Не знаем
какво ни говорят другите, не чуваме нашите деца, внуци, няма да чуем шума на гората
и бързо течащата вода в реката.
Вече не притежаваме естествения защитен механизъм, с който ни е снабдила
еволюцията срещу приближаваща се опасност, следователно се чувстваме несигурни.
Това съществено влияе върху качеството на живота и се превръща в неприятен елемент
на ежедневието.
Това обаче може 100 процента да се предотврати!
За да стане това обаче, над него трябва да се работи, което и струва, и поглъща
така ценното ни време.
Тази инвестиция обаче е изгодна за всички – за работодателя, за работника
и за цялото общество. А ето защо.
Опитът от няколко десетилетия и натрупаното през този период знание позволиха на тази по-съзнателна част от хората да разработи начини за защита на слуха.
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В момента се счита, че най-ефективна форма е т.н. Програма за Защита на
Слуха.
Тя съдържа шест основни елемента, които са:
- оценка и мониторинг на риска;
- технически и административен контрол на шума;
- аудиометрични измервания;
- средства за индивидуална защита;
- възпитание и мотивиране;
- обозначаване на шумните места.
Съвсем правилно, често се добавя и съхранение на документацията, касаеща погорното, и оценка на ефективността на програмата.
Внедряването на Програмата за Защита на
Слуха на работните места, на които има шум в
Европейския Съюз, е задължително изискване,
записано в т.н. Директива за шума, която в своята
най-нова и ограничаваща форма е задължителна
от 2006 година.
От личните и многогодишни наблюдения на
автора на текста следва, че изискванията на Директива 2003/10/ЕС в Полша за промишлеността
в значителна степен се спазват.
Ако обаче става въпрос за нейния дух, неговата
Диаграма на човешко ухо
реализация насочена към максимални потенциални ползи, то… какво да се прави, тук е зле, дори много зле.
Една от причините за такова положение на нещата е липсата на разбиране на
стойността на Програмата за защита на слуха и от двете страни – т.е. работодателят и
работникът.
Добрата програма преминава извън границите на това, което е изисквано от тази
регулация. Трябва да бъде практична и ефективна.
Когато фирмата въвежда/притежава ефективна Програма за защита на слуха, от
това печелят и двете страни.
Ползите за работниците
Разбирането от страна на работника, че активното участие
в Програмата за защита на слуха е също така и негова отговорност, е основно за успешното действие на разглежданата
програма!
За съжаление това съзнание е ниско, понякога ужасяващо
ниско. Формата на искания не е решение. Ключът е образованието!
Ползите от съзнателната защита ще чувстваме всеки
ден, през целия си живот:
В най-общи линии работниците се чувстват по-добре, помалко уморени са, по-малко раздразнени поради по-малката
експозиция на шум. По-добре спят, не боледуват поради
временно намаление на прага на чуваемост след цял работен ден или от шумове в ушите.
Вътрешен антифон за
еднократна употреба
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Дълготрайната експозиция на шум увеличава
риска от заболявания свързани със широко разбираем
стрес и по-специално исхемична болест на сърцето.
Намалявайки шума, намаляваме вероятността
от появата им и увеличаваме контрола над нашето
здраве.
Ефективната Програма за Защита на
Слуха дава възможност да се запази слуха, което отваря пътя за кариера и повишения в работата. Добрият
слух често е условие за получаване на работа изобщо.
И макар и това да звучи банално, на пазара на труда
стойността на лицата с добър слух е по-висока.
Намаляването на шума или оптималното
подбиране по тези стойности на личните предпазни Вътрешен антифон за
средства допринася за увеличаването на безопасността многократна употреба
посредством даване възможност да бъдат чути сигналите
и предупреждаващите шумове. Доброто чуване на звуковете може да доведе до откриване на шум на неизправност в машината или шум от разместване на подпорите в мината, произлизащ от движението на пластовете при скалообразуването.
Странична полза от функционирането в предприятието на Програмата за
защита от шума може да бъде възможността за откриване – благодарение на задължителните медицински аудиометрични изследвания - на слаб слух, предизвикан от други
фактори, а не от шума, като например образуването на тапи или инфекция на ухото.
Работникът в такива случаи се изпраща на безплатни процедури.
Тези, които са работили усилено през целият си професионален живот,
наистина заслужават прилична почивка след пенсиониране. Качеството на тази почивка, освен финансовите и параметри, зависи и от доброто здраве.
Възможността да се срещат с колегите, да се радват на внуците, да слушат музика или любимите си радиопредавания, звуците на природата, всичко това е просто
свързано с доброто чуване!
Ползите за работодателя
Директивата срещу шума изисква работодателят да
внедри програма за защита от шума. Тези, които не направят това, подлежат на законно наказание.
Може обаче да се направи съвсем мъничко повече от
административното внедряване. И да направят така, че
това да стане събитие за всички членове на професионалната общност.
В момента няма причина (от гледна точка на техническите възможности и достъпните средства за индивидуална защита) загубата за слуха да бъде в резултат на
изпълняваната работа.
Вътрешен антифон тип
„диадема”
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Добрата Програма за защита на слуха
е добър бизнес!
Прави реклама на добрите отношения между работодателя и работника.
Знак е, че управлението се грижи за работниците. Положителната атмосфера, свързана
с това, може да доведе до по-висока производителност и качество на извършваната работа. Както показват изследванията, нивото на шума посредством своето влияние върху
общото изморяване на работника оказва негативно влияние върху качеството особено
при прецизно производство.
По-ниското ниво на шума влияе върху комуникацията: тя е по-ефективна
и качествена. Влияе върху разбирането на разпорежданията.
Защитата на слуха на всяко едно лице представлява също така защита на
ценните и опитни работници. Международните изследвания са показали, че фирмите,
които са въвели ефективни програми за защита на слуха, са отчели ограничение на нивото на злополуките, намаление на броя на лицата излизащи в болнични и количеството на загубеното време. Няма съмнение, че еластичността при изпълнението на различни работи, възможността за напредване в кариерата и адаптирането са по-големи при
работниците с добър слух. Техният морал е по-висок, което се преобразува в удоволствие от работата и желание да останат във фирмата.
Тук действа също така простият психологичен механизъм – когато работодателят показва, че се грижи за работника, работникът му се отблагодарява със същото. Създаването на Програма за защита на слуха следователно не е само здраве, но също така и икономика.
Добрата Програма за защита на слуха трябва да обхваща също така и занятия извън работата. Служителят по безопасност и здраве при работа, който уговаря работниците да вземат със себе си вътрешните антифони и да ги използват при шумните домашни работи, като косене на тревата, строителство или ремонт на къщата и други, ще
допринесе още повече за по-добрата защита на слуха, както и за липсата в бъдеще на
потенциални искове за обезщетения, а също така и за обучение.
Добрата Програма за защита на слуха означава добро здраве за работниците и добър бизнес за фирмата. Намаляване на експонирането на шума означава поддържане на
добър слух, по-малка умора и риск от болести, свързани със стреса. Работодателят печели от по-добрата мотивация на трудовия колектив, увеличена производителност, помалки разходи за застраховки и медицински грижи, а в някои случаи избягва неприятните поучения, наказания или актове, налагани от инспекцията по труда.
Верификация на теоретическия избор на лични предпазни средства за защита на
слуха и подлагане на работника на шум в реални условия
Проблем с теоретическия избор на коефициента SNR
(съотношение сигнал-шум)

