ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 1/2016 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода януари - март 2016 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ТРУДА" ПРЕЗ 2016 ГОДИНА – ОСНОВНИ ТЕМИ
ПО ЗБУТ
Европейска кампания 2016 - 2017 г.
„ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ“

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ПЪРВИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2016 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 ЯНУАРИ - МАРТ 2016 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
януари - март 2016 г.

ЗАКОН за изменение и допълнение на
Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 8 от 29 януари 2016 г., е обнародван Закон за изменение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.), в сила от 29 януари 2016 г. Изменението е във връзка с критериите за представителност на национално равнище на
организациите на работниците и служителите и на работодателите, които се оказаха
непосилни за някои от организациите.
Съгласно новата редакция на чл. 34, т. 1 от КТ първият критерий за представителност на национално равнище на организация на работниците и служителите е тя
да има най-малко 50 хиляди членове, вместо досегашното изискване техният брой да е
75 хиляди.
Съгласно новата редакция на чл. 35, ал. 1, т. 1 от КТ първият критерий за
представителност на национално равнище на организация на работодателите дава две
възможности: или тя да има най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация, (както досега), или
тя да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация.
***
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НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
януари - март 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 от 28 декември 2015 г.
за определяне на нов размер на минималната работна
заплата за страната
(обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 1 от 5 януари 2016 г., е обнародвано ПМС № 375 от
28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за
страната, в сила от 1 януари 2016 г.
Постановлението е прието на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда и с него
Министерският съвет определя от 1 януари 2016 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2,50
лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна
седмица.
Размерът на посочената минимална месечна работна заплата се определя за пълен работен месец. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на утвърдените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
С § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 375 от 28 декември
2015 г. в чл. 1, ал. 4 от ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности
в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997
г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009
г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013
г., бр. 2 и 105 от 2014 г. и бр. 42 от 2015 г.) думите "от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от
1 юли 2015 г. е 380 лв." се заменят с "420 лв. от 1 януари 2016 г.".
В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г. и бр. 9 от
2015 г.), навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 числата "380", "390", "400" и
"410" се заменят с "420".
До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2016 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2016 г. в размер 420 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,50 лв. часова работна заплата.
***
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НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
(обн., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 62 от 14 август 2015 г., е обнародвана Наредба №
8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за
оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на
производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда
за осъществяване на контрол, в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник" 14 август 2015 г., с изключение на чл. 20-28, които влизат в сила от 01.01.2016 г.
Наредбата е издадена на основание чл. 17, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и с нея се отменя Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и
контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).
І. С наредбата са определени:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията към тях и начините за удостоверяване на съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти
за пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене.
За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави членки на Европейския съюз, и в Република Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат
при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на
някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други
държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).
Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лицапроизводители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на
продуктите за пожарогасене.
ІІ. Термини и определения.
С § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата е определен смисълът на
следните понятия:
1. "Акредитирана лаборатория" е лаборатория, получила акредитация по реда
на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г.
за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
2. "Акредитиран орган за сертификация на системи за управление" е орган,
получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол
на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93.
3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда
продукт за пожарогасене или което възлага проектирането или производството на продукт
за пожарогасене и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка.
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4. "Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя на продукти за пожарогасене да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с удостоверяване на съответствието на продуктите с изискванията
на наредбата.
5. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което внася в Република
България продукт от трета държава (извън Европейския съюз).
6. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара продукт за
пожарогасене.
7. "Пожар клас А" е пожар на твърди материали, главно с органичен произход,
които обикновено изгарят с образуване на жар.
8. "Пожар клас В" е пожар на течности или втечняващи се твърди вещества.
9. "Пожар клас С" е пожар на газове.
10. "Пожар клас D" е пожар на метали.
11. "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, B и C и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.
12. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.
13. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен
и обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg.
14. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване
и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
15. "Противопожарно одеяло" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде
използван за гасене на малки пожари чрез покриване.
16. "Противопожарно одеяло тежък тип" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за защита от въздействието на топлината и за гасене на пожари
с площ до 0,16 m2 и горене на до 5 l течно гориво.
17. "Пожарогасителен прах" е гасително средство от фино смлени твърди химични вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата му.
18. "Пенообразувател" е течност, която, разтворена във вода, образува пенообразуващ разтвор.
