ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 1/2015 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове по БЗР
за периода декември 2014 г. - март 2015 г.
СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И
В ЕВРОПА
ЗБУТ - ЕКСПЕРТНОСТ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 18 ГОДИНИ ПО-КЪСНО! Автор - Илиян Нисторов
ТРИ СЦЕНАРИЯ ЗА НОВИТЕ И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ
РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ДО 2020 г. – ПОГЛЕД ОТ 2025 г. КЪМ НАСТОЯЩЕТО!

Образованието за стандартизацията –
стратегически приоритет на CEN и CENELEC за 2014 г.

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ПЪРВИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2015 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 НСЗБУТ
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ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода декември 2014 г. - март 2015 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
декември 2014 г. - март 2015 г.

Постановление № 326 от 16 октомври 2014 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 88 от 24 октомври 2014 г., е обнародвано ПМС №
326 от 16 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, в сила от 28 октомври 2014 г. - три дни след обнародването му в
"Държавен вестник".
С ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г. Министерският съвет внася изменения и
допълнения в девет наредби, издадени на основание на членове от Закона за техническите изисквания към продуктите.
1. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване
на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на
регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от
2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18,
78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.);
2. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори,
приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32
от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 27 от 2014 г.);
3. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от
2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 43 и 50 от 2014 г.);
4. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор
на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета
с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.;
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изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009
г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 от 2014 г.);
5. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.);
6. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 и 60 от 2014 г.);
7. Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.);
8. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.);
9. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от
2003 г. и бр. 11, 24 и 40 от 2006 г.).
ВАЖНИ ДОПЪЛНЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИТЕ СЕДЕМ НАРЕДБИ
за устройството и безопасната експлоатация на
съответните съоръжения с повишена опасност
в сила от 1 ЯНУАРИ 2016 г.
І. Във всяка от седемте наредби е създаден нов член (или алинея в съответен
член), съгласно който лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съответното съоръжение с повишена опасност, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация
за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им.
ІІ. Във всяка от седемте наредби е създаден нов член, съгласно който лицето,
извършило ремонт или преустройство на съответното съоръжение с повишена
опасност, е длъжно да уведомява незабавно след приключването им органа за технически надзор и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
Лицето трябва да състави и съхранява не по-малко от 10 години досие за
всяко съоръжение, което да съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления,
протоколи от извършени изпитвания, удостоверения за качество и декларации за
съответствие на вложените материали, платежни документи за извършения ремонт или преустройство.
Лицето също е длъжно при поискване да предоставя досието на служителите на ГД "ИДТН".
ІІІ. Във всяка от седемте наредби е създадена нова алинея в съответен член, съгласно която в 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 от
ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му, съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" следва да предоставят на лицето срещу подпис техническите
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средства и идентификационните данни, необходими за достъп до изградената в
ДАМТН компютризирана информационна система.
Посочените задължения на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съответното съоръжение с повишена опасност и на съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" влизат в сила от 1 януари 2016 г.
ПО-ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ
С § 3 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ са направени следните изменения и допълнения:
Промени в чл. 5:
Новата редакция на чл. 5, ал. 1 от наредбата гласи, че персоналът за изпълнение
на неразглобяеми метални съединения (заваряване, спояване, залепване) трябва да притежава необходимата правоспособност и да бъде одобрен от орган по сертификация,
акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация,
пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за съответната област, в съответствие с
приложимото законодателство.
Промени в чл. 9:
Новата редакция на чл. 9, ал. 1 от наредбата гласи, че контролът без разрушаване
на заваръчните съединения на газопроводи и съоръжения към тях се извършва от орган
за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по
акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Промени в чл. 255:
След изменението на член 255 от наредбата ползвателите на газопроводи, газови
съоръжения, газови инсталации и горивни уредби трябва да осигуряват извършването на
метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).
Промени в чл. 256:
Съгласно изменения член 256 от наредбата ползвателите трябва да осигуряват
най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и
настройката на предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводи, газови
съоръжения, газови инсталации и горивни уредби.
Промени в чл. 257:
Съгласно изменения член 256 от наредбата ползвателите трябва да осигуряват
най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и
настройката на сигнализаторите за природен газ.
Промени в чл. 270ж:
Новата редакция на чл. 270ж от наредбата гласи, че органите за технически надзор и ползвателите на съоръженията по чл. 1а са длъжни да съставят досие на всяко
съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението.
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Досието трябва да съдържа:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за технически прегледи, копия от платежни документи за извършването им и/или други документи, издадени от органите за технически надзор;
3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за
извършени ремонти или преустройства, включително копия от платежни документи
за извършването им;
4. други документи, за които в наредбата е предвидено да се съхраняват в него.
ПО-ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
газовите съоръжения и инсталации за
втечнени въглеводородни газове
С § 4 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове са направени следните
изменения и допълнения:
Промени в чл. 16:
В чл. 16, ал. 2, чл. 31, чл. 54, ал. 2, чл. 66, ал. 4 и § 1, т. 21 от допълнителната
разпоредба думите "Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строителнотехнически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)" са заменени с "Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96
от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен
съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.)".
Промени в чл. 103:
Новата редакция на чл. 103 от наредбата гласи, че процедурите и персоналът за
изпълнение на неразглобяемите съединения на газопроводите се одобряват от орган по
сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Промени в чл. 104:
Новата редакция на чл. 104 от наредбата гласи, че оценяването и изпитванията
без разрушаване на неразглобяемите съединения се извършват от орган за контрол,
акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация,
пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Промени в чл. 105:
След изменението на член 105 от наредбата допустимите нива на качество според заваръчните несъвършенства са:
1. за газопроводи с работно налягане, по-ниско от 1,6 МРа - ниво на качеството
С по БДС EN ISO 5817;
2. за газопроводи с работно налягане 1,6 МРа и по-високо - ниво на качеството В
по БДС EN ISO 5817; ниво на качеството С по същия стандарт - за дефекти със серийни номера 3, 9, 12 и 21; дефекти със серийни номера 24 и 25 са недопустими;
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Промени в чл. 205:
След изменението на член 205 от наредбата органите за технически надзор и ползвателите на газовите съоръжения и инсталации съставят и съхраняват досие, което съдържа:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за техническите прегледи или проверки и копия от платежни документи за извършването им;
3. разрешението за експлоатация;
4. документите за извършени ремонти или преустройства, включително чертежи,
изчисления, удостоверения за качество на вложените материали, протоколи от извършени изпитвания и копия от платежни документи за извършването им;
5. документите, издадени от органите за технически надзор.
Промени в чл. 208:
Съгласно измененията в член 208, ал. 1, т. 1 от наредбата лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации, трябва
да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и:
1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:
а) лице с висше техническо образование, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация и наредбата; за дейностите, свързани с газови уреди, се допуска лицето да е със средно професионално образование и с подходяща квалификация;
б) лице с не по-ниско от средно професионално образование, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения; лицата,
които ще контролират изпълнението на заваръчните съединения, трябва да отговарят и
на изискванията на БДС ЕN 719;
в) заварчик с правоспособност "заварчик на тръби", притежаващ сертификат, издаден от орган по чл. 103 - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване;
г) лице за спояване на мед, притежаващо сертификат, издаден от орган по
чл. 103 - само за дейностите ремонтиране или преустройване на съоръжения, при
които ще се изработват неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез
спояване;
д) лица с професия "машинен монтьор" или "монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации" - в зависимост от дейностите и видовете газови съоръжения и инсталации, за които кандидатства;
е) (нова) заварчик за изпълнение на заваръчни пластмасови съединения с
правоспособност "заварчик на тръби" - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват пластмасови неразглобяеми съединения
чрез заваряване;
ПО-ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
безопасната експлоатация и техническия надзор на
повдигателни съоръжения
С § 5 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения са направени следните изменения и допълнения:
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Промени в чл. 3:
В чл. 3 т. 9 е отменена, което означава, че от 28 октомври 2014 г. наредбата се
прилага и за повдигателни съоръжения, монтирани на трактори.
Промени в чл. 53:
В чл. 53 са създадени нови ал. 4, 5, 6 (и 7) със следното съдържание:
(4) Лицата, които поддържат, ремонтират или преустройват повдигателни съоръжения с хидравлично задвижване, най-малко веднъж годишно извършват проверка
на нивото на чистотата на флуида на елементите им и документират проверката с протокол. Същите лица са длъжни да поддържат нивото на чистота на флуида съгласно
инструкцията за експлоатация, а в случаите, когато в нея не е предвидено такова - съгласно приложение № 8. При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на
чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида.
(5) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са
длъжни да уведомят съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установят, че
ползватели на съоръжения не са поискали отстраняването на неизправности в 30дневен срок от констатирането им.
(6) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са
длъжни незабавно да уведомят писмено съответния регионален отдел на ГД "ИДТН" за
всяко установено от тях неспазване на изискванията на чл. 55 от ползвателите на повдигателни съоръжения.
(7) (в сила от 01.01.2016 г.) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и
преустройване на повдигателни съоръжения, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН
компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности
по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им.
Промени в чл. 78:
В чл. 78, т. 1 са създадени букви "к", "л", "м", "н", "о" и "п", съгласно които ползвателят и лицата, управляващи подвижни работни площадки, не трябва да допускат площадката да работи:
к) без автоматична система, предотвратяваща движението на шасито, когато
площадката е извън транспортно положение;
л) без автоматична система за алармиране и последващо недопускане работата
на площадката, ако шасито е с отклонение от хоризонта над предвиденото от производителя, а ако производителят не го е предвидил - с отклонение над 10 на сто;
м) без индикация в кабината за транспортното състояние на стабилизаторите и
площадката;
н) без система за недопускане управлението от неоторизирани лица (заключване
на табло, шалтери с ключ и др.);
о) без автоматична система, осигуряваща недопускането на работата на площадката, без да е стабилизирана;
п) без автоматична система, осигуряваща недопускане на вдигане на стабилизаторите, когато платформата е в работно положение."
Промени в чл. 80:
Новата редакция на чл. 80, ал. 2 гласи, че когато съоръженията престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация или
на инструкцията за експлоатация, както и при изброените в ал. 1 на чл. 80 случаи, лицата, които поддържат съоръженията, със съдействието на ползвателя трябва да прекратят незабавно достъпа до повдигателното съоръжение, да сигнализират и обезопасят
опасните зони и да уведомят незабавно органа за технически надзор по чл. 97, т. 2
и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
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Промени в чл. 108:
В чл. 108 от раздел ІІІ. Технически прегледи и проверки са направени изменения
и допълнения, съгласно които органите за технически надзор извършват технически
прегледи на регистрираните повдигателни съоръжения (ал. 1):
2. периодични:
а) (изм.) на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8, експлоатирани до 10 години от датата на пускането им в експлоатация - до 2 години след
последния извършен технически преглед по т. 1 - 8; на повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8, експлоатирани от 10 до 20 години от датата на пускането им в експлоатация - до 1 година след последния извършен технически преглед по
т. 1 - 8; на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8, експлоатирани
над 20 години от датата на пускането им в експлоатация - до 6 месеца след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8; …
6. след замяна или ремонт на: (нова буква в) повдигателни съоръжения, експлоатирани повече от 20 години от датата на пускането им в експлоатация.
7. (доп.) след демонтиране и монтиране на друго работно място - за стационарните
или придвижващите се по релсов път повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 3 и
за стационарно монтираните повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 7 и 8 преди
промяна на лицето, което поддържа повдигателното съоръжение; …
(8) (изм.) Сроковете по ал. 1, т. 2, буква "а" изтичат в последния ден съответно
на двадесет и четвъртия, дванадесетия и шестия месец считано от месеца на предходния преглед, срокът по ал. 1, т. 2, буква "б" изтича в последния ден на дванадесетия
месец считано от месеца на предходния преглед, а срокът по т. 3 изтича в последния
ден на четиридесет и осмия месец считано от месеца на предходния преглед. …
(11) (нова) Органът за технически надзор по чл. 97, т. 2 информира незабавно
съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установи, че по отношение на
регистрирани от него съоръжения са изтекли сроковете за извършване на прегледа
по ал. 1, т. 2 и че не е постъпило заявление по ал. 2.
Промени в чл. 113:
Новата редакция на чл. 113 ал. 3 гласи, че статичното изпитване на товарозахващащите приспособления се извършва със стенд, превишаващ с 50 на сто товароподемността им.
Промени в чл. 120:
Новата редакция на чл. 120 от наредбата гласи, че органите за технически надзор
и ползвателите на повдигателни съоръжения съставят досие на всяко повдигателно съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението. Досието съдържа:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за технически прегледи или протоколите по чл. 117, копие от платежни документи за извършването им и други документи, издадени от органите за
технически надзор;
3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства, както и копие от платежни документи за извършването им;
4. други документи, когато това е предвидено в наредбата.
Създадено е приложение № 8 към чл. 53, ал. 4 от наредбата: Нива на чистота на флуида на елементите на повдигателните съоръжения
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ПО-ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи
С § 6 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи са направени следните изменения и допълнения:
Промени в чл. 5:
Новата редакция на чл. 5 от наредбата гласи, че персоналът за изпълнение на заваръчните съединения трябва да притежава необходимата правоспособност и да бъде сертифициран от орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация
или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Промени в чл. 7:
Новата редакция на чл. 7, ал. 1 от наредбата гласи, че контролът без разрушаване
на заваръчните съединения на тръбопроводите трябва да се извършва от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Промени в чл. 56:
Съгласно новата редакция на чл. 56 от наредбата средствата за измерване, които
се използват при изпитването, трябва да са калибрирани и да имат валиден сертификат
за калибриране.
Промени в чл. 75:
Новата редакция на чл. 75, ал. 1 от наредбата гласи, че на манометрите, по които се
контролира налягането в тръбопроводите, и съоръженията към тях, се извършва метрологична проверка по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол.
Промени в чл. 100:
Съгласно изменения чл. 100 при промяна на ползвателя на тръбопроводите и
помпените станции новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея регионалния отдел на ГД "ИДТН", който ги е регистрирал.
При преустройство на тръбопроводите и помпените станции ползвателят им е
длъжен да уведоми в 7-дневен срок от извършването регионалния отдел на ГД "ИДТН",
като подаде писмено уведомление на хартиен носител, по електронен и/или по мрежов
път, придружено със следните документи:
1. обяснителна записка за извършените промени;
2. проектната документация, по която е извършено преустройството;
3. удостоверения за качество на използваните материали, протоколи за проведени изпитвания и протоколи за почистване на тръбопровода;
4. (нова) декларация за съответствие - когато такава се изисква от наредбите
по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Промени в чл. 112:
Новата редакция на чл. 112 от наредбата гласи, че органите за технически надзор
и ползвателите на тръбопроводи и помпени станции съставят и съхраняват техническо
досие, което съдържа:
1. документите, представени при регистрацията и пререгистрацията;
2. актовете за техническите прегледи или проверки, както и копия от платежни
документи за извършването им;
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3. разрешението за експлоатация;
4. документите за извършени ремонти или преустройства, включително чертежи,
изчисления, удостоверения за качество на вложените материали, протоколи от извършени изпитвания и копия от платежни документи за извършването им;
5. документите, издадени от органите за технически надзор.
ПО-ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
устройството, експлоатацията и техническия надзор на
ацетиленови уредби
С § 7 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., в Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
са направени следните изменения и допълнения:
Промени в чл. 129:
В чл. 129 думите "Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строителнотехнически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)" се заменят с "Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и
министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.;
попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010
г. - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.)".
Промени в чл. 152:
Новата редакция на чл. 152 от наредбата гласи, че заваряването на съоръженията
на ацетиленовите инсталации се извършва от заварчици със степен на правоспособност
"заварчик на тръби", одобрени от лице, получило разрешение да оценява съответствието на съоръжения под налягане по реда на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на съоръженията под налягане (обн., ДВ, бр. 87 от 2002
г.; изм., бр. 24 и 40 от 2006 г.), или от лице, получило разрешение да одобрява процедури и персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения по реда на същата наредба, или от орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Промени в чл. 155:
След изменението на чл. 155 от наредбата производителят или лицето, извършващо монтажа, ремонтирането или преустройването на ацетиленовата инсталация, осъществява контрол на заварените съединения по реда, определен в БДС EN ISO 14731.
Промени в чл. 157:
След изменението на чл. 157 от наредбата допустимите ниво на качество според
заваръчните несъвършенства са: ниво на качеството В по БДС EN ISO 5817; ниво на
качеството С по същия стандарт - за дефекти със серийни номера 3, 9, 12 и 21; дефекти
със серийни номера 24 и 25 са недопустими.
Промени в чл. 158:
Новата редакция на чл. 158 от наредбата гласи, че контролът без разрушаване на
заварените съединения на ацетиленовите инсталации се извършва от орган за контрол,
акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация,
пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за съответната област.
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Промени в чл. 297:
Новата редакция на чл. 297 от наредбата гласи, че органите за технически надзор
и ползвателите на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях съставят
досие на всяко съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението. Досието
съдържа:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за технически прегледи, копия от платежни документи за извършването им и другите документи, издадени от органите за технически надзор;
3. чертежите, изчисленията, удостоверенията за качеството на вложените материали и съставни части, протоколите от извършени изпитвания и другите документи за
извършените ремонти и преустройства, както и копия от платежни документи за
извършването им.
ПО-ВАЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
съоръжения под налягане
С § 8 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане са направени следните изменения и допълнения:
Промени в чл. 19:
Новата редакция на чл. 19, ал. 1 гласи, че всички заварени метални съединения
на съоръженията под налягане трябва да са проверени чрез визуален контрол съгласно
БДС EN ISO 17637.
Промени в чл. 283:
След допълнението на чл. 283, ал. 1, т. 1, буква "в" лицата, които кандидатстват
за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, трябва да отговарят на
изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и да разполагат със нает по трудово правоотношение заварчик с правоспособност "заварчик на тръби", притежаващ сертификат, издаден от орган или лице по чл. 17, ал. 1 - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване.
ДОПЪЛНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА
съществените изисквания и оценяване съответствието на
взривните вещества за граждански цели
С § 9 на ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г., в сила от 28 октомври 2014 г., чл.
16, ал. 1 т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
взривните вещества за граждански цели има промяна и новата редакция гласи, че лицето по чл. 15 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение.
Към заявлението се прилага единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет.
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Закон за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.)