Външен антифон

Проблемът с избора на заглушаващите свойства на запушалката за уши в зависимост от шума на околната среда е
много добре дефиниран в стандарта PN EN 458. Така че теоретически знаем какви SNR запушалки да изберем. За жалост обаче само така ни се струва!
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Оказва се, че теорията се различава от практиката. На чертежа по-долу е представено
заглушаването на антифоните Howard Leight Max SNR 37. Добре поставени, те осигуряват SNR 39 dB.
Лошо поставени обаче, те осигуряват само SNR 5 dB.
Правилният начин на поставяне на антифона следователно има основно значение за постигане на обявения от производителя SNR.
Лицето, отговарящо за безопасността на труда, което счита, че на
всички работещи е осигурена защита в
съответствие с данните на SNR декларирани върху опаковката, по всяка
вероятност ще се сблъска с все почести случаи на частична загуба на
слуха, предизвикана от шума на работното място.
Проблемът се крие в това, че
по-голямата част от хората поставят
неправилно антифоните, а това трудно се проверява визуално. За да се разбере това, трябва точно да се измери. За тази цел
служи устройството VeriPRO на фирмата Howard Leight by Honeywell. Измерва по неинвазивен начин личното и истинско заглушаване на произволна запушалка за
уши.Знанията по тази тема имат основно значение. Най-после можем да предприемаме
решения и действия базиращи се на нещо конкретно.
Системата VeriPRO представлява технология, която улеснява получаването на
точен и реален образ на защитата на слуха на работника. Тя позволява да се констатира
дали работниците получават оптимална защита или се изисква допълнително обучение
за допасването на тези антифони или изпробването на друг модел антифони.
Проблем с измерването на интензитета на шума
Измерванията на шума на работните места – ако изобщо се правят – ни дават
информация за неговият интензитет, честота и място на действие. Следователно разполагаме с карта на шума, но това дава ли ни точен образ на излагането на опасност на
работника? По мое мнение ни дава само частичен и често неверен образ. Не се вземат
предвид такива променливи, влияещи на излагането на опасност, като правилното носене на предпазителя или времето на пребиваване в шума.
Де факто имаме измерване на шума на околната среда, но не и на излагането на
работника. В този смисъл бих искал да цитирам мъдрото изказване на славния американски гуру на качеството Edwards Deming – „Аko не измерваш нещо, не го знаеш, а
като не го знаеш, от къде знаеш как да го поправиш?”
В момента на пазара се появи много интересно устройство на фирмата Howard
Leight by Honeywell, което представлява индивидуален дозиметър на шума с наименование QuietDOSE. Това е извънредно интересен и полезен прибор, който позволява да
се измерва реалното излагане на опасност на работника. Досега само изчислявахме това
излагане.
Като използваме QuietDOSE го знаем със сигурност!
Разполагайки с това знание, сега можем да предприемем конкретни, измерими,
базиращи се на измерванията действия, водещи до още по-добра защита. По какъв на-
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чин QuietDOSE измерва реалната и персонална доза шум? Извършва това под запушалката, вземайки предвид начина на нейното носене. Това се вижда на снимката по-долу.
Устройството измерва така наречената доза шум,
подавана в проценти.
Понятието „доза” е може би най-простият и достъпен
начин да се изобрази т.н. Ниво на звуковият еквивалент
LEq.
Дозата съдържа в себе си и интензитета на шума и
времето на експониране в произволната им конфигурация
– просто за представяне дори за неориентирани в темата с
акустиката лица.
Наи-големият допустим интензитет в съответствие с
Европейската Директива е LEq8h = 85 dB, или 85 dB в
продължение на 8 часа, като това представлява 100 % от
дoзата. Например 50% доза представлява 82 dB в продължение на 8 часа.
Дозиметър QuietDOSE
Самото измерване е изключително просто. Трябва
да се включи дозиметъра, слагайки антифони в шумна среда и след 8 часа да се изключи. Натрупаните данни след това се разчитат от компютъра, което дава възможност
разчитането да стане в достъпна графична форма, както и архивирането на данните.
Анализирането на данните, най-добре заедно с изследвания работник, дава единствения
реален образ за излагането на опасност на това лице. Сега вече с пълно убеждение и
знание могат да се предприемат съответните противодействия.
Изводи
Приемайки, че най-доброто желание на Програмата за
защита на слуха е гарантирането, че работниците употребяват предпазители за слуха, не по-малко важно е убеждението, че предпазителите се носят правилно през 100 % от
времето, в което работниците са подложени на действието
на опасния шум. Техниката за контролиране на допасването на запушалките и верифицирането на персоналното
излагане на шум дават по-голяма възможност и способност да се достигне тази цел, което като следствие позволява да се запази здрав слуха.
Именно за това става въпрос!

Външен антифон

***
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За повече информация и въпроси към автора, пишете на: borilgt@olympsafety.com
З Н А Е Т Е Л И, Ч Е:
Звуковете под формата на акустични вълни, които се разпространяват във
въздуха със скорост около 330 м/сек, достигат до външното ухо и по-точно до:
1) ушната мида, чиято задача е да събира тези вълни, съответно да ги усилва и
да ги въвежда в ушния канал. В този факт можем да се убедим по два начина:
- за да чуваме още по-добре, си „насочваме” ухото, т.е. поставяме дланта си до
ухото. Моментално се усилва звукът. Всеки може да опита!
- слушайки някакъв звук, можем по някакъв начин да си дръпнем ухото. Моментално ще се чуе лека промяна на честотата на звука. Де факто ушната мида е така
оформена, че посредством резонанс да усили звука с честота около 5 кН (горният обхват на човешкият говор).
2) Вибрациите преминават през ушния канал и достигат до тъпанчето. Ушният канал е дълъг около 3 см, което има както акустични, така и защитни функции (влияе също и на защитата на слуха). По отношение на акустиката, допринася за усилването на определени честоти на звука посредством резонанс. От физична гледна точка,
каналът, поради дължината си, растящите вътре косъмчета и ушната кал създава
сигурност за преминаването на звука. Ако там влезе например някакво малко насекомо,
то ще умре, защото ушната кал е отровна. Усилването на звука на принципа на резонанса става както например в органа, или ако се използва по-научна терминология, в
едностранно затворена тръба. Дължината на вълната, при която настъпва резонанс,
представлява 4 пъти дължината на тръбата. Преобразувайки съответно тази формула и поставяйки като дължина на тръбата дължината на ушния канал т.е. 3 см, получаваме резонанс с честота 3 кН. Това не трябва да ни учудва много, защото представлява основата на честотата на човешкият говор…… Следователно всички професионални предпазители за слуха на музикантите трябва да вземат това предвид в своите
конструкции.
3) Вибрациите достигат до средното ухо и именно те удрят по тъпанчето
като го задвижват. Тъпанчето представлява тънка ципа, разпъната напречно на ушния канал, подобно на кожата на барабана. От тук и името му. Под влияние на звука то
вибрира. Тези вибрации се предават посредством три малки костички, наречени чукче,
наковалня и стреме към охлюва. По време на тази трансформация се извършва усилване
на силата на вибрациите, при това около 20-кратно усилване. Това усилване е необходи-
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мо, понеже вибрациите на въздуха се предават на течността в охлюва. Това е като да
помахаш с длан във въздуха и след това да я потопиш във вода и да повториш същото
движение. Съпротивлението във водата е значително по-голямо, следователно и силата
на движение трябва да бъде по-голяма. Усилването става благодарение на закона на
Паскал и лоста на Архимед. Като сума това дава 20-кратно усилване.
4) Вибрациите преминават по-нататък до вътрешното ухо и по-точно до охлюва.
Нарича се така, защото по формата си прилича на охлюв. В охлюва се намира течност,
която разпространява вибрациите по целият му обем. След това вибрациите се възприемат от нервните влакна (около 30 000) и се променят на електрически импулси. В действителност защитавайки слуха от шум, защитаваме именно тези нервни влакна от унищожаване. Ако ги загубим поради експониране на прекален шум, то те вече никога няма
да пораснат отново. Влакната в началните спирали на охлюва възприемат високите
честоти. Колкото по-далеч се намират, толкова по-ниски честоти възприемат. Тази
конструкция оказва влияние на начина, по който загубваме слуха си.
5) Електрическите импулси посредством невроните достигат до мозъка, който ги интерпретира като звук. Едва тук се разбира дали става въпрос за шепота на
любимата, симфония на Бетовен, или може би за бръмченето на косачката за трева.
Как губим слуха си!
Прекомерният шум унищожава нервните влакна в охлюва. Това е необратим
процес. Веднъж унищожени, влакната повече няма да израснат. Звуковата вълна, която влиза с пълна сила в охлюва прехвърля своята енергия на влакната като ги кара да
вибрират започвайки от първите извивки чак до самото дъно.
Следователно, с известно опростяване може да се каже, че най-голямо унищожаване настъпва в самото начало на охлюва т.е. в тази му част, която отговаря
за слушането на високите честоти.
Шумът ни атакува от укритие, за това е толкова опасен. Не предизвиква болка, кръвотечение нито видими рани.
В много случаи хората дори не съзнават факта, че са осакатени. Когато почувстваме, че чуваме слабо, вече е прекалено късно!