19. "Пожарогасителна пяна" е конгломерат от пълни с въздух мехурчета, образувани от пенообразуващия разтвор, използван за гасене на пожари.
20. "Кратност" е отношението на обема пяна към обема на пенообразуващия
разтвор, от който тя е получена.
21. "Пяна с ниска кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност не е повисока от 20.
22. "Пяна със средна кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е в
диапазона над 20 до 200 включително.
23. "Пяна с висока кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е повисока от 200.
24. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на продукт за пожарогасене за
дистрибуция, потребление или използване на пазара на Република България в процеса
на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
***
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НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване
в областта на образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата
(обн., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г.
В „Държавен вестник”, брой 5 от 19 януари 2016 г., е обнародвана Наредба № РД02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за
обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник"- от 20
април 2016 г.
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ и тя отменя:
1. Нормите за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, утвърдени
със Заповед № РД-02-14-395 от 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и
селищно устройство (КТСУ) при Министерския съвет (МС), публикувани в бюлетин
"Строителство и архитектура", бр. 2 от 1988 г.;
2. Нормите за проектиране на психиатрични болници, утвърдени със Заповед №
РД-02-14-43 от 1989 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин
"Строителство и архитектура", бр. 2 - 3 от 1989 г.;
3. Нормите за проектиране на общежития, утвърдени със Заповед № РД-02-14-408
от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин "Строителство и
архитектура", бр. 2 - 3 от 1989 г.;
4. Нормите за проектиране на кина, утвърдени със Заповед № РД-02-14-229 от
1987 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин "Строителство и архитектура", бр. 12 от 1987 г.
С наредбата се определят минималните изисквания при проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и
науката, здравеопазването, културата и изкуствата, наричани за краткост "сгради за образование и наука, здравеопазване, култура и изкуства", и специфичните експлоатационни
показатели на контролируемите параметри и на техническите изисквания към строителните продукти с оглед удовлетворяване на основните и функционалните изисквания към
тези сгради и към вътрешните им сградни инсталации.
Изискванията на наредбата се прилагат и при проектиране на реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт или преустройство на посочените сгради. Допускат се отклонения от отделни функционални изисквания на наредбата, при условие че
не се намаляват проектните нива на експлоатационните показатели на сградите, в т.ч.
механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции
и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания. В тези случаи
отклоненията се определят със заданието за проектиране въз основа на техникоикономическа оценка.
Териториалноустройствените изисквания на наредбата се прилагат само за
нови сгради.
Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите спецификации, с които се определят техническите правила и норми за осигуряване на
изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
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Със заданието за проектиране може да се определят допълнителни специфични
изисквания към сградите от обхвата на тази наредба, при условие че не противоречат на
определените в наредбата минимални изисквания към експлоатационните показатели.
При планирането на сградите за обществено обслужване се отчитат следните технически критерии и условия:
1. демографските показатели на населеното място;
2. инвестиционното намерение и функционалният капацитет;
3. социалната и културната инфраструктура на прилежащите територии;
4. изискванията на нормативните актове за защита при бедствия;
5. комуникационната и транспортната достъпност до сградите;
6. взаимодействието с околната среда - оценка на ефектите за и от околната среда,
включително опазване на защитени територии, обекти и недвижими културни ценности.
При проектирането на сгради за образование и наука, здравеопазване, култура и изкуства се спазват следните основни принципи:
1. сградите се проектират, изпълняват и поддържат така, че при нормална експлоатация в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок да отговарят на
изискванията към строежите съгласно чл. 169 ЗУТ и на приложение I от Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕЕС (Регламент (ЕС) № 305/2011);
2. експлоатационните показатели на контролируемите параметри удоволетворяват
нормативните изисквания в продължение на проектния експлоатационен срок;
3. обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти са в съответствие с Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
4. проектите на нови сгради се изготвят и с технико-икономическа прогноза за
разходите за поддържане на проектните експлоатационни показатели на сградите по
време на жизнения им цикъл;
5. основен ремонт, консервация, реставрация, адаптация, реконструкция или други намеси в сгради със статут на недвижими културни ценности (НКЦ) се проектират в
съответствие с режимите за тяхното опазване, а проектите се съгласуват по реда на Закона за културното наследство;
6. при проектирането на сградите се предвиждат, а при изпълнението им се влагат
строителни продукти, които осигуряват изпълнението на изискванията към строежите
съгласно чл. 169 ЗУТ и отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.), съответно на Регламент (ЕС) № 305/2011.