В „Държавен вестник”, брой 107 от 24 декември 2014 г., е обнародван Закон за
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., в сила от 1 януари 2015 г.
С § 5 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. в
Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от
1969 г., ..., посл. изм. и доп., бр. 19 и 53 от 2014 г.) е създаден е нов чл. 255б, чиято
първа алинея гласи, че който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно
обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:
1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното
лице;
2. не подаде декларация;
3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство
или при представяне на информация пред органите по приходите;
5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи,
счетоводни регистри или ведомости за заплати;
се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
Съгласно новата т. 29 на чл. 93 от НК „задължителни осигурителни вноски за
държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери“ са
тези, които надхвърлят три хиляди лева.
Съгласно ал. 2 на чл. 255б когато това деяние е извършено с участието на орган
по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до
шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т.
6 и 7.
Съгласно ал. 3 на чл. 255б когато задълженията за задължителни осигурителни
вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено
големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
Съгласно новата т. 29 на чл. 93 от НК „задължителни осигурителни вноски за
държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.
Съгласно ал. 4 на чл. 255б ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а
по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.
Съгласно ал. 5 на чл. 255б работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност по ал. 1 – 4 на 255б, включително
и за подбудителство и помагачество.
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НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
декември 2014 г. – март 2015 г.

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен контрол
(обн., ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г.)

В „Държавен вестник”, брой 100 от 5 декември 2014 г., е обнародвана Наредба № 8121з882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и с нея се отменя Наредба № Iз-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
(обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм., бр. 4 от 2014 г.).
Новата наредба влиза в сила от 9 декември 2014 г. - три дни след обнародването й в
"Държавен вестник".
С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните
работи.
***

НАРЕДБА № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда
за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
(обн., ДВ, бр. 96 от 21 ноември 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 96 от 21 ноември 2014 г., е обнародвана Наредба № 2 от
13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности и влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Наредбата е издадена от Министерство на образованието и науката на основание чл. 40,
ал. 10 от Закона за професионалното образование и обучение.
С наредбата се определят условията и редът за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене,
наричано за краткост по-нататък в наредбата „валидиране“.
Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.
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Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да
улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара
на труда.
Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО).
Право на валидиране имат лица, които притежават необходимото образователно равнище, определено в чл. 40, ал. 3 ЗПОО. Тези лица могат да заявяват желание за валидиране
независимо дали притежават някое от доказателствата, определени в чл. 13, ал. 2.
Лицата следва да удостоверят с медицинско свидетелство, че професията, по която желаят да валидират професионални знания, умения и компетентности, не им е противопоказна.
Институциите, които имат право да извършват валидиране, са:
1. професионални училища;
2. професионални гимназии;
3. училища по изкуствата;
4. спортни училища;
5. професионални колежи;
6. центрове за професионално обучение.
Тези институции извършват валидиране по професии, по които са провеждали или провеждат обучение.
Извършването на процедурите по валидиране, задълженията и отговорностите на участниците в процеса на валидирането се конкретизират в правилниците за дейността на институциите по
ал. 1, т. 1 - 5 или в правилниците за устройството и дейността на институциите по ал. 1, т. 6.
До приемане на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация
по професии, съответстващи на изискванията на чл. 13, ал. 4 от Закона за професионалното
образование и обучение, за валидиране се прилагат приетите държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, в които са включени резултатите от ученето
или професионалните компетенции.
В случай че няма прието държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия, се прилагат утвърдените от министъра на образованието и науката учебни планове и програми по съответните професии.
Лицата, на които до влизане в сила на тази наредба са издадени сертификати за професионална квалификация по професия или за професионална квалификация по част от професията,
вследствие признаване на професионални знания, умения и компетентности от професионална
гимназия, включена в проект, финансиран със средства от европейските структурни фондове,
имат право да получат документите по чл. 8, т. 1 или 2.