***
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Подобряване на достъпа на
малките и средни предприятия до стандартите
Малките и средни предприятия (МСП) представляват разнообразна по своите
дейности група, като се започне от извършването на занаятчийски работи и се стигне до
високотехнологични иновативни компании.
Според определението на Европейския съюз, те могат да бъдат с персонал от едно лице до 250 души численост на персонала.
Много от малките и средни предприятия могат да извлекат по-голяма полза от
стандартизацията, въпреки че стандартите понякога се възприемат повече като бреме,
отколкото като предимство.

Защо МСП не се интересуват?
Повечето малки и средни предприятия, особено по-малките, не разполагат с необходимите ресурси, за да се ангажират с дългосрочни стратегии и инвестиции. Управлението им до голяма степен участва в ежедневната оперативна практика, а няма време
или пари за дейности, които не са пряко свързани с основния процес.
Следователно те са склонни да имат краткосрочен план на тяхната дейност и
рядко се подготвят за бъдещите промени в законите или за разработването на нови
стандарти. Това прави МСП пословично трудна група за комуникация. Повечето от тях
са склонни да обсъдят стратегията и да бъдат информирани в рамките на ограничена,
стабилна мрежа от доставчици, търговски асоциации и консултанти. Ето защо е важно
да се възползват от мрежата на МСП, за да се достигне до тях.
По отношение на прилагането на стандартите МСП са в неизгодно положение,
тъй като те нямат "капацитет за усвояване", включително опит и организационна инфраструктура (напр. по стандартизация единици или Предприятие за управление на знания), която е от полза за правилното прилагане на стандартите.
Това представлява поредица от бариери за стандартизация:
1. Липса на информираност
Малките и средни предприятия може би не знаят, че съществуват стандарти, поспециално стандарти, специфични за тяхната индустрия.
2. Значение на стандартите за малки и средни предприятия
МСП може би не знаят за добавената стойност на стандартите специално за тяхното предприятие. Те могат да разглеждат стандартите като необходимо зло, отколкото
като мощен инструмент, който да отговаря на техните бизнес цели.
3. Проследяване на правото на стандарта
МСП могат да имат проблеми с намирането на съответните стандарти, както и
информация за това дали стандартът все още е в сила.
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4. Получаване на стандарти
МСП могат да имат трудности при доставка на стандарта, да не са наясно с цената на стандартите, или просто в крайна сметка да закупят грешен стандарт (чрез неправилно описание на съдържанието му).
5. Разбиране
МСП не могат правилно да разберат стандарта поради техническото съдържание
и езика, липсата на версия на националния език, изобилието на позоваванията на други
стандарти, или липса на информация за контекста на стандарта.
6. Изпълнение
Повечето от ползите, разбира се, идват от прилагането на стандарта. МСП могат
да имат трудности при прилагане на стандарти, поради присъщата им сложност или
поради липса на знания или умения.
7. Оценка на изпълнението
Постигане на бизнес целите е главната мотивация за прилагане на стандарта.
МСП може да направи оценка на потенциалните ползи от прилагането, за да извлече
поуки, които ще помогнат за прилагане на стандартите в бъдеще и да получи обратна
информация за стандартите разработчици.
Слабото представяне на малките и средни предприятия в областта на стандартизацията може да се обясни с факта, че те често не разполагат с време, персонал или финансови ресурси, за да се включат в процеса на стандартизация.
Освен това те са изправени пред относително по-висока финансова тежест в
сравнение с по-големите компании, тъй като разходите за пътуване и участие са неизменно фиксирани.
Много МСП също така не разполагат с необходимия опит в областта на стандартизацията.

Решения за преодоляване бариерите за стандартизацията:
Решенията, които допринасят за преодоляване бариерите за стандартизацията,
могат да бъдат групирани в три категории:
1) да се компенсира липсата на ресурсите на МСП (време, финансови средства
или знания);
2) по-лесно достъпна доставка на стандартите и стандартизацията;
3) фокус върху посредническите организации, за да се преодолее пропастта
между МСП и "стандартизация свят". Търговските сдружения в частност трябва да играят важна роля.
В проекта на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейският
комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) са разработени набор от 58
решения, за да се помогне на МСП да извлекат по-голяма полза от участието си в изпълнението на стандартите.
Този набор от решения може да бъде използван от националните органи по
стандартизация, както и националните търговски асоциации в подкрепа на МСП в тяхната страна.
По-долу са поместени само някои от решенията, свързани със стандарти:
• NEN (ISO член за Холандия) е разработил метод за систематично проследяване
на стандартите, необходими за даден продукт или услуга, метод, който може да се използва в други страни.
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• Накратко, обхвата и таблица на съдържанието на всеки стандарт следва да бъде
публикувано на уебсайта на органа по стандартизация.
• Техническите комитети трябва да създадат документ за всеки набор от взаимосвързани стандарти, в които е представена структурата на съотнесени стандарти. То
предоставя на МСП и други заинтересовани страни ясна представа за наличните стандарти в дадена област. Стандартизационните органи трябва да направят този документ,
който да бъде на разположение безплатно на техния Уебсайт.
• Техническите комитети трябва да предоставят кратък документ, съдържащ основна информация за стандарта.
Някои от решенията, които се отнасят до участието на МСП в процеса на стандартизация:
• Националните органи по стандартизация следва да разработят казуси на малките и средни предприятия, които са участвали успешно в областта на стандартизацията;
• Предложения за нови работни елементи следва да бъдат придружени от проучване на възможностите, включително съответните заинтересовани страни и техните
интереси;
• Националните органи по стандартизация трябва да стимулират представянето
на групи от МСП чрез тяхната професионална организация.
Образованието в областта на стандартизацията е един от приоритетите.
Това е от основно значение за решаване на липсата на информираност. CEN,
CENELEC, Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и техните национални членове (особено Дания и Обединеното кралство) се превръщат активни в тази
област, по стъпките на международните инициативи, предприети от ISO, Международната електротехническа комисия и на Международния съюз по далекосъобщения.
Друг основен приоритет е да се установи подобряване на взаимоотношенията с
търговските асоциации, да се обсъждат съответните им роли и да им предостави знания
и материали. Проучването признава ключовата роля на търговските асоциации за подобряване на положението на МСП. Някои търговски асоциации са много активни в
подкрепа на своите членове в областта на стандартизацията.
Подкрепата на търговските асоциации може да започне с анализ на силните и
слабите страни на компании-членки по отношение на създадените възможности и заплахи, наложени от стандартизацията. Това упражнение може да бъде предприето съвместно от националните асоциации по стандартизация с търговските асоциации, и в
сътрудничество с университетите. На тази основа може да идентифицира набор от налични решения с браншовата асоциация, в тясно сътрудничество със съответния национален орган по стандартизация.
Работейки заедно
Повече информация е на разположение в доклада на CEN/ CENELEC. Въпреки
че докладът е написан за европейския пазар, ситуацията за МСП е до голяма степен
подобни в други части на света, включително развиващите се страни.