Контролът при експлоатацията на сградите за образование и наука, здравеопазване, култура и изкуства включва:
1. осигуряване на постоянство на проектните нива за удоволетворяване на основните изисквания към строежите;
2. управление на отпадъците;
3. извършване на текущи ремонти за поддържане на сградата в съответствие с
изискванията на част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на
ремонти" от техническия паспорт на сградата съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.).
Чл. 6. Класифицирането на видовете сгради за образование и наука, здравеопазване, култура и изкуства за целите на тази наредба се извършва съгласно Наредба № 1 от
2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) и в съответствие с
действащото специално законодателство в съответните области.
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НАРЕДБА № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните
(обн., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 10 от 5 февруари 2016 г., е обнародвана Наредба № 1
от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, в сила от 5 февруари 2016 г.
Наредбата е издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и отменя
Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
С Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. се определят:
1. хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, включително към лицата, които осъществяват първично производство на храни и свързани с
това производство дейности;
2. хигиенните изисквания към първичното производство на храни;
3. хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни;
4. условията за производство и търговия с храни.
Производителите и търговците на храни, включително лицата, които осъществяват първично производство на храни и свързани с това производство дейности, са
длъжни да спазват хигиенните изисквания към първичното производство на храни,
обектите за производство и търговия с храни и условията за производство и търговия с
храни, регламентирани в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, специално българско
издание, 2007 г., глава 13, том 44).
Лицата, които осъществяват производство на храни от животински произход, са
длъжни да спазват изискванията на тази наредба и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, специално българско
издание, 2007 г., глава 03, том 56).
Обектите за производство и търговия с храни се изграждат при спазване на
изискванията, определени в Закона за устройство на територията, а прилежащите им
терени се поддържат чисти и в добро състояние.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата в лечебни и здравни заведения, общежития,
жилищни сгради и прилежащи към тях помещения не се допуска изграждането на
обекти за производство и търговия с храни, които в резултат от дейността си създават
шумови нива над хигиенните норми, определени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части
на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).
При нормални експлоатационни условия технологичното оборудване в обектите
по чл. 9, ал. 1 не трябва да създава шумови нива на работните места, които превишават
нормите съгласно Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
(ДВ, бр. 70 от 2005 г.).
Вентилационни инсталации в обектите по чл. 9, ал. 1 се изграждат при спазване
на изискванията, определени в Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нор-
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мативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
В случай на възникване на извънредни обстоятелства, бедствия и аварии, водещи до прекъсване на питейно-битовото водоснабдяване и/или влошаване качеството на
подаваната вода, използвана в обектите за производство и търговия с храни, се осигурява достатъчно количество резервна питейна вода за периода от време с нарушено
водоснабдяване.
В помещенията, където се съхраняват, преработват и предлагат храните, не се
допускат действия, които биха довели до замърсяване на храните - хранене, съхранение
на лични вещи и предмети, които не са свързани с дейността на обекта. За посочените
действия се определят помещения или места, без това да създава риск от замърсяване
на храните.
Лицата, работещи в помещенията, където се съхраняват, преработват и предлагат храните, са длъжни да използват чисто работно облекло, средства за прибиране и
покриване на косите, а когато е необходимо - и предпазно облекло и ръкавици, като не
се допуска излизане с работното облекло извън тези помещения.
Производителите и търговците на храни осигуряват работното облекло на
персонала и условията за съхраняването му.
Лицата, които работят с храни или при изпълнение на служебните си задължения
влизат в контакт с храни или боравят с технологичното оборудване, спазват здравните
изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
Не се допускат остатъчни количества от миещи препарати и/или дезинфекционни средства върху измитите и/или дезинфекцираните повърхности на предметите, приборите и оборудването, които влизат в контакт с храните.
Хранителните и другите отпадъци и страничните животински продукти, които
не са предназначени за консумация от хора, се отстраняват съгласно изискванията,
определени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Eвропейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300, 14.11.2009 г.), Закона за управление на
отпадъците и другите подзаконови нормативни актове в областта на отпадъците, по
начин, който:
1. не замърсява околната среда;
2. не представлява непосредствен или косвен източник на зараза и/или замърсяване.