***

РЕШЕНИЕ № 748 от 5 ноември 2014 г. за
разместване на почивни дни през 2015 г.
(Обн., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г.)
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.
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СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА
Резюме от доклад по Проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 „Партньорство за социални предприятия в България”

Резюме от ДОКЛАД в изпълнение на Проект „Партньорство за социални
предприятия в България" - изпълнява се от Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise
Coalition UK, с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.
Проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 - „Партньорство за социални предприятия в България" е финансиран от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Република България. Инвестира във вашето бъдеще! 2014 г.
Социалното предприемачество може да се разглежда като нов, различен тип
бизнес, който целенасочено ограничава печалбата, като я насочва към социални каузи.
Тоест принципът на генериране на печалба в полза на собствениците или акционерите,
който е в основата на предприемаческия етос, тук е заменен от един „по-мек" вариант социалните предприятия реализират печалба, но тя се реинвестира в организацията или в общността.
В този контекст социалното предприемачество е изключително подходяща форма за българското общество, при което е налице висока концентрация на рискови фактори, които рефлектират в нарастване като брой хора и задълбочаване на проблемите
на уязвимите групи.
Социалното предприемачество печели все по-голяма популярност в Европа и
САЩ.
Във Великобритания към момента функционират 68 000 социални предприятия (5% от всички предприятия), в които работят близо 1 000 000 души и генерират 24 милиарда паунда в икономиката на Обединеното кралство.
„Социалното предприемачество и социалната икономика като концепции позволяват създаването на алтернативни модели за извършване на стопанска дейност,
които са пазарно ориентирани и в същото време интегрират всички участници на
свободния пазар - работници и служители, работодатели, инвеститори, потребители
и др.
Чрез популяризирането на концепцията за социалното предприемачество за
първи път започва да се говори за стопанска дейност, ориентирана не само към максимизиране на печалбата, но и към постигането на резултати, свързани с благоденствието на цялата общност и определени социални групи в неравностойно положение."
(http://www.millenium.bg/faq)
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„Днес социалното предприятие набира скорост и предизвиква въодушевление
по много причини. Много хора мислят, че социалното предприятие е модел, за това
как бизнесът ще се извършва в бъдеще: да работи за хората и планетата, а не само
за печалба.
(http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/editor/files/Publications/Social_Enterprise
_Explained)
В рамките на проекта бяха проведени 30 дълбочинни интервюта с ръководители
на социални предприятия в страната - в София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора,
Казанлък, Разград, Димитровград, Хасково, Хайредин.
Изследването беше осъществено в периода ноември 2013 - февруари 2014 г.
Обхванати бяха както функциониращи предприятия, така и кандидатствали по
проекти към Агенцията за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема ВС051Р0001-5.1.01 „Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия (Пилотна фаза).
Част от интервютата бяха проведени с организации, които имат идея или проект за социално предприятие и търсят подкрепа и финансиране.
Определение
Терминът „Социалното предприятие" се е наложил в развитите икономики в Европа и Северна Америка. Той най-общо се отнася до разнообразен набор от организации, които развиват стопанска дейност с цел постигане на социални цели и каузи. Въпреки развитите практики във водещи европейски страни - Великобритания, Германия,
Италия, опитите за дефиниране на понятието „социално предприятие" засега не са довели до изработване на единно определение.
Въпреки това, националните институции и законодателства ползват критерии за
социално предприятие, които представляват достатъчно стабилна основа за разбиране
и разграничаване на социалното предприятие като понятие.
„Социално предприятие е юридическо лице, която извършва устойчива
стопанска дейност в името на социална кауза."
Социалното предприемачество в България
1. Начало и развитие на социалните предприятия в България
През 2002 година Каунтърпарт Инт.-България започва реализацията на програма
за създаване и подкрепа на социални предприятия с финансиране от Американската
Агенция за Международно Развитие.
Това е първото целенасочено използване и въвеждане на термина „социално
предприятие" в публичното пространство в България, което предизвиква интерес сред
нестопанските организации и местните общности.
В рамките на програмата и в периода 2002 - 2006 година са проведени кампании
за популяризация на социалното предприятия, като механизъм за социално включване,
заетост на групи в неравностойно положение и стратегическа възможност за повишаване на капацитета на доставчиците на социални услуги. Едновременно с това след
провеждане на два конкурса за нестопански организации, бяха избрани 45 организации
от 17 общности, които участват в обучения и получават техническа помощ и финансиране за създаване на социални предприятия.
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В резултат на програмата и с оглед на нарастващата роля на социалната икономика в рамките на Обединена Европа, като част от дейностите за подкрепа на социалните предприятия, е организирана кампания за подготовка на законодателни промени,
които да регламентират законово социалното предприятие в съществуващата нормативна уредба.
Въпреки усилията на нестопанските организации и изразената политическа
воля на правителството за осигуряване на адекватна нормативна уредба, предложенията остават само на хартия.
Първата стъпка за институционална подкрепа на социалното предприемачество
е направена през 2009 г., когато Агенцията за социално подпомагане открива процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема ВС051Р00015.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия (Пилотна фаза).
Цел на процедурата е да подкрепи развитието на социалното предприемачество
като възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и преодоляване на социалната им изолация.
През 2011 г. е стартирана нова процедура - ВС051Р0001-5.1.02 - "Нови възможности". Основната цел е да се подкрепи процеса на развитие на социалната икономика
и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост
и активност на лица от рискови групи.
Специфичните цели са:
- Подкрепа за лица от целевите групи;
- Оптимизиране на социалните разходи на общините;
- Подкрепа на инициативи на местно ниво, насочени към справяне с местни
проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от съответната
община;
- Създаване и подкрепа на добри практики за развитие на социални предприятия.
Други държавни агенции и неправителствени организации, които осигуряват
подкрепа за дейности в сферата на социалното предприемачество, са Агенцията за хората с увреждания (АХУ), Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания (НСРХУ), Институт „Отворено общество", „Тръст за социална алтернатива"
(ТСА), който подпомага най-вече представителите на ромската общност, организацията
„Reach for Change", която сега стартира дейността си в България и чиято цел е да издигне
благотворителността на едно по-високо ниво, чрез развитие на модели на социално
предприемачество за деца и младежи в риск.
2. Типологии на социалните предприятия
Изследването идентифицира разнообразие от социални предприятия в България:

Самостоятелни търговски фирми, които наемат хора от рискови групи
и/или предлагат услуги или продукти за такива хора;

Специализирани предприятия за хора с увреждания, които осигуряват заетост на тези уязвими групи;

Неправителствени организации, които развиват стопанска дейност в рамките на законово установената възможност за това или регистрират търговски дружества за развитие на такава дейност, осигурявайки работа за хора от уязвими групи;
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Социални предприятия към общините, които осигуряват заетост на хора
от рискови групи (най-често на хора с увреждания);

Социални предприятия под формата на публично-частни партньорства с
общини;

Дневни центрове за хора с увреждания, които търсят възможности за
стопанска дейност с цел социализация и адаптация на своите клиенти;

Социално предприятие в рамките на голям индустриален холдинг, създадено с цел трудоустрояване на работниците, получили степен на увреждане, докато са
работили в комбината.
Това многообразие може да се възприема и осмисля от различни гледни точки,
които помагат за разбирането на актуалната ситуация в страната.
От гледна точка на работната дефиниция, те могат да бъдат организирани в
две основни групи:
1. Предприятия, създадени в резултат на бизнес инициатива и функционират на
пазарен принцип (нататък ще ги наричаме „предприемачески" тип), или
2. Предприятия, при които доминира социалната кауза и печалбата е на заден
план.
Предприемачески тип:
Специализирани предприятия за хора с увреждания - най-масо-вият тип,
устойчиви предприятия, създадени по линия на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Самостоятелни фирми, които са стартирали със собствени ресурси - няколко случая, възникнали от автентична бизнес идея. Оказват се жизнеспособни именно защото не се облягат на външна помощ.
Общински специализирани предприятия за хора с увреждания - това е
междинен тип между самостоятелните специализирани предприятия и общинските социални предприятия. Те остават ориентирани към печалба и на практика работят на
конкурентни начала, но при тежки финансови ситуации могат да разчитат на подкрепата на общините като важни, а в някои случаи основни клиенти.
С доминираща социална кауза:
Общински социални предприятия (или публично частни партньорства с
участие на общината) - разликата с горния тип (общинските специализирани предприятия) е, че водеща при тях се явява социалната кауза (например, повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи - най- често хора с увреждания). Те
нямат право на самостоятелна стопанска дейност, приходите от дейността им не са
достатъчни за да се самофинансират, т.е. те се издържат основно от бюджета на общината и при прекъсване на финансирането, не биха могли да продължат дейността си.
Към този тип може да се причисли и единственият случай на предприятие в голям индустриален гигант, който го е създал с цел трудоустрояване на работниците, получили
степен на увреждане, докато са работили в комбината. Тук специфичното е, че услугите на социалното предприятие се остойностяват, но на практика то не може да ги предлага на външни клиенти и не генерира приходи.
Предприятия на нестопански организации - няколко сериозни неправителствени организации имат собствени предприятия, които предлагат продукти на пазара и от печалбата финансират основните си социални дейности. Юридически те мо-
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гат да функционират като отделно регистрирани стопански субекти или в рамките на
възможността за самостоятелна стопанска дейност на НПО.
Социални услуги за уязвими групи, които търсят допълнително или устойчиво финансиране чрез предприемачеството, заедно с осигуряване на заетост и социализация - най-често дневни центрове за хора с увреждания, които работят за социалното включване на техните клиенти, чрез въвличането им в различни дейности - найчесто производство на картички, мартеници, сувенири, пластики и др.
По отношение на бизнес целите, те са ясно изразени при предприемачите, и присъстват само абстрактно при предприятията с водеща социална кауза.
Друга приложима типология е според формата на подпомагане на рисковите
групи. От тази гледна точка, могат да се разграничат 4 основни групи предприятия.
1.
Предприятия, които създават заетост/ангажират хора от уязвими групи
да участват в производствен процес/предоставяне на услуги, т.е. те не са пасивни получатели - социалните предприятия в България са съсредоточени основно в тази група,
което до голяма степен е резултат от разпространението на специализираните предприятия за хора с увреждания;
2.
Предприятия, които предлагат стандартен продукт/услуга, но със социално влияние - например социални асистенти за болни хора, фурна в ромската махала и
др. Тази група е по-малко разпространена от първата;
3.
Иновативни продукти, които сами по себе си са свързани със социалното
подпомагане или революционни социални продукти - класически пример са компютрите за бедни в Индия, пример за такива продукти в България са устройства за подпомагане на шофирането на хора с увреждания, които се внасят и монтират от социално
предприятие. Предприятия от този тип почти липсват в страната, в изследването бе
регистрирано само едно подобно;
4.
Предприятия, които предлагат безплатни продукти/услуги или подпомагат финансово уязвими групи - първата исторически установила се форма на подпомагане, тази възможност все още съществува хипотетично, но изследването регистрира
само едно социално предприятие, чиято дейност е комбинация между няколко форми
на подпомагане, една от които може да се причисли към тази група. Понастоящем тази
форма на подпомагане е характерна по-скоро за гранични на социалното предприемачество области - корпоративна социална отговорност, благотворителност.
Въпреки, че предприятията от първата група доминират, трябва да се отбележи,
че в някои случаи е налице съчетание на повече от една от формите на подпомагане,
описани по-горе. Това се среща предимно при нови предприятия от предприемачески
тип.
3. Уязвими групи, в чиято полза работят социалните предприятия
Наличието на работеща законова уредба за специализираните предприятия за
хора с увреждания (уредена в Закона за интеграция на хората с увреждания), обяснява
тяхната масовост, както и до голяма степен припокриването на понятието „социално
предприятие" със „специализирано предприятие".
Всъщност социалното предприемачество, в развитите европейски практики, обхваща значително по-широк кръг от рискови групи.
Изследването сред български предприятия също идентифицира различни уязвими групи. Освен за хората с увреждания, социалните предприятия у нас работят също
за:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хора от етнически малцинствени групи;
Хора в предпенсионна и пенсионна възраст;
Трайно безработни;
Наркозависими;
Бивши затворници;
Деца от живеещи извън семейна среда.