***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

ХХ СВЕТОВЕН КОНГРЕС по
безопасност и здраве при работа
Глобален форум за превенция
24 - 27 август 2014 г.
Франкфурт на Mайн,
Германия

2013 г. - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА
на гражданите!
Колкото по добре половин милиард
европейци разбират своите права,
толкова по-информирани ще са при
взимане на решенията и в личния си
живот!

„ЗА СТАБИЛНОСТ,
РАБОТНИ МЕСТА
И РАСТЕЖ” - Програма
на Председателството на
Европейския съюз

ХХ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Глобален форум за превенция - 24-27 август 2014 г.
Франкфурт на Mайн, Германия

Тук ще намерите подробна информация за организаторите, информация за пътуване и настаняване,
всички основни дати и крайни срокове за регистрация.
Първото съобщение е предназначено главно за активните делегати на Конгреса.
Дискусия - дебат - действие: това е във фокуса на
Световния конгрес 2014 г.
Над 4000 експерти от цял свят ще обсъждат найновите тенденции в развитието на безопасността и здравето при работа
Безопасността и здравето се превърнаха в мащабна задача в нашия глобализиран свят. Хората по всички
континенти страдат от опасните и нездравословни условия на труд. Всяка година над 2 милиона души загиват
при трудови злополуки. Само с помощта на устойчиви решения сме в състояние да
предотвратим трудовите злополуки, професионалните заболявания и свързаните с работата здравословни опасности.
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ОРГАНИЗАТОРИ НА ХХ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Международната организация по труда (МОТ)
МОТ е международната организация, отговорна за изготвянето и
надзора на международните трудови стандарти. Това е единствената "тристранна"
агенция на Организацията на обединените нации, която обединява представители на
правителства, работодатели и работници съвместно да оформят политиките и програмите за насърчаване на достоен труд за всички.
Този уникален режим дава предимства на МОТ, включващи знания в "реалния
свят" за заетост и работа.
Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО)
МАСО е основната международна институция, обединяваща социалните служби
и организации за сигурност.
Целта на МАСО е да насърчава динамичната социална сигурност, социалното
измерение в глобализиращия се свят, като подкрепя върховите постижения в администрацията за социална сигурност.
В основания през 1927 г. секретариат на МАСО се намира седалището на Международното бюро по труда в Женева.
ISSA предоставя информация, изследвания, експертни съвети и платформи за
членове за изграждане и насърчаване на динамични системи за социална сигурност в
световен мащаб.
Германското социално осигуряване срещу
злополуки
DGUV е Националният домакин на XX Световен конгрес по БЗР, чадър на асоциациите на германските институции за социално осигуряване при злополука.
За 125 години тези институции са специализирали в областта на превенцията,
възстановяването и обезщетяването.
Законът срещу злополуки в Германия защитава всички служители срещу последиците от професионалните и транспортните злополуки, свързани с работата, здравето
и професионалните заболявания.
Задължителната защита на злополуките се отнася и за ученици, студенти, деца в
детските градини и доброволци. Като цяло около 75 милиона души и 4 милиона фирми
и институции са застраховани.
Досегашните национални организатори и местата на провеждане на последните седем Световни Конгреса са следните:
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11 - 15 септември 2011 г. - Истанбул, Турция
Водещ: Министерството на труда и социалното

осигуряване

(ÇSGB)

29 юни - 1 юли 2008 г. - Сеул, Южна Корея
Водещ: Корейска агенция за професионална безопасност и здраве (KOSHA)
18 - 22 септември 2005 - Orlando, САЩ
Водещ: Национален съвет по безопасност (NSC)
26 - 31 май 2002 - Виена, Австрия
Водещ: Австрийски съвет за обезщетения

на

работниците

(AUVA)

12 - 16 април 1999 - Сао Пауло, Бразилия
Водещ: Министерството на труда в Бразилия
22 - 26 април 1996 - Мадрид, Испания
Водещ: Испанското Министерство на труда и социалната сигурност
4 - 8 април 1993 - Ню Делхи, Индия
Водещ: Национален съвет по безопасност
ПРОГРАМАТА
Програмата на конгреса включва откриване, пленарни сесии, специални събития
и симпозиуми, постерни презентации, промишлени посещения, търговско изложение за
безопасност и здраве при работа, както и Международен медиен фестивал за превенция, с който ще завърши програмата на конгреса.
Социални събития
Франкфурт и околностите предлагат множество интересни забележителности,
които можете да посетите. А богатството на културните забележителности и атрактивния избор на събития очакват най-заинтересованите делегати, присъстващи на 2014
World Congress, и лицата, които ги придружават.
Подробна информация за основните характеристики на проявите и формата за
резервация ще бъде на разположение на сайта на конгреса след м. август 2013 г.
Участието в културната програма не е покрита от таксите за регистрация за конгреса 2014. Разходите ще се фактурират отделно.
Технически обиколки
Във връзка със Световния конгрес 2014 са организирани многобройни технически екскурзии. Предоставя се възможност да запознаване с културата на превенция и
прилагането на добрата превантивна практика в различни фирми и институции в редица сектори.
Техническите турове ще бъдат с придружител, домакин и коментарът ще бъде
предоставен на английски език. Броят на участниците е ограничен.
Дата и час на тръгване: 27 август 2014, от 14:00 до 18:00 ч.
Сборен пункт: 14:00, в предната част на Frankfurt Congress Center.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