Производителите на храни осигуряват и технологичната документация за
произвежданите храни, съизмерима с характера и размера на предприятието, като част
от документацията по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004, която включва:
1. определение на произвежданата храна, което включва данни за наименованието, търговската марка, състава на готовата храна и предназначението й;
2. класификация на храните, когато технологичната документация се отнася за
храни, които се произвеждат от едни и същи суровини и не се различават съществено
по показателите по т. 4;
3. технически изисквания, които определят влаганите суровини, добавки, подправки, опаковъчни и спомагателни материали, необходими за производството и опаковането на храната;
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4. здравно-хигиенни и качествени показатели и норми - органолептични, физико-химични, токсикологични, микробиологични и микологични, на които трябва да
отговаря готовата храна;
5. методи за вземане на проби от храната и методи за лабораторен анализ за определяне на показателите по т. 4;
6. описание на технологичния процес с последователно представяне на производствените етапи и процеси, факторите и условията за тяхното извършване;
7. начин на опаковане, етикетиране и маркировка на готовата храна;
8. съхранение и транспорт на храната с определяне на срока на трайност и специфични условия за съхранение и транспорт;
9. описание и ред за осъществяване на производствения контрол:
а) входящ контрол на постъпващите в обекта суровини, опаковъчни и спомагателни материали;
б) технологичен контрол на производствените етапи и процеси, които имат критично значение за осигуряване безопасността на произвежданата храна;
в) изходящ контрол на готовата храна за съответствието й с показателите по т. 4;
10. документация, която трябва да придружава всяка произведена партида храна
при предлагане на пазара.
Всеки производител води регистър на технологичните документации за произвежданите от него храни по следния образец:
Регистър на произвежданите храни от........................................................
..........................................................................................................................
Номер и дата на
Дата на поредна ре- Дата на прекратяване
Вид на храната
№ по
въвеждане на техдакция на техноло- ползването на техно(по кларед
нологичната докугичната документалогичната докуменсификация)
ментация
ция
тация

***
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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ТРУДА" ПРЕЗ 2016 ГОДИНА – ОСНОВНИ ТЕМИ ПО ЗБУТ
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) е структура към
Министъра на труда и социалната политика, която осъществява цялостния контрол по
спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности в Република България.
Целите в политиката на Агенцията традиционно са насочени към превенция и
публичност при инспектирането на труда, в т.ч. по спазване нормативните изисквания на
Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител, сътрудничество с
администрации от правителствения сектор и с неправителствени организации, подпомагане дейността на тристранните съвети по условия на труд на национално, браншово и
регионално ниво и дейността на комитетите/групите по условия на труд в предприятията,
както и непрекъснатото повишаване на квалификацията и компетентността на инспекторите по труда.
Дългосрочната цел на ИА ГИТ в годишния национален план за дейността през
2016 г. доразвива целта на социалната политика на Правителството на Република България, залегнала в разработената „Национална програма за развитие: „България 2020“, на
„Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне
със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството,
2015–2017 г.“ на Министерски съвет и на стратегическата цел „Повишаване на качеството и сигурността на труда” от стратегическия план на МТСП за периода 2013 г.–2017 г.
Тази цел през 2016 г. ще продължи да се реализира чрез изпълнение на заложената на национално ниво оперативна цел: „Осъществяване на ефективен контрол относно
спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба и трудовата мобилност” и Национална програма № 1: „Инспектиране на предприятия от всички икономически дейности за гарантиране спазването на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител”, в която са определени основните насоки на контролната дейност на всички специализирани звена от системата на ИА ГИТ.
Ефективността от дейността на ИА ГИТ ще бъде повишавана чрез непрекъснато
институционално укрепване, подобряване организацията на контрола и усъвършенстване
на формите за консултиране на работодатели и работещи.
Мерките за постигане на тази цел са залегнали в Национална програма № 2: „Повишаване на административния капацитет и укрепване институционалния имидж на ИА
ГИТ”. Принос в изпълнението на тази цел ще има разработената и внедрена система за
управление на качеството на контролната дейност по проект BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Системата за управление на качеството обхваща контролната дейност
и административното обслужване относно спазване на законодателството в областта на
труда, заетостта и държавната служба и има за цел подобряване на качеството на контролната дейност чрез включване на ефективни механизми за анализ, планиране, мониторинг и оценка на работата както на отделни служители и звена, така и на Агенцията като
цяло.