За слабото развитие на сектора говори факта, че изследването не регистрира наличие на работещи системи за мониторинг и оценка на социалния ефект,
внедрени в изследваните социални предприятия. Ръководителите споделят поскоро субективните си оценки за добри примери и практики, най-вече отнасящи
се до положителен ефект върху хора с увреждания.
В последните години развитието на социалните предприятия в Европа е силно
повлияно от вниманието на местните власти към социалните услуги, възлагане на социални услуги на външни доставчици, както и модернизирането на системата от социални грижи.
Пример за социално предприятие в Италия е Ликонтро (L'Incontro), нестопанска социална кооперация, базирана в Кастелфранко, провинция Венето, в североизточната част на Италия.
Създадена през 1991 година, кооперацията управлява дневни центрове и центрове за работа, насочени към рехабилитация на хора с психологически проблеми или социално изключени групи. От своето създаване кооперацията е претърпяла сериозно
развитие, като в момента оглавява консорциум от 11 свързани производствени единици
в следните сектори:
1.
2.
3.

Домашна грижа за възрастни и лица с умствена изостаналост;
Асемблиране на електронни и електрически продукти;
Производство, преработка и продажба на местни селскостопански про-

дукти.
Управлението на кооперацията се състои от Борд на директорите с един президент и 6 съветници. В консорциума са наети 274 работници, от които 20% са жени, като
от заетите 144 са членове на кооперацията и 130 са арт-учители. Работниците, които са
членове на кооперацията имат право да предлагат номинации за Борда на директорите,
както и да одобряват годишния бюджет.
Арт-учителите са работещи, които са се присъединили към консорциума в позряла възраст, като имат за цел да използват опита си за да обучават и напътстват потребителите на услуги от консорциума (хора с психологически затруднения, които трябва да се интегрират на трудовия пазар). Средната възраст на арт-учителите е 63-64 години, а на работниците - 43 години.
Инициативите на кооперация Ликонтро са фокусирани върху наемането на постари работници, които скоро са се пенсионирали, като им предлага гъвкав работен
график, използвайки договори на непълно работно време и променливи работни смени.
Кооперацията е започнала като временна мярка за осигуряване на заетост на професионални сестри. При разширяването на дейността си, кооперацията започва да наема и
работници в пред-пенсионна възраст в различни сфери. Тези работници служат за артучители в защитените центрове за работа, за да подпомогнат процеса на рехабилитация
на хората в неравностойно положение на трудовия пазар. Едно от големите предимства

гр. София, ул. „Триадица” 5А

21

www.nahsw.com

на кооперацията при наемането на обучени работници в пред-пенсионна възраст е възможността да използват техния професионален опит за повишаване на общата производителност, както и за разширяване на асортимента на производство.
През 2004 година общия оборот от продажби на кооперацията е бил €15,191,210,
от които €6,737,243 (44.3%) са от предлагане на стоки и услуги на свободния пазар.
Останалите 55% са приход от услуги за рехабилитация на хора в уязвимо положение,
чрез заплащане от публичните здравни органи.
(продължава в следващия брой)

ЗБУТ - ЕКСПЕРТНОСТ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
18 ГОДИНИ ПО-КЪСНО!
Автор - Илиян Нисторов –
сертифициран "Външен одитор на системи за управление на ЗБР"
Винаги съм си мислел, че за експерти по ЗБУТ се подбират „тежки“ от рутина,
знания и умения хора, познаващи физическата технология на дейността и социалната
технология на управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в
дружеството, в отраслите, в синдикатите, в контролните и одитиращи институции.
В края на краищата експертът по ЗБУТ е институция, която – задава посоката,
помага настойнически, „открехва“ за иновации, завръща в пътя, когато се загуби стандартът.
Простичко казано, експертът е специалист, който внушава заслужено доверие.
На една такава експертна персона й приличат сериозна атестация и дебели референции.
Да, ама не така мислят тези, които са писали и контролират правилата.
Най- напред експертът би трябвало да познава тези стандарти, които ще управлява.
Защото стандартът е универсалният език, на който говорим всички. Език, необходим на субектите по ЗБУТ - Работодател, Орган за безопасност и здраве при работа
(БЗР), Комитет/Група по условия на труд (КУТ/ГУТ), Служба по трудова медицина
(СТМ), синдикати, одитор по стандарт - примерно OHSAS 18001, държавен контролен
орган, доставчици на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло
(СРО), издатели на литература по ЗБУТ.
И точно в областта на здравето и безопасността при работа в България май стандартите се оказват безмълвни. Защото моята практика показва, че на този етап на развитие на управлението на ЗБУТ в България стандартите по ЗБУТ все още не са премахнали географските, икономическите и културните граници на пазарните субекти (фирмите).
Лобизмът и шуробаджанащината, неясните критерии за контрол, санкции и награди по ЗБУТ са изкривени безсрамно-непочтено и развращават и демотивират обекта
на изпълнението им до такава степен, че в крайна сметка бенефициентът на здравето и
безопасността – (собственика, неговия представител в управлението и работниците) му
е все едно кой какво и как го прави и за какви пари.
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Липсата на универсалния език на стандартите в ЗБУТ се изразява във:
1. Не се улеснява общуването между субектите по ЗБУТ.
Примери за безобразия безброй:
- събиране на синдикален членски внос "по ведомост", губещ връзката на работника с мениджмънта;
- "платени" сертификати за управление на системи по ЗБУТ на сертифициращи
фирми и с тези фалшификати се участва в обществени поръчки;
- копи-пейст фирмена документация по ЗБУТ, извършвана от СТМ, а не от експерти на работодателя;
- проформа извършвани медицински прегледи на работниците;
- липса на стандартизирано работно време;
- проформа-обучения по ЗБУТ на всички субекти, "сертифицирани" на изнесени
семинари, доминирани с пиянски и секс оргии, плащани с държавни или съмнителни
парични средства, даващи документ, но не и знания - често извършвани от неадекватни
и некомпетентни лектори, а за топ нивото, лектор-обучител по ЗБУТ, който трябва да е
сръчен като многоръкия Шива и ерудиран почти колкото цяла научна школа.
Абе, викам си, сигурно този експерт по ЗБУТ не е натоварен с толкова важни
функции, щом не се иска да е изчел хиляди страници със своите работници, преди да се
почувства достоен да се яви в подножието на тази позиция.
Затова има и огромно разминаване в изискванията за обучител по ЗБУТ, има
разминавания в оценките на факторите на работната среда и фактическите - осигуряващи корупционна връзка между органа за контрол и работодателя, оценките на работния
маршрут на работника спрямо здравословното му състояние, и не на последно място липсата на наказателна отговорност за незаконосъобразна дейност от всеки субект по
отделно.
2. Не се подпомага законодателството при създаването и изпълнението на
нормативните актове по ЗБУТ.
Примерите тук също са много по отношение на:
- въпиющата необходимост от работеща Наредба за СТМ, която да не е камък на
шията на работодателя;
- необходимост от ново представително изследване за условията на труд по професии, но не от академични работници;
- създаване на експерти - вещи лица по ЗБУТ - за целите на правораздаването;
- нов Кодекс на труда и Кодекс за социално осигуряване;
- създаване на стандартизирана образователна литература по ЗБУТ с ясна диференциация на професиите за целите на Висшето образование и работодателите;
- експертно доработване на кодексите на практиките по ЗБУТ, особено в описанието на технологичните процеси и червената зона по ЗБУТ - технология, сгради, машини и съоръжения, хора, ЛПС и СРО и документация.
- кой може да изгражда критерии за оценка на изпълнение на процедурите по
ЗБУТ и да присъжда Национална награда по ЗБУТ - частни фирми, работодателски организации, фондации или МЗ и МТСП.
3. Не се оценява съответствието както за изпълнението и неизпълнението на
технологиите спрямо ЗБУТ, така и между ефективността от работата между субектите - има ли доказани корупционни схеми между контролен или одитиращ орган и
работодател, между СТМ и работодател, и какво им е теглото в развитието на ЗБУТ във
фирмата, в региона и на национално ниво.
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Кой и как може да представя практиката по ЗБУТ в областта, в България и на
международно ниво и по какви критерии.
Не се оценяват степента на договореностите по отношение на техническите
изисквания и предписания по ЗБУТ дори в обществените поръчки.
4. Не се насърчават в оптимален размер иновациите и инвестициите в рисковите дружества и организации и не се предлагат решения за по-ефикасно използване на ресурсите.
Все още е голяма ножицата между високата цена на услугата по ЗБУТ и необходимостта от инвестиции в технологии, квалификации и машини и съоръжения, минимизиращи риска от злополуки.
Не се поддържа минималното ниво за качество на ЗБУТ за сметка на количество
и цена.
Не се осигурява съвместимостта и не се намалява многообразието - на методи,
техники, ЛПС и СРО, медицински прегледи по отрасли и дейности, в комуникирането
им. Най-отвратителен пример в това отношение е "Наредбата за тютюнопушенето ..." и
нейното приложение.
Та експертът по ЗБУТ в България би трябвало да е в час, когато отиде да управлява или на проверка на ЗБУТ.
Аплодисменти за прозорливостта и на законодателя, и на изпълнителя, и на обучителя, и на контрола по ЗБУТ, само че те стандартите и езиците на преподаване са
много, а той експертът едва ли може да се ориентира във всичките и да бъде полиглот.
Спомням си на какъв натиск бяхме подложени след 2004 г. управляващите
ЗБУТ в рисковите предприятия, докато покрием компетенция поне на ниво "минимални
изисквания". Та си мисля, че подобно ниво би приличало и на експерта от всеки субект
по ЗБУТ.
А като липсват такива уточнения, изследвания, анализи и практики, веднага започват догадки, дали пък изискванията не са формовани за определена персона, дружество, отрасъл, организация, институция.
След като и в най-социалната част на българския бизнес и неговия контрол ЗБУТ, всеки започна да прави каквото и както си иска - от "правенето", през обучението, до изследванията и контрола на ЗБУТ, все повече става ясно не само на мен, че не е
разбрана напълно думата "стандарт", която се използва в целия спектър на икономиката
- от храната в чинията до качеството на живот, че стандартите са навсякъде и не би
трябвало да са кухи думи.
Сега, близо 20 години след въвеждане в действие на модерния Закон за ЗБУТ, би
трябвало на всеки да му е безкомпромисно ясно, че стандартите са документи, които
показват правила, указания и характеристики за обща и многократна употреба.
Все още много хора бъркат стандартите и нормативния акт.
Нормативният акт се разработва и одобрява от държавен орган, докато стандартът е дело на всички - работодатели , доставчици, производители, анализатори, одитори, потребители и експерти.
Прилагането на стандарта е доброволно, а на нормативния акт е задължително.
Когато стандартът е позован в нормативен акт или договор - става задължителен.
Езикът на стандартите по ЗБУТ е универсален, защото е и независим, а все още
много "експерти" не са разбрали, че заповедния тон, с който се налагат стандарти, вече
е немислим.
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Новите реалности в икономиката и измененията в характера на труда изключват
командно-административен подход в стандартизацията.
Трябва и на непосветените във феномена ЗБУТ да е ясно, че стандартите не
са механизми за държавен контрол, а важен и конкурентно определящ елемент от
пазарната икономика и затова злоупотребите с неговата истинност трябва да бъдат инкриминирани. Още повече, че след 2007 г. стандартите отразяват освен националните икономически и социални интереси, но са имплантирани и с тези от държавите
от общността и света.
И най- важното което не се разбира от много ентусиасти в материята, е че тъй
като езикът на стандартите е универсален, то и националните органи за стандартизация
са и трябва да са неправителствени, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, и се създават за
обществена полза и НЕ БИВА да се допуска в тях да участват или доминират - ОРГАНИ на ВЛАСТТА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ, ДИСТРИБУТОРИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ или от каквито и да било интереси.
У нас дал бог "НАЦИОНАЛНИ" сдружения, асоциации, фондации и безобразни
мутации, изповядващи повече частни комерсиални, отколкото обществени интереси по
ЗБУТ, и всеки от тях създава собствени стандарти, визии, стратегии и научни претенции с мъглява причинно-следствена приложимост за интересите на българския бизнес и
в тесни съмнителни отношения с държавни чиновници и институции.
Примерите тук са най-много и най-смущаващи относно гарантирането на експертността и стандартизацията на дейността им по ЗБУТ.
Време е вече след като и на непосветените е ясно, че не ДЪРЖАВАТА създава
стандартите по ЗБУТ и принципът за доброволно спазване на стандартите е ТЕСТ ЗА
ЗРЕЛОСТТА НА БИЗНЕСА И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, то създаващите и налагащи, както и прилагащите стандартите по ЗБУТ би трябвало да знаят, че носейки символа или наградата на създателя или одитора на стандарта, все още нямат - доверие,
достоверност, дългосрочност, предсказуемост, признателност, достъпност и уважение
пред българското общество.
Навсякъде разбирането е, че "става въпрос за едни пари".
До преди една година си мислех, че експертите по ЗБУТ не са лъжица за всяка
уста.
Сега разбирам, че било фасулска работа, стига да си видял що е туй ЗБУТ и да
си снабден с един-два сертификата.
Разбира се не съм забравил, че има някакъв контрол.
Ама това не променя усещането ми, че летвата за експертността и приложението
на стандартите по ЗБУТ в България е срамно ниска.
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