28

www.nahsw.com

По-голямата част от обиколките могат да се направят пеша. За по-отдалечените
места ще бъдат осигурени автобуси.
Предлагат са десет различни технически турове по избор:
1. Работа в небостъргач: ергономията в офиса на работнитe места;
2. Работа по платформи, асансьори: Какви специални изисквания се прилагат?
3. Безопасността и здравето на строителни обекти;
4. Летището във Франкфурт: процедури за безопасност;
5. В интерес на чиста околна среда: трудова безопасност и здраве в предприятията
за обезвреждане на отпадъците;
6. Строителни машини: производство и превенция;
7. Мобилност в бъдеще: безопасност и опазване на здравето в автомобилната индустрия;
8. Зад кулисите на една логистична фирма;
9. Предотвратяване на инциденти при работа с опасни вещества;
10. Чрез научни изследвания: Институт по професионална безопасност и здраве на
германското социално осигуряване срещу злополуки (IFA).
11.
Регистрация
Подробни описания на отделните технически турове ще бъдат публикувани на
сайта на конгреса през август 2013 г.
Резервация на техническите обиколки е възможна в момента. За тази цел ще се
нуждаете от World Congress регистрационен номер.
Допълнителни такси няма.
Търговски панаир
Придружаваща изложба „World Congress 2014” ще се проведе по време на Конгреса успоредно с най-големия вътрешен Германиски търговски панаир в областта на
безопасността и здравето "Arbeitsschutz Aktuell 2014 г.". Домакин на ще бъде Асоциацията на професионалните експерти по безопасност (FASI).
На търговското изложение производители и доставчици на услуги ще използват
събитието, за да представят най-новите продуктови иновации в областта на безопасността и здравето на работното място.
Изложбената зала във Франкфурт е с почти 40 хиляди кв. м на две нива и е една
от най-модерните и атрактивни панаирни зали в Европа.
Подробна информация за "Arbeitsschutz Aktuell 2014" на адрес:
www.arbeitsschutz-aktuell.de/en/ .
Международен медиен фестивал за превенция
Международният медиен фестивал за превенция предлага преглед на филми и
мултимедийни продукции от цял свят и осигурява възможност на участниците да представят своите проекти пред голяма група от влиятелни международни специалисти по
безопасност и здраве при работа.
Критерии за допустимост
Ще се приемат медии, състоящи се от движещи се изображения на безопасността и здравето при работа: филми, уеб клипове, Web TV, mobisodes, анимация, игрални,
документални, ТВ клипове, интерактивни медии, приложения и уеб сайтове, произведени след януари 2010 година.
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Процедура за представяне
Няма ограничение за броя на изпратените записи. Всички материали трябва да
бъдат подадени чрез формуляра за участие. Използвайте един от официалните езици на
медийния фестивал - английски, френски, испански и немски език - в изпълнението на
вашия запис.
Краен срок
Крайният срок за изпращане е 31 януари 2014 г.
Организатори
Фестивалът се организира от Съвета по международни раздели ISSA "Електроразпределение" и "Информация". Каним ви да участвате в нашия празник!
Езици
Медиите ще се приемат на всички езици.
РЕГИСТРАЦИИ
• РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА
Регистрации до 15-ти декември 2013 се ползват с намаление за ранно резервиран курс.
Специалните цени са достъпни за широк кръг категории посетители.
Регистрацията за World Congress 2014, може да бъде направена он-лайн, като се
попълни регистрационната карта на адрес:
http://www.safety2014germany.com/en/index.html
Регистрационни такси
Разширена
регистрация
до 15.12.2013 г.
(начало на курса)

Регистрация
след
15.12.2013 г.

Специалисти

450 €

500 €

550 €

Развиващите се страни

200 €

225 €

250 €

Студенти *

100 €

125 €

150 €

Придружаващи лица

150 €

175 €

200 €

Лектори на симпозиумите

150 €

Категория

150

€

Регистрация
на място
24-27 август
2014 г.

150

€

Начин на плащане
Плащането е възможно чрез: По банков път, кредитна карта (Visa, Master Card,
American Express).
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Условия за анулиране
Всичко трябва да бъде направено в писмен вид по електронната поща на е-mail:
safety2014germany@dguv.de
Анулиране по телефона няма да бъде приемано.
Възстановяване на средствата:
Анулиране до 30 юни 2014 г. – 50 % от таксата за регистрация;
след 30 юни 2014 г. – без възстановяване.
В случай на технически проблеми, можете да се свържете с гореща линия за обслужване на +49 721 93133, или
на имейл: registration@safety2014germany.com
• ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ
Теми на симпозиума
Симпозиумът ще се провежда на английски език.
Симпозиумът предлага 30 различни теми, за които хартиени извлечения могат да
бъдат представени.
Темите са групирани в трите основни теми на Конгреса:
1. Култура на превенция - стратегии за превенция – „Визия нула злополуки”
1.1. Предимства на превенцията - Възвращаемостта на превенцията
1.2. Създаване на култура на превенция
1.3. Изграждане на устойчива култура на превенция във веригата на доставки
1.4. Създаване на ресурси за превенция
1.5. Networking като движеща сила за превенция
1.6. Какво е необходимо, за да се реализира „Визия нула злополуки” в безопасността и здравето при работа и в безопасността по пътищата
1.7. Нови енергийни източници, материали и технологии, включително озеленяване на общественото и професионалното здраве
1.8. Пределните стойности с един поглед - нови концепции и наноматериалите
1.9. Развитие на националната сигурност и здравни системи и програми
1.10. Цялостен подход към управлението на риска
1.11. Икономическите стимули
1.12. Създаване на безопасна и здравословна среда за обучение и работа
1.13. Превенция в областта на строителството, новости в основите за устойчива
работа и развитие
1.14. Стратегии за превенция и най-добри практики за безопасност в селското
стопанство
1.15. Глобална стратегия за устойчивост на превенцията във високорисковите
промишлени отрасли (добив): „Визия нула злополуки”
2. Предизвикателствата пред професионалното здраве!
2.1. Превенция на неработоспособността
2.2. Превенция на психосоциалните рискове
2.3. Здравни стратегии: превенция, промоция и грижи за всички работници
2.4. Подобряване на здравето чрез мрежите на знанието на професионалното
здраве
2.5.