Мерките и програмите в плана за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2016 г. са съобразени и с резултатите от контролната дейност
през деветте месеца на 2015 г. и препоръките на социалните партньори в лицето на национално представените организации на работодателите и работниците и служителите.
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През деветте месеца на 2015 г. контролните органи на ИА ГИТ, в изпълнение на
планираната цел, програма и мерки за реализирането им, както и на възникнали непланирани задачи, извършиха 38 204 проверки в 31 667 предприятия (97 % от които са малки и
средни) от всички икономически дейности.
За отстраняване на констатираните по време на проверките общо 170 624 броя нарушения инспекторите по труда предприеха 167 569 броя принудителни административни мерки, в т.ч. 459 акта за спиране от експлоатация на машини, съоръжения и работни
места, на които се застрашава животът и здравето на работещите, и са въвели 41 специални режима за безопасна работа. Съставени са и 7331 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, длъжностни лица и работници и служители. В периода са решени 7044 искания и сигнали от граждани и институции.
Причините за констатираните нарушения на трудовото законодателство остават непроменени в последните години и основно са както от обективен характер
(липса на финансов ресурс), така и от субективен (липса или ограничени познания в областта на трудовото законодателство и липса на квалифициран персонал, ангажиран с
фирмената организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд).
Често работодателите ограничават разходите за труд с компромиси при изпълнение на
изискванията на трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Работодателите в проверените предприятия изпълняват дадените им от инспекторите по труда предписания за отстраняване на допуснати нарушения, като относителният
дял на неизпълнените предписания е традиционно нисък (под 0,4 %).
В последните години намаляват случаите на създаване на пречки на инспекторите
по труда да изпълнят служебните си задължения – за деветте месеца на 2015 г. те са под
0,2 % от всички проверки.
Важно направление от дейността на ИА ГИТ за повишаване ефективността и ефикасността от контрола е извършването на съвместни проверки с други контролни органи.
Целта на тези съвместни проверки е некоректните работодатели, укриващи доходи, вкл.
и по отношение на заплащането и осигуровките на работещите, да се принудят да декларират реалните си приходи, както и да сключват писмени трудови договори с работещите. През деветте месеца на 2015 г. са извършени 1576 броя съвместни проверки с участието на други държавни контролни органи, като най-много проверки са извършени с представители на МВР (722 бр.) и НАП (458 бр.).
Реализирането на мащабните строителни проекти в областта на инфраструктурата
на страната през последните няколко години наложи Инспекцията по труда да обърне
специално внимание на спазването на трудовото законодателство при тяхното изграждане.
През 2015 г. Инспекцията по труда продължи регулярния контрол при изпълнение
на строителни и монтажни работи по изграждане на отсечки от автомагистрали „Марица”, „Струма” и „Хемус“, изграждането на участъци от столичното метро и други национални и регионални обекти, в т.ч. и строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи.
Само за деветте месеца на 2015 г. са извършени 1957 проверки в 1528 предприятия, ангажирани с изпълнението на различни по вид и обхват строителни и монтажни
работи на тези обекти.
Основните и често повтарящите се нарушения при тези проверки са както по
отношение оформянето и поддържането на изискваната от закона документация, така и
по отношение на техническата безопасност и създадената организация за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд. Общата констатация от проверките на голе-
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мите инфраструктурни обекти е, че работещите на тези обекти получават навреме своите
трудови възнаграждения. В единични случаи се констатира забава и след намесата на
Инспекцията по труда работодателите изплащат дължимите трудови възнаграждения в
предписаните срокове. През 2016 г. тези тематични проверки ще продължат, като в тях
ще бъдат включени всички строителни обекти, изпълнявани по „Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ и обекти, при които
строителните и монтажните работи се изпълняват чрез въжен достъп.
Друго традиционно направление в инспекционната дейност на Агенцията е осъществяваният периодичен контрол в предприятия с рискови производства и дейности.
Вследствие упражнявания системен контрол върху дейността на тези предприятия, като
цяло е създадена добра организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд.