ТРИ СЦЕНАРИЯ
ЗА НОВИТЕ И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ РИСКОВЕ,
СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДО 2020 г. –
ПОГЛЕД ОТ 2025 г. КЪМ НАСТОЯЩЕТО!

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ РАБОТНИ МЕСТА И
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Резюме от доклад на Европейската агенция за
безопасност и здраве при работа
Нови и нововъзникващи предизвикателства пред БЗР на
екологосъобразните работни места
Терминът „екологосъобразни работни места“ е общ и обхваща широка гама работни
места в различни сектори, при различни условия на труд и работни процеси, и включваща разнородна работна сила.
Съставените в настоящия проект сценарии показаха, че тези аспекти се променят и в зависимост от социално-икономическите условия, както и от възприетите стратегии и политики,
и пораждат различни проблеми за БЗР, описани подробно в пълния доклад по настоящия проект (ЕU-OSHA, 2013 г.).
Ето защо при изготвянето на превантивна стратегия за екологосъобразните работни
места трябва да бъдат взети под внимание специфичните характеристики на различни по вид
такива места. Секторният подход може да се окаже уместен, при все че дори и в само един сектор трябва да се имат предвид различни по вид екологосъобразни работни места със своите
специфични условия.
Колкото обаче и да са разнородни екологосъобразните работни места, настоящият проект разкри, че те се характеризират с няколко общи предизвикателства.
Първото от тези предизвикателства е увеличаващата се тенденция към децентализирани работни процеси и широко разпръснатият характер на дейността.
Работните места стават следователно все по-разпръснати и по-трудни за достигане, поради което наблюдението и прилагането на добри условия за БЗР и безопасни работни практики ще стане по-проблематично. Децентрализацията е характерна например за производството
на възобновяема енергия с разнородни и разпръснати инсталации в малък мащаб. Такива енергийни системи, особено когато са инсталирани от нови, неквалифицирани участници в сектора
(или от непрофесионални ентусиасти), са обикновено нестандартни инсталации, които могат да
бъдат опасни, по-специално за работниците по поддръжката. Поради голямата разнородност и
големия брой на доставчиците на енергия, свързани към мрежата, могат да се очакват и трудности за контрол на сложна мрежа, свързана с двупосочен пренос.
Производственият сектор например също се очаква да претърпи значителни промени,
защото напреднали производствени технологии, като триизмерното печатане, предлагат поголяма гъвкавост, давайки възможност на масовото персонализиране да стане икономически
изгодно, което евентуално да доведе до децентрализирано, местно производство. Увеличаването на местните производствени инсталации може да означава широко разпръснати рискове в
малки единици с нови групи работници, изложени на производствените рискове. Масовото
персонализиране с единични партиди може също да доведе до проблеми с безопасността на
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продуктите и БЗР, при които позициите са единични и стандартите за БЗР е трудно да бъдат
определени или приложени.
Свързан отчасти с децентрализацията, може да се очаква ръст на използването на възложена на подизпълнители работа, както и увеличение на самостоятелната заетост и микропредприятията и малките предприятия, и то не само в енергийния и производствения сектор.
Разрастващата се зона на екологосъобразния транспорт например може да се разглежда
като възможност за заетост на „самостоятелно заети предприемачи на мобилност“, използващи
нови видове екологосъобразни превозни средства, като например „товарни велосипеди“, за
доставка на хора, стоки и услуги. Неблагоприятното в случая е, че тези икономически структури могат да имат по-ниска култура и осведоменост в областта на БЗР, по-малко ресурси за БЗР
и по-ограничен достъп до услуги за БЗР.
Ето защо превръщането на икономиката в екологосъобразна означава радикална
промяна на бизнес процесите и наборите от умения.
Има наистина много нови технологии и работни процеси, за които „старото“ знание за
БЗР невинаги може да бъде директно пренесено и за които са необходими специфични познания, макар че те не са още напълно разработени.
Има освен това редица „стари“ рискове, установени в редица ситуации и комбинации,
които също изискват нови специфични умения. Монтажът на фотоволтаични елементи на покривите например съчетава традиционни строителни рискове с електрически рискове, така че
работниците се нуждаят от специфично обучение за извършването на тази работа. Възможностите за заетост, свързани с бързото превръщане на икономиката в екологосъобразна, могат обаче да привлекат нови участници, които може да излязат извън своите първоначални области на
умения и да не знаят за тези нови предизвикателства и рискове.
Друг проблем, свързан с уменията, е недостигът на квалифицирани работници,
дължащ се на темпото на промените и новите технологии, конкуриращи се помежду си за висококвалифициран персонал. Това следва да доведе до по-голяма поляризация на работната сила,
при която нискоквалифицираните работници са принудени да приемат по-лоши условия на
работа на по-трудни работни места с ръчен труд, например при събирането и сортирането на
отпадъци, поддръжката или ремонта, чийто брой вероятно ще нарасне при подхода „направи и
поправи“ за увеличаване на жизнения цикъл на продуктите, по-специално в условията на нисък
икономически растеж.
Друго предизвикателство е свързано с потенциалните конфликти между преследването на екологосъобразни цели и БЗР, при което постигането на екологосъобразни резултати има приоритет.
Така например довършителните строителни работи на закрито в енергийноефективни,
плътно затворени сгради може да изложи работниците на по-високи концентрации на опасни
вещества. Кратките срокове за предприемане на екологосъобразни мерки под натиска на икономически и политически фактори, като субсидиите и тяхното оттегляне, могат да допринесат
допълнително за пренебрегване на въпросите на БЗР.
Освен изместването на риска от околната среда към работниците, може да се наблюдава и повече прехвърляне на риска за БЗР между отделните работни места.
Така например високите такси за депониране на отпадъците могат да доведат до поголеми усилия в предприятието на производителя на отпадъци за справяне с тях, прехвърляйки
по този начин риска, свързан с управлението на отпадъците, от професионалните оператори на
отпадъци към производителите на отпадъци. Политическият натиск за рециклиране означава,
че ще се увеличава обхватът от материалите, а следователно и от рисковете, на които потенциално са изложени работниците.
По принцип може да има нарастващ потенциал за отделянето на нови, трудни за идентифициране и потенциално опасни материали през целия жизнен цикъл на екологосъобразните
технологии и продукти, и по-специално при обработката на излезлите от употреба.
Бързо развиващите се технологии на фотоволтаичните акумулаторни батерии, новите
строителни материали и други нови материали, като биоматериали и наноматериали, трябва да
бъдат наблюдавани отблизо през целия им жизнен цикъл за потенциални (неизвестни) рискове
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за здравето и безопасността, по-специално по отношение на опасностите за здравето с дълъг
латентен период.
Това ще става все по-трудно, тъй като никой не остава на една и съща работа за цял живот, което затруднява проследяването на последиците за здравето назад до работните места.
Високите равнища на иновации и увеличаващата се автоматизация могат да подобрят
БЗР, като отстранят работниците от някои опасни задачи: така например автоматизираното
строителство извън площадката на модулни сгради вероятно ще подобри безопасността на
площадката, тъй като строителството се премества в заводи, където е по-лесно да бъдат осигурени добри условия за БЗР. То може обаче да създаде също така проблеми с взаимодействието
човек—машина, както и проблеми с предоверяването на технологиите, както е в случая с превозните средства без водач и автовлаковете в транспорта или сътрудничещите роботи в производството.
Ако е вярно да се каже, че много от рисковете, посочени в сценариите, не са нови, то в
много случаи новите предизвикателства за БЗР се създават именно от новите обстановки
и условия, в които са установени рисковете, както и от новите съчетания от „стари“ рискове и различните групи работници, на които може да липсва адекватно обучение по
въпросите на БЗР.
Необходими са следователно мерки за повишаване на осведомеността и обучение на работодателите и работниците на екологосъобразните работни места по въпросите на тези нови и
възникващи предизвикателства.
Във всички случаи, независимо дали рисковете са нови или „стари“, оценката на риска
на работното място си остава ключов фактор за предвиждане на адекватна превенция, като
мерките следва да вземат предвид специфичния характер на разглежданите екологосъобразни
работни места и на участващите работници.
И накрая, и трите сценария изтъкват необходимостта от систематична, предварителна
оценка на БЗР на всяка нова технология и на всеки нов продукт и процес на етапа на проектирането,
както и от разглеждане на целия им жизнен цикъл „от люлката до люлката“ (т.е. от проектирането,
като се включи производството, транспортът, монтажът, експлоатацията и поддръжката, до извеждането от експлоатация, обработката на отпадъците и по-късната повторна употреба).
Включването на превенцията в проектирането е по-ефективно, както и по-евтино,
от реконструкцията за БЗР, и то трябва да започне сега за бъдещите безопасни и екологосъобразни работни места.
Това обаче изисква пълното сътрудничество на различни дисциплини и субекти на равнищата на разработването на политиките, на научноизследователската и развойната дейност и
на работното място, включително на социалните партньори (в сектора).
Освен общността в областта на БЗР, тук следва да се включат ключовите участници в
опазването на околната среда, както и лицата, които разработват технологиите, проектантите,
архитектите и пр.
Благодарение на този проект сценариите се оказаха мощен инструмент в подкрепа на
това сътрудничество, като насърчават хората да мислят извън „обичайните си рамки“ в неутрален контекст (бъдещето, освободено от ограниченията на настоящето), улеснявайки по този
начин дискусията.
Това доведе също така до ефективно интегриране на БЗР в различните дисциплини и
сектори, представени в проекта (опазване на околната среда, обществено здравеопазване, транспорт, енергетика, производство и строителство).
Това, заедно с новия поглед към новите и нововъзникващите рискове за БЗР, създадени
при този процес, е ключов фактор за създаването на екологосъобразни работни места, предлагащи достойни, безопасни и здравословни условия на труд и допринасящи по този начин за
интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж на екологосъобразната икономика в съответствие със стратегията „Европа 2020“ (Европейска комисия, 2010 г.).
Прогнозирането и процесът на изграждане на сценариите
Този прогностичен проект има за цел да разработи сценарии, които могат да се използват за разглеждане на потенциалното бъдещо въздействие, което някои ключови нови техно-
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логии могат да окажат върху безопасността и здравето на работниците на екологосъобразните
работни места. Важно е да се отчете, че трите сценария, разработени по време на този проект,
не са предвиждания или прогнози, а описват възможни бъдещи „светове“ за екологосъобразни
работни места. Те представляват инструмент за изследване на бъдещето и най-важните несигурности, давайки по този начин възможност за прогнозиране на потенциални бъдещи предизвикателства и подкрепяйки разработването на по-солидни стратегии за тяхното посрещане.
Обхватът на проекта създаде трудности поради широкия спектър на съответните екологосъобразни работни места. Това е също така сектор, където има висока степен на взаимозависимост
между технологичните области и енергетиката в почти всички други области.
Има също и редица „хоризонтални“ технологични въпроси, като например приложението на наноматериалите. В резултат проектът беше особено солиден тест за процеса на прогнозиране и сценариите.
Изготвените сценарии могат да бъдат приложени също така към широка гама технологии, свързани с екологосъобразните работни места, освен подбраните в етап 2. Може също да
се окаже възможно тяхното прилагане да бъде разширено за други аспекти на екологосъобразните работни места, стига основните хипотези да останат валидни. Те не трябва обаче да се
използват сами по себе си за обсъждане на въпросите на БЗР извън обхвата на екологосъобразните работни места. За подобна цел най-много корекции ще са необходими по отношение на
движещите сили на промяната, специфични за целите на екологосъобразността. Значителна
част от данните за движещите сили на промяната и технологиите може обаче да се приложи за
по-широк обхват от работни места.
Четвъртият сценарий (отговарящ на малък растеж, ниски екологосъобразни ценности и
ниски равнища на иновации в екологосъобразните технологии) не бе разработен като част от
този проект, тъй като той не беше от значение за изследване на рисковете за БЗР от новите технологии (поради малкото иновации) в екологосъобразните работни места (поради ниските екологосъобразни ценности). Той може обаче да се използва за изследване на нововъзникващите
рискове за БЗР в контекста на малък растеж; а аспекти на четвъртия сценарий присъстват в
различна степен в части от Европа.
Работните групи в етап 3 на проекта бяха елемент от решаващо значение за постигането
на целите на проекта. Те създадоха възможности за експертите по БЗР и технологиите да проведат ценен диалог и да получат знания от дисциплините на другите участници, което допринася както за интегрирането на БЗР в иновациите и развитието на технологиите, така и за иницииране на нова гледна точка за по-добро идентифициране на бъдещите предизвикателства и потребности на БЗР, правейки по този начин възможно по-доброто насочване на мерките и ресурсите, отделени за БЗР.
Същевременно тези работни групи доказаха ползата от сценариите за установяване на
връзка с различни групи от заинтересовани страни и подтикване на дебати по стратегията между тях. Много от настоящите хипотези бяха тествани, докато участниците обменяха съответните си гледни точки. Стана например ясно, че много от хипотезите относно бъдещите екологосъобразни работни места, изказвани понастоящем от правителствата, както се вижда например от
техните целеви показатели за възобновяемата енергия, се основават към настоящия момент на
оптимистичен изход - на сценария, при който всички печелят.
Възможността тези целеви показатели да не бъдат постигнати следва да бъде взета
предвид например при разглеждане на направените алтернативни сценарии (и в други случаи).
Изготвянето и анализът на политики е труден процес, който изисква значителна информация и
подробна оценка. Настоящият проект нямаше за цел да изготвя и да оценява стриктно политиките при заключителното заседание на тестващата работна група. Стана обаче възможно да се
докаже потенциалът и ползата от използването на сценарии в подкрепа на процеса на разработване и оценяване на политиките, необходими за постигането на оптималните бъдещи резултати
в областта на БЗР, и участниците да придобият опит в тяхното прилагане.
В заключение, проектът доказа ползата от трите изготвени сценария за иницииране на
дебати относно стратегията и нови гледни точки.
Те се оказаха солиден инструмент в подкрепа на прогнозирането и анализа на бъдещите
предизвикателства пред БЗР и възможностите на екологосъобразните работни места, както и на
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разработването на по-солидни „бъдещеустойчиви“ стратегии и политики, тествани при различни хипотези. Надяваме се, че те ще бъдат използвани от организациите в подкрепа на продължаващата работа в тази област.
Сценарии и преглед на новите и нововъзникващите рискове за БЗР
Версията на представените по-долу сценарии е инструмент за по-нататъшно изследване
на нововъзникващите рискове за БЗР на екологосъобразните работни места или за използване в
работни групи за вземане на политически решения. Всички сценарии са ретроспективен преглед
от 2025 г. назад. (Годината 2025 бе избрана вместо 2020 г. от надслова на проекта за разширяване
на обзора, така че да бъдат включени промените след 2020 г., ранните признаци за които може да
се проявят едва към 2020 г.)
Повече информация относно въпросите на БЗР, определени във връзка с ключовите технологии във всеки сценарий, е дадена в пълния текст на доклада за проекта. Настоящият документ представлява обзор на по-дълъг доклад (ЕU-OSHA, 2013 г.), в който са дадени повече
подробности относно методологията и констатациите. Той може да бъде намерен на адрес:
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emergingriskstechnologies/view