Справянето с многофакторна причинно-следствената връзка на MSD
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2.6. Азбест в Северна и Южна Америка
2.7. Наблюдение на здравето и профилактика на запрашеността, индуцираща
белодробна болест
2.8. Превенцията на професионалните кожни заболявания - историята на един
успех чрез иновативни стратегии
3. Многообразието в света на труда
3.1. Безопасна работа на терен: Достигане на уязвимите групи
3.2. Как да се подобри работоспособността на застаряващата работна сила
3.3. Синдикални стратегии за справяне с нездравословните работни места
3.4. БЗР- и КСО-лидерство като двигатели за успешен бизнес
3.5. Безопасността и здравето и на работниците мигранти
3.6. Нови форми на организация на заетостта и работата
3.7. Как да се създаде превенция в структурните институции в развиващите се
страните и страните в преход.
Покана за представяне на презентации на форума за презентация
Форумът за превенция ще бъде под формата на пазар.
Той предлага възможности за представяне и обсъждане на текущите проекти и теми.
Ако желаете да се проведе презентация на форума, представете предложението
си на организаторите на конгреса до 30 ноември 2013 година.
Какво е форум за превенция?
Подобно на симпозиума и Форумът за превенция предоставя възможност за
представяне на текущи проекти, теми и проблемни въпроси.
Дизайнът на Форума за превенция обаче е различен - той прилича на голям пазар
- с маса или стена плакат за всяка презентация, която е била приета.
Посетителите на форума ще циркулират сред тези маси и постерни стени, съобразно предварително определен график. Това ще даде възможности на презентаторите
по маси и плакат-стени последователно да направят своя точка накратко чрез участие в
интензивно обсъждане на техните проблеми с голямо разнообразие от експерти в малка
група среда.
Форумът за превенция предлага и възможност за въвеждане на текущи проекти
и дава възможност на присъстващите експерти да споделят най-новите си дейности и
резултати.
Презентациите могат да бъдат направени на всеки от четирите езика на Конгреса.
Теми на форума
На форума ще бъдат разгледани 10 различни теми, за които могат да бъдат подадени резюмета.
Тези теми допълват темите, разглеждани на симпозиума:
1.
Прехвърляне на превенцията (в компании, на национално ниво, на
международно равнище) - например обмен на знания, трансфер на знания, експертни
мрежи, повишаване на осведомеността, компетентност и изграждане на ресурсите и т.н.
2.
Бъдещето на БЗР - нови и възникващи рискове - например с нови материали, нови технологии, озеленяване на обществото, мускулно скелетни смущения,
психосоциална среда и т.н.
3.
Превенция и икономика (бизнес случай за БЗР) - например възвращаемостта на превенцията, устойчивост на превенция, и т.н.
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4.
Казуси/добри практики, особено за малките и средни предприятия например иновативни решения по БЗР, потребителски опит, безопасни продукти,
включване на безопасните и здравословни условия на труд в управлението на бизнеса,
участието на работниците и т.н.
5.
Системите за социална сигурност, БЗР стратегии - например интегриране на превенцията в системата за социална сигурност, сътрудничество между безопасността и здравето при работа и общественото здраве и т.н.
6.
Специални (уязвими) групи по време на работа - например несигурни
работни споразумения, застаряването на работната сила, хората с увреждания (включване), феминизацията на работа, младите работници и т.н.
7.
Промишлени сектори, изискващи специални усилия по безопасност и
здраве при работа - например строителството, селското стопанство, минното дело и т.н.
8.
Основно и по-нататъшно обучение, учене през целия живот например мрежите на знанието, на корпоративни знания за управление, включването на
БЗР в образованието и т.н.
9.
Здравни проблеми на работното място, трудова медицина - например химични и биологични рискове, шум, вибрации, радиация и т.н.
10.
Проблеми на безопасността на работното място - например механични проблеми, пожар, експлозия, интерфейса човек-машина и др.
Изисквания
• Всеки автор може да представи няколко резюмета, при условие че те са свързани с различни теми от симпозиума. Ако желаете да подадете повече от едно резюме,
моля попълнете регистрационна форма на за всяко резюме.
• Крайният срок за получаване на резюмета е 30 ноември 2013 година. Изпратените по-късно резюмета няма да бъдат разглеждани.
• Всички резюмета ще бъдат преразгледани от Националния научен комитет (NSC).
• Авторите ще бъдат информирани за приемане или неприемане на тяхното резюме до 31 март 2014 година.
• В случай, че вашето резюме е прието, таксата за регистрация на представящия
автор е намалена до 150 евро.
Изисквания към резюмето
Език
Резюметата трябва да бъдат на английски език. Резюмета на други езици няма да
бъдат разглеждани.
Структура
Резюметата трябва да бъдат структурирани по следните позиции:
1.
Цели
2.
Методи
3.
Резултати
4.
Заключение
Дължина
Резюмето трябва да бъде минимум от 2000 и не повече от 3000 знака (включително интервали).
Онлайн представяне
Подаване на резюмета е възможно само онлайн. Резюмета, представени по друг
начин, няма да бъдат разглеждани. Използвайте онлайн формуляр за подаване.
***
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2013 г. - Европейската
година на гражданите
Решението 2013 година да бъде определена за Европейска година на гражданите бе взето на 24.10.2012 г.
Целта бе да се отбележи 20 годишнината от създаването
на Европейското гражданство с Договора от Маастрихт. Ето защо с настъпването на
новата 2013 година се поставя началото на Европейската година на гражданите.
Според европейските депутати колкото по добре половин милиард европейци
разбират своите права, толкова по-информирани ще са при взимане на решенията и в
личния си живот.
На 10 януари 2013г., в 14.30 ирландско време (15.30ч GMT.+2 ), в ротондата на
кметството на Дъблин (Dublin City Hall) председателят на Европейската комисия Жозе
Мануел Барозу, заместник-председателката на Европейската комисия, г-жа Вивиан Рединг заедно с Ирландския премиер Енда Кени и министъра по европейските въпроси
Лусинда Крайтън откриха тържествено Европейската година на гражданите - 2013 с
поредица от речи, последвана от сесия с въпроси и отговори с публиката.
Това бе и възможност гражданите на Ирландия да говорят директно на политиците на ЕС относно техните права, вида на Европа, в която те искат да живеят, и в
очакванията им за Европейския съюз.
Становищата им ще бъдат включени в бъдещите предложения на Комисията за
укрепване на правата на гражданите в Европейския съюз, където тези права ще се спазват напълно.
Гражданският диалог ще бъде откровен и открит обмен на мнения относно настоящата икономическа криза, правата на европейските граждани и бъдещето на Европейския съюз.
Eто и накратко изказването на Председателят на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу:
Госпожи и господа,
2013 г. е Европейска година на гражданите. И четиридесетата годишнина на
присъединяването на Ирландия към Европейския съюз. А за първите шест месеца на
тази година Съветът на Европейския съюз ще бъде председателстван от Ирландия. Така
че аз съм доволен годината да започне с вас тук в Дъблин и да отворите този следобед
диалогът и дебатът за настоящето и бъдещето на Европа. Има много неща за обсъждане.
2013 г. e последната пълна година преди изборите за Европейски парламент и
ще бъде още една решаваща година за Европа.
Финансовата и икономическа криза показа единствено колко взаимозависими
сме всички ние в днешния глобализиран свят.
Проблеми като колапса на Lehman Brothers или жилищните кредити може да
имат много силно въздействие върху други страни. Дори страни, които са големи за
европейските стандарти, изпитват трудности в решаване на собствените се проблеми и
на глобалните проблеми. Така че Европейската интеграция предоставя ефективен отговор на това - Как да се промени реалността? - заедно сме достатъчно големи, за да се
справим с въпросите, които вече не могат да бъдат решени само на национално ниво.
Европейският съюз трябва да отиде по-далеч по пътя на интеграцията в няколко
основни направления:
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1. Много вече е направено, за да се възстанови стабилността на финансовия сектор. Сега ние трябва да приведем банковата система в положение, в което най-накрая
може да се прекъсне порочната връзка между банковия дълг и публичния дълг. В бъдеще банковият дълг трябва да бъде на банките и на техните акционери, които ще плащат за оздравяване на банките, а не това да бъде за сметка на данъкоплатците! Комисията е решена да създаде правила и ще отбележи напредък в тази посока!
2. Ние трябва да направим повече за подкрепа на нашата единна валута. Ние
трябва да имаме по-координирана политика, така че действията, предприети в една
страна, да имат положителен ефект в друга държава-членка и ние се опитваме да предотвратим разпространението на негативните ефекти от една държава в друга.
3. Всичко това трябва да бъде придружено от по-голяма отчетност и демократична легитимност. Тези, които вземат решенията на равнище Европейски съюз, следва
да се отчитат на равнището на Европейски съюз, така както и правителствата и парламентите на национално ниво.
4. И в същото време ние трябва да поддържаме фокуса върху най-неотложното
предизвикателство - нашата икономика отново да нараства, така че да осигурим работни места, перспектива и висок стандарт на живот за всички граждани на Европа!
***