Сценарий 1: „ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ!”
Висок икономически растеж
Поглеждайки ретроспективно от 2025 г. назад, след бавен старт през 2012 г. растежът на
територията на ЕС и ОИСР се върна към равнищата отпреди икономическата криза от 2008 г.
Развиващите се страни също постигнаха висок растеж, подобен на този от първото десетилетие на това столетие.
Високи екологосъобразни ценности
Напредъкът на науката за климата започна да показва колко уязвими сме станали към
изменението на климата. Нарастващото обществено безпокойство насърчи правителствата да
въведат екологосъобразни политики, включително такива, които водят до големи и постоянни
намалявания на въглеродните емисии. Имаше силно одобрение за екологосъобразно поведение
от страна на корпорациите и отделните хора. Това се подсилваше от загриженост за недостиг на
ресурси (храни, суровини, полезни изкопаеми, вода и енергия).
Висока степен на иновации в екологосъобразните технологии
Екологосъобразният растеж се наложи все повече в представите като жизненоважен за
едно устойчиво бъдеще. Корпоративните печалби и достъпът до финансиране подкрепиха високите равнища на инвестициите в нови възможности за бизнес и нова инфраструктура. Темпото на
технологичните развития се ускори при високата степен на иновации. Висок процент от иновациите бе насочен към постигане на екологосъобразни резултати и генериране на бъдещи печалби.
Обществото и трудът
Повечето хора в ЕС се чувстват сега преуспяващи и ценят по-високо опазването на
околната среда, човешкия живот и благополучието. Силната икономика дава възможност на
правителствата да удовлетворяват все по-големия стремеж към благосъстояние и да инвестират
в образованието.
Има висока заетост и се създават много нови работни места и нови продукти във все покъси срокове, което може да доведе до нови опасности и рискове, ако при този процес не се
вземе предвид БЗР.
Обща стратегия за БЗР, при която всички печелят
При една икономика в подем има средства за инвестиции в БЗР, но високото темпо на
иновациите и бързото въвеждане на нови технологии и нови продукти, както и създаването на
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нови работни места, изискващи нови умения, означават, че по-широки слоеве от населението
могат да бъдат изправени пред нови рискове в по-краткосрочен план.
Ето защо е важно оценки на БЗР да бъдат предприети в началото на цикъла на разработване на дадена технология или даден продукт, така че темпото на развитие да не оставя зад себе
си БЗР.
Ако предпочитанията за самостоятелност, добра физическа форма и лична грижа бъдат
отнесени към сферата на БЗР, най-ефективните интервенционни мерки за БЗР може да се окажат саморегулирането, образованието и сътрудничеството.

Високите темпове на иновациите водят до недостиг на квалифициран персонал и при
секторната конкуренция за квалифициран персонал това може да причини поляризация на работната сила по отношение на нейните умения.

Вятърна енергетика
Целевият показател от 230 гигавата (GW) инсталиран капацитет през 2020 г. (ЕWEA,
2012 г.) бе достигнат.
Днес, през 2025 г., е налице добър напредък към целевия показател за 2030 г. от 400 GW
инсталиран капацитет.
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Подобрените производствени технологии и новите процеси за наблюдение и контрол
допринесоха за по-безопасни операции.
Днес има големи турбини с мощност до 20 мегавата (MW).
Големи турбини бяха създадени специално за морската среда, в това число инсталации в
морски зони с по-голяма дълбочина.
Фундаментите в по-плитките води се подобриха, а иновациите за по-дълбоките зони
включваха плаващи инсталации.
Инсталационни платформи започнаха да се появяват във вятърните паркове по-навътре
в морето.

Рисковете се умножават многократно в морските вятърни паркове, които имат потенциала да станат много опасни работни площадки.
При толкова многобройни големи турбини във все по-дълбоки води и все по-далеч от
безопасните места, проблемите за достъп са основна грижа за БЗР. Работните площадки са разпръснати по-нашироко при по-малки маржове на печалба за покриване на разходите за сигурност, отколкото в нефтения и газовия сектор.
Строителството е опасно и с големия брой на турбините идва недостигът на квалифициран персонал, тъй като вятърните турбини се конкурират с другите технологии за този персонал.
За работата с големи турбини във дълбоки води са необходими специализирани плавателни съдове и има още нерешени проблеми със стратегиите за поставяне на основите (по-специално поради
това, че морското дъно е различно за всяка турбина в един вятърен парк), транспорта на основите
от местата, където се изработват, както и по-дългосрочни проблеми с изваждането на основите.
Новите конструкции турбини внесоха неизвестни величини в инженерния процес.
В тази враждебна среда поддръжката поставя предизвикателства, макар че по-надеждни
електронни устройства за мониторинг на инфраструктурата помагат за свеждане до минимум на
непредвидената поддръжка, а подобреното качество на съоръженията подпомогна надеждността.
Необходимостта работниците да живеят толкова навътре в открито море води до проблеми с организацията на труда и до психологически проблеми. Новите композитни материали и
наноматериали, използвани за производството на вятърни турбини, въведоха евентуално нови
рискове за здравето на работниците в производството, поддръжката, изваждането от експлоатация и рециклирането.
Екологосъобразно строителство и строително преустройство
Новите сгради са безвъглеродни с акумулиране на топлина и построени като минимум по
стандарта „Passivhaus“ (Passive House Institute, 2012 г.), с ниски нива на енергопотребление и с
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пълен набор от инструменти за наблюдение и контрол. Създадени са и се използват все пошироко хиперизолационни материали (като аерогели и нанорешетъчни конструкции). Всяка част
е конструирана така, че може да бъде демонтирана и рециклирана. Обичайна практика днес са
сглобяемите модулни сгради, чиито модули са предварително изготвени със съответните сервизни устройства. Усилено се работи за намаляване на въглеродния отпечатък върху съществуващия
сграден фонд. Това включва външна изолация, улеснена от напредъка на изолационните материали от химическа пяна.
Сградите си взаимодействат помежду си и с интелигентната електроенергийна мрежа.
Фотоволтаични модули се монтират в сградите или се боядисват върху тях; и се прави необходимото за зареждане на електрическите автомобили и използването им за съхранение на енергия.

Извън строителната площадка автоматизираното строителство на модулни сгради подобри безопасността на площадката, тъй като там се изпълняват далеч по-малко задачи. Доколкото обаче строителството се измества в заводите, нови рискове възникват, тъй като са изложени на нови вещества, използвани все повече в строителните материали (като например материали с променяща се фаза, химикали, съхраняващи топлината, нови повърхностни покрития,
наноматериали и влакнести композитни материали).
Проблеми на строителната площадка възникват поради смесването на автоматизираните
дейности с традиционните ръчни такива. Има рискове при свързването на сервизните инсталации (ВИК и електрически) с предварително изготвените модули, но при правилно проектиране
те следва да бъдат пренебрежимо малки. Има също електрически рискове, тъй като старите и
новите сгради трябва да бъдат интегрирани в интелигентната електроенергийна мрежа, включваща интелигентни устройства, технологии за съхранение на енергия и пр. Във все по-гъсто
населените големи градове тенденцията на разширяване на изкопите доведе до по-голямо подземно задръстване със съответни проблеми за БЗР поради работата в затворени пространства,
риска от срутване на конструкцията или пробиване в съществуващи кабели.
Съчетанията от нови енергийни източници в сградите (фотоволтаични, геотермални и
биомаса) водят до нови опасности и неочаквани злополуки, по-специално заради многобройните нови участници в съответния сектор.
Поради високия процент ново строителство работниците трябва да се справят с голямо
количество стари строителни материали от разрушаването, които ги излагат на опасности. Преустройството на съществуващи сгради излага работниците на все повече работа по покривите,
тъй като им се налага да монтират слънчеви панели и малки вятърни турбини с риск от падане
или експозиция на олово и азбест при нарушаване на стари конструкции.
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Биоенергия
Прокарано е законодателство в подкрепа на целта за безотпадъчна икономика.
През последното десетилетие се разви производството на биогаз и днес 20% от газа в
газоразпределителните мрежи е биогаз.
По-голямата част от селскостопанските отпадъци се подлага на анаеробно биоразграждане за добиване на метан.
Отпадъчните води се използват заради съдържащите се в тях хранителни елементи за
наторяване на производството на биогаз.
Биоенергия се произвежда в големи съоръжения (от 400 MW) и малки инсталации за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерационни инсталации)
в градовете.
В повечето случаи биомасата се обработва топлинно за изсушаване и увеличаване на
енергийната плътност преди транспортиране.
Сега енергията, съдържаща се в общинските отпадъци и производствените процеси, се
оползотворява.
Биогоривата второ поколение, произведени с генетично модифицирани бактерии, са използват днес често в транспортния сектор.
Разработени са и горива трето поколение.
Складирането и обработката на биомаса излага работниците на физически рискове, на
химични и биологични рискове и на рискове от пожари и експлозии. Високи температури и понякога високи налягания се използват при пиролизата (350-550 °C) и газификацията (над 700 °C).
Налице е също потенциален проблем с нарасналата променливост на състава на газа,
получен от биомаса, спрямо изкопаемите горива.
Горивата трето поколение имат потенциал да създават нови биологични рискове.

Може да има и експлоатационни рискове, свързани с увеличаване на производството на
биогорива трето поколение от демонстрационни инсталации до търговски мащаби.
С широкото навлизане на биоенергията много работници са потенциално изложени на
риск.
Селското стопанство се обръща все повече към производството на биомаса, а работата в
горското стопанство вероятно ще стане по-интензивна.
Отпадъчните продукти от биомасата могат да бъдат токсични (например дървесната пепел съдържа тежки метали и е силно алкална).
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Управление и рециклиране на отпадъците
Целта е безотпадъчно производство и сега 70% от промишлените отпадъци се рециклират.
Има пазар за странични продукти, които иначе ще се преработват като отпадъци: „твоите отпадъци са моите суровини“.
Обществото възприема подход, обхващащ пълния жизнен цикъл („от люлка до люлка“),
който свежда до минимум отпадъците.
Разпоредбите изискват рециклираните материали да бъдат предпочитани пред новите,
винаги когато това е възможно.
Нови видове материали и продукти (като композитни материали от пластмаса и бамбук
и пресовани под високо налягане пластмаси) се въвеждат, само ако е налице система за тяхната
обработка в края на жизнения цикъл.
Строителните стандарти насърчават използването на нови строителни материали и бетони, получени от отпадъци.
Сметищата са скъпи и силно ограничени като територии и сега съществуващите депа се копаят за оползотворяване на полезни материали.
Всички метали се рециклират, а редкоземните елементи се извличат.
Автоматичният сензорен контрол на отделните отпадъци се усъвършенства до такава
степен, че роботизираното разглобяване на изхвърлени позиции става правило.
Техники, като газификация и пиролиза, се използват за извличане на енергия от отпадъчни потоци.
Аеробното компостиране се замества от анаеробно разлагане, тъй като то намалява загубата от заложената енергия.
В резултат на тези мерки използването на суровини на единица от БВП е сега многократно по-малко,отколкото беше през 2012 г.

Политическият натиск за рециклиране означава, че спектърът на материалите, на които
потенциално са изложени работниците, е много широк. Нарастващите обеми отпадъци създават
трудности при определяне на произхода и състава на отпадъците. Въпреки това подобренията
при етикетирането, проследяването и проверката на материалите подпомагат процеса на идентифицирането им. Работниците са принудени да се занимават с опасни, а не само с ценни отпадъци, включително материали от градското разкопаване и рециклиране на промишлени отпадъци. Наноматериалите също се появяват все по-често в отпадъците, тъй като използването им
в производството се разпространява все по-широко.
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Все пак нарастващото използване на роботи за сортиране и обработка на отпадъци помага за подобряване на здравето и безопасността на работниците. Безотпадъчната икономика
налага да се работи с най-трудния краен участък на отпадъчния поток, тъй като отпадъците в
концентриран вид са рискове, които изискват специална обработка.
Екологосъобразен транспорт
Новите леки автомобили са станали в по-голямата си част електрифицирани с пълен
градски пробег на батерии. За пътуване на далечни разстояния се използват като правило хибриди със зареждащи се акумулаторни батерии и ефикасни двигатели с вътрешно горене на биопетрол и биодизел. За това допринесе разработването на:
• бързо зареждане (с мощност 50—100 KW);
• интелигентно зареждане при задръствания;
• контролна технология за „платунинг“ (автовлак, т.е. автомобили, следвайки се автоматично на малки разстояния един от друг) на магистралите; и
• нови материали за понижаване на теглото и енергопотреблението.
Малкото останали автомобили без електрическо задвижване използват биогорива или
газ, а някои и водород.
Все по-широко се разпространява възможността за самоуправление на превозните средства. Тази тенденция се разви последователно чрез подземни влакове, влакове за предградията,
трамваи, автобуси, леки автомобили по магистралите. Все по-приемливи за градовете стават
леките автомобили. Минималното изискване за автоматично управление по магистралите беше
превозните средства да могат да се самоуправляват по магистралата и да спират и паркират
безопасно, ако шофьорът не поеме отново управлението в края на автоматичния пробег.
На другите места малките камиони за доставки в градовете и общественият транспорт
(включително автобусите) са електрифицирани. Понастоящем на дълги разстояния се използва
многовидов пътно-релсов товарен транспорт. Системи за информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) дават възможност на хората да правят информиран избор кога и как да пътуват максимално удобно и при минимално енергопотребление, а ефективни видеоконферентни
системи намалиха необходимостта от бизнес пътуванията.