За стабилност, работни места и растеж:
програмата на Председателството на
Европейския съюз - 07-02-2013
Работната програма на Председателството на ЕС се споделя между три държави
членки за период от 18 месеца.
Текущата програма, озаглавена „За стабилност, работни места и растеж“, има
за цел да създаде трайно, насочено към хората икономическо възстановяване, и да инвестира в благоприятстващ работните места растеж.
Това включва разработване на предложения относно здравето и безопасността,
насочени към намаляване на рисковете от електромагнитни лъчения и опасни химикали.
Председателството определя подробни цели, които иска да постигне за своя
мандат, а заедно с останалите членове на тройката - дългосрочни цели, за които не е
реалистично да бъдат постигнати в рамките само на шест месеца.
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА СЪВЕТА,
ИЗГОТВЕНА ОТ ИРЛАНДСКОТО, ЛИТОВСКОТО И
ГРЪЦКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
съвместно с председателя на Съвета по външни работи и в тясно сътрудничество с
Комисията и с председателя на Европейския съвет
ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящия документ е изложена работната програма на Съвета, разработена от
бъдещото ирландско, литовско и гръцко председателство, която обхваща периода януари 2013 г. — юни 2014 г.
Тя се състои от две части.
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Първата част съдържа стратегическата рамка на програмата, поставена в поширок план, и по-специално в контекста на по-дългосрочните цели пред следващите
три председателства.
По тази причина и в съответствие с Процедурния правилник на Съвета по въпросния раздел бяха проведени консултации с бъдещото италианско, латвийско и люксембургско председателство.
Втората част съдържа оперативната програма и въпросите, които се очаква
да бъдат разгледани през 18-месечния период. В съответствие с Процедурния правилник на Съвета тази част беше изготвена съвместно с председателя на Съвета по външни
работи (по отношение на дейностите на този състав през въпросния период) и в тясно
сътрудничество с Комисията и с председателя на Европейския съвет.
Част І
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
1. Периодът на тройката председателства продължава до края на текущия законодателен цикъл, като през май 2014 г. ще се проведат европейските избори, а по-късно
същата година приключва мандатът на сегашната Комисия. В този смисъл ритъмът на
законодателния процес ще се ускори и ще се водят преговори по голям брой предложения. Въпреки че трите председателства ще придвижат, доколкото е възможно, работата
във всички области, главната цел през следващите 18 месеца ще бъде укрепването
на капацитета на Съюза за справяне с текущите икономически, финансови и социални предизвикателства.
... 3. Основна цел през идния период остава осигуряването на финансовата стабилност на еврозоната и на ЕС като цяло. ... Председателствата ще дават предимство на
законодателни предложения, целящи по-нататъшна интеграция, конкурентоспособност
и ефикасност на финансовите пазари на ЕС и укрепващи прозрачността на финансовия
сектор и защитата на потребителите.
4. Бъдещата бюджетна рамка и рамка за политиката на ЕС за периода 2014—
2020 г. представлява основата за работата на Съюза в следващите години във всички
области на политиката.
За да се гарантира своевременно и безпрепятствено стартиране на всички многогодишни програми, основен приоритет ще бъде постигането на споразумение относно самата
многогодишна финансова рамка и относно съответните регламенти за изпълнение.
Тези регламенти ще съдържат подробните приоритети, реда и условията, при
които ще се изразходват средствата в широк диапазон от сектори, пряко свързани с
програмата за работни места и растеж, в т.ч. мрежите (Механизъм за свързване на Европа), научните изследвания и иновациите („Хоризонт 2020“), подкрепата за МСП
(Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и мобилността на студенти („Еразъм за всички“).
5. Европа трябва да се върне към стабилния и устойчив растеж.
В контекста на макроикономическата прогноза на Комисията Съветът трябва да
увеличи усилията си за изпълнение на ангажиментите по Пакта за растеж и работни
места на Европейския съвет. Тази програма ще бъде интегрирана в работата на Съвета
във всички области.
... 7. Използвайки като основа пакета за заетостта и наред с акцента върху създаването на работни места, през въпросния период Съветът ще насочи вниманието си и
към мобилността на работниците и финансовата устойчивост на системите за социална сигурност. Основен приоритет е справянето със сериозния проблем за младежката безработица.
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... 9. Промишлеността ще играе основна роля във възстановяването на икономическия растеж и работните места. Иновациите, по-добрите пазарни условия, достъпът до финансиране и уменията са основните стълбове на актуализираната политика за реиндустриализация на Европа. Съветът ще работи за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост, и по-специално конкурентоспособността на МСП, които са гръбнакът на европейската икономика, включително чрез
осъвременяване на схемата за държавни помощи на ЕС.
... 11. Научноизследователската и развойна дейност и иновациите са много
важни елементи на европейската конкурентоспособност и потенциал за устойчив растеж. В това отношение Съветът ще се стреми към приключване на преговорите по
програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ и ще полага усилия за постигане на напредък в доизграждането на европейското научноизследователско пространство.
12. Изграждането на подходящата регулаторна рамка за стимулиране на конкурентоспособността на европейските предприятия е основен елемент и на усилията за насърчаване на растежа. В този контекст председателствата наблягат на необходимостта
от намаляване на регулаторната тежест с особено внимание към МСП и микропредприятията, включително като се улеснява достъпът им до финансиране.
13. В областта на енергийната политика трите председателства ще съдействат за
създаване на условията, необходими за развитието на новата, обхващаща цяла
Европа енергийна инфраструктура. Въз основа на заключенията на Европейския съвет от февруари 2011 г., целта за завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. и
ангажиментът, че нито една държава — членка на ЕС, не трябва да остане изолирана от
европейските газо- и електропреносни мрежи след 2015 г., ще продължат да ръководят
дейностите на равнище ЕС. Особено внимание ще се обърне на потенциала на „интелигентните“ мрежи, интелигентното измерване и енергията от възобновяеми източници.
... 18. Политиката за разширяване на Съюза продължава да допринася за мира,
сигурността и благоденствието в Европа. ЕС ще остане отворен към страните, които
изпълняват критериите и имат готовност и желание да споделят нашите ценности. В
това отношение Съветът ще насърчава по-нататъшния напредък по програмата за разширяване, основана на договорените принципи и на критериите от Копенхаген, като
оказва подкрепа за продължаването на започналите с Исландия, Турция и Черна гора
преговори и се стреми да утвърждава европейската перспектива за страните от Западните Балкани в рамките на Програмата от Солун и в контекста на „Програма 2014“.
......................................................
Част ІІ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ЕВРОПА 2020“
1. Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е
ключ към икономическото възстановяване и по-нататъшното развиване на конкурентоспособността на Европейския съюз.
.......................
ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ
Трудово законодателство
173. В областта на законодателните дейности председателствата ще продължат
работата по разглежданите в момента предложения на Комисията, и по-конкретно
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предложението за преразглеждане на директивата относно командироването на работници. В зависимост от резултатите от преговорите между социалните партньори за
преразглеждане на директивата за работното време до края на 2012 г., Комисията следва да предприеме по-нататъшни стъпки през 2013 г.
174. Председателствата ще разгледат и инициатива на Комисията, целяща премахване на съществуващите пречки пред мобилността на работници от ЕС чрез засилено прилагане на правата, дадени от правото на ЕС, и чрез евентуални изменения на директивите относно информирането и консултирането на работниците.
Здравословни и безопасни условия на работа
176. Председателствата ще продължат работата по новата директива относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на електромагнитни полета. Новата директива трябва да бъде приета до октомври
2013 г., за да се спази крайният срок за транспониране на Директива 2004/40/ЕО.
177. През 2013 г. ще бъде приета нова стратегия на Общността относно
здравословните и безопасни условия на труд за периода 2013—2020 г.
178. Очаква се през 2013 г. Съветът да разгледа и нов законодателен инструмент
(преработентекст), отнасящ се до професионалните заболявания на мускулноскелетната система (последващи действия след втората фаза на консултации със социалните партньори), и законодателна инициатива за изменение на Директива 2004/37/ЕО
относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени
или мутагени по време на работа.
179. Съветът може да продължи работата си по изменението на Директивата за
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки („отпуск
по майчинство“).
Въпроси на социалната политика
182. С цел намаляване на пречките пред мобилността на работниците председателствата ще възобновят и преговорите по предложението за директива за подобряване
на преносимостта на допълнителните пенсионни права (т.нар. „директива за преносимостта на пенсионните права“). Предложението цели да намали пречките пред свободата на движение между държавите членки, както и препятствията пред професионалната
мобилност в рамките на една държава членка.
Равенство между жените и мъжете
184. Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз, но за утвърждаването на това равенство има и силни икономически аргументи.
Председателствата ще се стремят да направят необходимото за изпълнение на ангажиментите на Съвета съгласно посоченото в Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.) и ще отчитат рамката на стратегията на Комисията за равенство
между жените и мъжете за периода 2010―2015 г.
185. Освен въвеждането на аспекта, свързан с половете, във всички области на
политиката („интегриране на принципа на равенство между половете“), председателствата ще се съсредоточат и върху следните конкретни теми: жените и медиите; активизирането на жените на пазара на труда в съответствие с целта за 75 % заетост на жените
и мъжете, заложена в стратегията „Европа 2020“; ефективността на институционалните
механизми за равенство между половете; жените и икономиката. Внимание ще се обърне и на политиките за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и на предложението на Комисията по въпроса за баланса между жените и мъжете в
управителните съвети на предприятията.
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Европейска година на съвместяването на професионалния и семейния живот
187. Обявяването на 2014 г. за Европейска година на съвместяването на професионалния и семейния живот ще способства за подобряването на социалното положение на семействата, като предизвика обсъждане по необходимите отговори на значимите обществени предизвикателства в това отношение. Това ще окаже положително влияние върху настоящите демографски тенденции и почти със сигурност ще допринесе за
засилване на социалното сближаване и за една по-приобщаваща в социално отношение
Европа.
Обществено здраве
188. Трите председателства ще съсредоточат усилията си върху мерки за укрепване на общественото здраве в ЕС и върху иновации в здравния сектор. Ще бъде взета
предвид и последователността при изпълнението на основните цели и задачи на здравната стратегия на ЕС за 2008—2013 г. С оглед на насърчаването на здравословен начин
на живот трите председателства ще обърнат специално внимание на политиките, свързани с тютюнопушенето и храненето.
190. Трите председателства ще придвижат работата в областта на определящите
здравето фактори, като ще се отдели специално внимание на политиките за контрол на
тютюнопушенето. В това отношение приоритет ще бъде работата по преработването на
Директива 2001/37/EО относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия („Директива за тютюневите изделия“), след като Комисията представи
предложението си. Ще се обърне необходимото внимание на плана за действие за електронно здравеопазване на основата на съобщение и пътна карта, които ще бъдат представени от Комисията.
***