Поддръжката на сложни мрежи при недостига на квалифициран персонал представлява
голямо предизвикателство за БЗР.
Повечето нови превозни средства са електрически или хибридни. Бързото презареждане
или смяната на батерии може да представлява риск, както и поддръжката на електрифицираните превозни средства.
Тъй като електрическите превозни средства се поддържат все по-често от независими
ремонтни работилници, отколкото от специалисти, има опасност от електрически удари, доколкото работниците не са запознати със съответните високи напрежения. Рисковете от пожар или
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експлозия са особено високи при бързото зареждане на електрическите превозни средства и
след пътнотранспортни произшествия.
Превозните средства без водач и автовлаковете подобриха безопасността за хората, за
които пътуването е част от работата им. Има обаче риск от предоверяване в технологията. Поради това абсолютната надеждност е крайно важна, с безотказна технология в случай на произшествия, проблеми или повреди.
Екологосъобразно производство и роботика
Производството е преобразено от високите нива на иновации, масово персонализиране
и системи за гъвкаво производство, като триизмерното печатане.
Високите нива на автоматизация означават, че много процеси се извършват в рамките
на автономни производствени клетки.
Днес интелигентните роботи си сътрудничат помежду си и работят в тясно взаимодействие с хората.
Биоавтоматиката, която съчетава човешки същества с роботика и материали, почна да
се измества от приложения в здравеопазването (напр. за преодоляване на увреждания) към работното място за увеличаване на резултатите от дейността на работниците.
Устойчивото проектиране и конструиране стана преобладаващата философия с оценка
на пълния жизнен цикъл на продуктите и процесите. Много от използваните нови материали и
нанокомпозити са по-леки, по-ефективни и с по-малък въглероден отпечатък.
Продуктите се проектират с оглед на крайното им разглобяване.
Днес по-голяма част от местното производство се разпределя в интегрирани вериги за
доставки. Дори при това високо разпространение на автоматизация и съоръжения, които сами
си поставят диагноза, пак са нужни работници с висока квалификация. Винаги има възможности за висококвалифицирания персонал.
Увеличената автоматизация подобри БЗР в някои отношения, като освободи работниците от някои опасни задачи, но същевременно нарасналото използване на свободно движещи се
сътрудничещи роботи доведе до други потенциални рискове.
Нарастващата сложност и все по-честото използване на ИКТ в автоматизираното производство доведоха до проблеми с взаимодействието човек—машина. Някои видове неправилно
функциониране на роботи могат да се окажат трудни за откриване, преди да е станало твърде
късно, което може да застраши безопасността на работниците.
По-честото прилагане на подходите „точно навреме“ и „необременителен“, улеснено от
системите за гъвкаво производство, увеличиха натиска върху работниците, което доведе до
психологически рискове.
Работниците прибягват до интензифициращи технологии, за да не изостават от новите
развития и от колегите си, както и от роботите.
Има потенциално неизвестни дългосрочни последици за здравето от новите екологосъобразни материалии нанокомпозити с по-малък въглероден отпечатък.
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Домашна и възобновяема енергия в малък мащаб
Предприятията и физическите лица направиха големи инвестиции в алтернативни енергийни технологии в отговор на високите цени на енергията.
Тези инвестиции бяха поощрени и от правителствени стимули.
Интелигентни измервателни уреди са монтирани сега във всички домове и помещ ения на малките предприятия. Те се използват за мониторинг и управление на интелигентни
устройства и търсенето на електроенергия в отговор на изискванията на мрежата и цената
на електроенергията.
Фирмите с покривно пространство за фотоволтаици и дворна площ за турбини произвеждат енергия като вторичен бизнес. Земеделските стопанства и предприятията, работещи с
органични материали (като кожа и хранителни продукти), произвеждат вятърна и слънчева
енергия, както и биогаз и биодизел.
Жилищните сгради и офисите са оборудвани със слънчеви панели и високоефективни
системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с горивни клетки.
Много от тях имат също така термопомпи, черпещи топлинна енергия от почвата и въздуха.
Строят се нови сгради с висока топлинна инертност за акумулиране на топлина, осигуряващи
като правило топла вода за пет дена.
Скоростта и многообразието на промените доведоха до недостиг на квалифициран персонал, а оттам – до проблеми с компетентността при работа с технологиите на възобновяемата
енергия. Има голям брой нови енергийни технологии, където е необходимо специално знание,
което не е още изцяло развито и където „старото“ знание в областта на БЗР и „старите“ практики за безопасна работа невинаги са директно преносими.
Новите участници в сектора невинаги са достатъчно добре запознати с рисковете и новите съчетания от тях. МСП използват все по-често своята земя за производство на електроенергия като вторична дейност и могат да използват ad hoc своите работници или подизпълнители за монтаж и поддръжка на системите си за възобновяема енергия, въпреки че тези работници не са квалифицирани за този вид дейност.
Нарастващото използване на слънчеви фотоволтаици създаде рискове за аварийните
екипи, работещи в покривните пространства, които остават под напрежение дори след прекъсване на тока в мрежата.
Акумулаторни батерии и съхранение на енергията
Повишеното производство на възобновяема енергия доведе до необходимостта от съхранение на енергията с голям капацитет. За преносните мрежи практични се оказаха няколко
основни решения за съхранение на енергия, които се използват все по-често, като големите
системи с разтопена сол (натриево-серни акумулаторни батерии, 50 MW).
Други технологии за съхранение на енергия с акумулаторни батерии включват флуорнованадиевите проточни акумулатори. Продължават опитите с дълбоководно съхранение на енергия.
Връзките в цяла Европа и увеличените капацитети означават, че европейските водноелектрически системи могат да задоволят цялото търсене на електроенергия в Европа в течение
на няколко дни наред.
В по-малките разпределителни мрежи се използва съхранение на енергия чрез сгъстен
въздух, съхранение в акумулаторни батерии, компактно термохимично съхранение и инерционни маховици.
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Съхранение на енергия в акумулаторни батерии при домашни условия също се практикува днес, като за съхранение на статична енергия се използват излезли от активна употреба
батерии за електрически МПС.
Водородът стана по-популярен като енергоносител, включително използването му като
гориво за МПС, което води до проблеми с транспорта и съхранението.
Акумулаторните батерии са основното средство за съхранение на електроенергия, свързано с потенциални рискове за пожар и експлозия, експозиция на опасни химикали и електрически удар от високо напрежение. Въз основа на опита си с оловно-киселите акумулатори, хората обикновено погрешно приемат, че новите акумулаторни батерии са безопасни.
По отношение на големите съоръжения в открито море са въведени специфични разпоредби за БЗР при дълбоководно съхранение на енергия, което макар и сравнително нискотехнологично като концепция, включва високи напрежения и мощности в сложна среда, което усложнява работата по монтажа и поддръжката им.
Пренос и разпределение на енергия
След всички промени в изискванията към производството и управлението на енергия
при нейния пренос и разпределение, днес доставката на енергия е много сложен проблем.
Има двупосочни схеми на електроенергийни мрежи с гъвкави тарифи, стимули за съхранение и интелигентни измервателни уреди за контрол на целия процес.
Суперинтелигентна мрежа (СИМ), използваща технология за постоянен ток с високо
напрежение (ПТВН), пренася понастоящем електроенергия, генерирана от възобновяеми източници, на големи разстояния между точки в Северна Африка, Средиземноморието и Северна
Европа.
Сложността на СИМ затруднява поддържането на контрол отгоре-надолу на мрежата и
следователно — на свързаните с това проблеми с БЗР.
Основният риск за БЗР възниква в резултат на все по-честата работа под напрежение, за
да не се изостава от бързото темпо на промените.
Опасностите от електрически удар, изгаряния, пожар и експлозия са добре известни, но
сега те засягат различни хора в различни ситуации.
Ръстът на съхраняваната енергия добавя ново измерение към проблема. Натоварването
в работата може да доведе до използването на неопитен персонал.

Сценарий 2: „ПРЕДПОЧИТАН СВЯТ!”
(продължава в следващия брой)
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

CEN прие нови европейски стандарти за асансьори
CEN прие два нови европейски стандарта, които определят
ревизирани и актуализирани правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори, предназначени за превоз на пътници
(EN 81-20:2014), както и правила за проектиране, изчисление и изпитване на асансьорни компоненти (EN 81-50:2014).
Европейските стандарти EN 81-1 и EN 81-2 определят
правила за безопасност при конструиране и монтиране на електрически и хидравлични асансьори.
Двата стандарта са изменяни и преразглеждани няколко пъти след тяхното първо
публикуване през 1977 и 1978 г. През 1998 г. са били преразгледани в съответствие с
изискванията на Директива на Европейския съюз 95/16/EC.
След публикуване на последните изменения (през 2009 г.) техническият комитет
на CEN "Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки" (CEN/TC 10) взе решение да започне цялостен преглед на EN 81-1 и EN 81-2. За тази цел CEN/TC 10 създаде работна група,
която да извърши задълбочено проучване и идентифициране на всички аспекти на стандартите, които трябва да бъдат ревизирани или да бъдат добавени нови елементи.
Поради огромното значение на тези стандарти, широко използвани в целия свят,
CEN/TC 10 реши да работи на международно равнище в тясно сътрудничество с техническия комитет на ISO - ISO/TC 178.
Няколко експерти от ISO бяха определени да се присъединят към проекта като
наблюдатели, като CEN/TC 10 проведе и няколко срещи за технически обмен с неевропейски заинтересовани страни.
Като резултат от предварителната работа, извършена от работната група, бяха
идентифицирани повече от 700 промени. Освен това беше решено да се комбинират
техническите изисквания за електрически и хидравлични асансьори в един стандарт и
да има отделен стандарт с изисквания за изпитване и изследване. Новите стандарти EN
81-20:2014 и EN 81-50:2014 г. бяха официално представени от CEN на 6 август 2014 г.
Двата нови европейски стандарта са по-лесни за ползване от предишните (EN
81-1 и EN 81-2), с ясна структура и формат.
Очакваните ползи са значителни подобрения по отношение на достъпност и безопасност както за пътниците, така и за асансьорните техници.
Новите стандарти също така гарантират и по-висока степен на международно
хармонизиране на техническите изисквания за асансьори.
Прилагането на EN 81-20 и на EN 81-50 ще наложи промени в някои аспекти на
проектирането на асансьорите, както и промени в документите и съответните сертификати на производителите.
Старите стандарти (EN 81-1 и EN 81-2) ще бъдат отменени през август 2017 г.
след 3-годишен гратисен период, което ще позволи на всички заинтересовани страни да
приведат своите продукти, услуги и документи в съответствие с новите стандарти.
***
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Бурното развитие на аутсорсинга доведе до
нов стандарт на ISO
Възлагането на определени дейности на външни фирми (аутсорсинг) не е нещо ново.
Проучване на Делойт за 2014 г. на глобално ниво показва
бурно развитие в тази сфера през последните години и прогнозите са растежът да продължи с темпове от 12-26%.
Първоначално фокусиран върху лесни за „изнасяне” процеси, които не са свързани пряко с обслужване на клиенти, или несъществени услуги, аутсорсингът вече обхваща стратегически функции, като някои компании се разтоварват от цели сегменти от
веригата си за създаване на стойност.
Осигуряването на достъп до най-новите технологии, намаляването на числеността на персонала и, следователно, намаляването на рисковете правят аутсорсинга
много атрактивен.
Но процесът има и своите предизвикателства, някои произтичащи от множеството методологии.
Затова проектният комитет на ISO за аутсорсинг, ISO/PC 259, разработи нов
международен стандарт ISO 37500:2014 Guidance on outsourcing (Указания за аутсорсинг).
Разработен от експерти от индустрията и стандартизацията, този стандарт е
предназначен за организациите, които вече са взели решение за възлагане на някои от
своите дейности на външен изпълнител, като акцентът се поставя върху общите процеси и най-добрите практики за успех.
В основата на стандарта е управлението, тъй като опитът е показал, че много от
проблемите произтичат от лоши управленски практики или от липсата на такива.
ISO 37500 разглежда гъвкавостта в организирането на аутсорсинга в съответствие с променящите се бизнес изисквания и предлага решения за свързаните с тази дейност рискове с цел постигане на взаимоизгодно сътрудничество.
Стандартът се отнася за различни видове аутсорсинг, независимо дали се осъществява за първи път, дали се използва модел с един-единствен доставчик или с много
доставчици, както и за проекти за споразумения, базирани на услуги или резултати.
В допълнение, прилагането на стандарта може да бъде приспособено и разширено до специфични за индустрията потребности в зависимост от международни, национални и местни закони и разпоредби (включително свързани с околната среда, условията на труд, здравеопазването и безопасността), обхвата на споразумението за аутсорсинг, както и от вида на индустриалния сектор.
Перспективите за икономии от мащаба, финансови ползи, гъвкавост и по-голяма
производителност чрез аутсорсинг подсказват, че това ще продължи да бъде актуална
тема.
Задача на ISO е да следи развитието и тенденциите и да създава стандартизирани
решения за очакваните възникващи въпроси.
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