ЛИЧНО МНЕНИЕ ОТ НАШИЯ КОЛЕГА

МОРАЛЪТ В БИЗНЕСА
Автор - Илиян Нисторов – икономист,
външен одитор на системи за управление на здравословни и безопасни
условия на труд
Управлението на бизнеса в съвременния свят е основан на системи за качествено
управление, които са базирани на политики.
Ако днешният български бизнес трябва да е морален към работниците си, той
трябва да издържи своя управленски тест, защото в писаната политика на организацията му е заложен моралът - и на работодателя, и работника.
На управленците днес трябва да се гледа като на търговци, а не като на герои,
защото героят може да подведе, но търговецът – никога, защото той има взаимен интерес с подчинените си – да спечели.
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Българският управленец днес (особено видните напоследък от минното дело, туризма, търговията, индустрията) казват, че правилното и неправилното (доброто и лошото) са в човека, а не в неговата организация (фирма, училище, болница, и.т. н).
Добрата управленска практика не съответства на личните критерии за правилно, валидни при оценяване на човешките действия. Тя (практиката) има свой критерий и това е
общото (на управленеца и на работника) благо, за което трябва да се мисли КАТО
НЕПРЕКЪСНАТО ПРОМЕНЯЩ СЕ ВЪВ ВРЕМЕТО и непостижим идеал на организацията(дружеството, фирмата е т.н.).
Връзката между морал и политика в дружеството е пряка - моралът е набор от
ценности и идеи, т.е. етичен кодекс на работещия, който от своя страна е елемент пък
на философията на управление.
Ценността не е вътрешно присъща, тя не се намира вътре във фирмата (дружеството, обекта). Тя е вътре в човека - това е начинът, по който човек реагира на средата
си. Ценността не се състои в думи и доктрини. Тя е в човешкото поведение. Ценост е
това, за което всеки човек (и управленеца, и работника) действа, за да спечели и/или
запази.
Когато във дружеството няма писана политика обаче, няма и принципи, няма
посока, няма цели, няма интелектуално водачество, а има команда. Няма проекти за
бъдещето.
За да имаш проект за бъдещето, трябва да имаш твърд набор от принципи, тоест
да имаш етичен кодекс – морал. И тъй като някои работодатели и работници не проявяват никакво желание да стават морални сами, в дружествата започват конфликти (стачки) ”за превъзпитаване”.
Фирмената политика се базира на система от ценностти и идеи, която освен да
обясни на обществото, мотивира и направлява определен тип фирмени и обществени
действия, т.е базира се на идеология.
Само във фирмената политика, базирана на идеология, има морал, макар огромна част от българските работодатели и управленци да смятат, че тя е територия отвъд
правилното и неправилното (доброто и злото), и често да обещават да отнемат на едни
онова, което им принадлежи, за да дадат на други нещо което не им принадлежи.
В България засега бягството от морала във фирмената политика е печеливша
стратегия за много работодатели, тъй като това им поведение се базира на първичния
инстинкт на човека да се стреми към благоденствие (с възможно по-малко задължения)
и да бяга от тегобите (свои и чужди).
Колко морални работодатели има в България към днешна дата, е все още в тайна, която умело се крие от силните на деня. Тайната трябва да се разшифрова. Но тази
тайна ще бъде разшифрована не по пътя на силовата санкция на държавата да закрива,
забранява и наказва бизнеса, а като го подпомага с акъл.

***
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