Въпреки това при извършването на проверките продължават да се установяват нарушения, свързани както с обезопасяване на работното оборудване, така и с организацията на работния процес. При извършените 674 броя проверки в 530-те предприятия, подлежащи на този контрол, са констатирани 3820 броя нарушения, от които 3405 броя по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Заради създаваната пряка и
непосредствена опасност за живота и здравето на работниците са спрени от експлоатация
43 машини и съоръжения, а в 14 случая е въведен специален режим на работа. На работодателите и длъжностните лица, допуснали нарушенията, са съставени 79 акта за установяване на административни нарушения. Констатираните нарушения и рисковият характер на тези дейности изискват продължаването на усилията на ИА ГИТ за упражняване на системен контрол в тези предприятия с цел повишаване нивото на защита на живота и здравето на заетите в тях работещи.
Трудовият травматизъм в страната през деветмесечието на 2015 г. запазва нивата
от 2014 г. По оперативни данни на Националния осигурителен институт (НОИ) през периода са възникнали 1758 трудови злополуки, пряко свързани с трудовата дейност (чл.
55, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване), докато за същия период на 2014 г. те са
1716 броя. По отношение на злополуките, довели до смърт, се наблюдава намаление на
броя на регистрираните злополуки по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване –
от 61 броя за деветмесечието на 2014 г. на 56 броя за деветмесечието на 2015 г. Няма регистрирани злополуки, довели до инвалидност, през деветте месеца на 2015 г.
Резултатите от разследването на трудовите злополуки от инспекторите от ИА
ГИТ, станали в периода 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г., показват, че преобладаващата част
от причините за злополуките са притискане, премазване, смачкване – 29 %, следвани от
падане от височина – 19 %, поражение от ел. ток и удар от падащ предмет – 6 % и т.н.
Опасното поведение и лошите практики от страна на работещите, изразяващи се в
недооценяване на съществуващите рискове и пренебрегване на правилата за безопасна
работа, пряко влияят върху високите нива на травматизъм. От своя страна този модел на
поведение се дължи на принизен вътрешнофирмен контрол, ниска култура по безопасност на работещите, проява на излишна самоувереност, водеща до пренебрегване на мерките за безопасност, в т.ч. неизползване на лични предпазни средства.
Съгласно едно от най-общите определения, понятието „сива икономика“ включва
всички икономически дейности и доходи, получени от тях, които заобикалят или избягват държавното регулиране, данъчното облагане и контрол. Преобладаващ дял в „сивата
икономика“ има недекларираната заетост, включваща трудовите възнаграждения, които
работниците и бизнеса не декларират пред държавата, за да избегнат плащането на данъци или държавното регулиране на пазара на труда. Останалата част се отнася до занижа-
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ването или укриването на данъчни задължения от бизнеса, като се отчита само част от
дохода, за да се намали данъчната тежест.
Причините за проявата на това негативно явление са следните:
- неплащане на данък върху дохода, данък върху добавената стойност или други
данъци;
- неплащане на осигурителни вноски;
- неспазване на законовите изисквания по отношение на минималната работна
заплата, максимално работно време, стандартите за безопасни и здравословни условия за
труд и т.н.;
- избягване на определени административни задължения.
През 2015 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” продължи да
осъществява контрол по тези социално значими за страната въпроси, а именно: законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, заплащането на труда и разпределението на работното време.
През деветмесечието на 2015 г. от контролните органи на Агенцията са констатирани общо 84 788 нарушения в областта на трудовите правоотношения. Запазва се тенденцията, установила се през последните 3 – 4 години, най-висок относителен дял да
имат констатираните нарушения по възникването на трудовите правоотношения –
15 580, което е приблизително 18 % от общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения, следвани от нарушенията по заплащане на труда –
9225 броя (11 %).
В резултат на осъществения контрол от Инспекцията по труда през периода от
01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. са изплатени забавени трудови възнаграждения и други
плащания на работещи на стойност над 20 млн. лева.
През 2016 г. Инспекцията по труда за поредна година ще се включи активно в реализирането на годишната кампания на SLIC, свързана с „Осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за лицата, работещи чрез предприятия, които осигуряват временна работа“. Кампанията ще се проведе в периода м. февруари - м. ноември
2016 г., като целта на кампанията ще бъде установяване на условията, при които работят
лицата, изпратени от предприятия, които осигуряват временна работа, в предприятия
ползватели, както и гарантиране на равнопоставеност между собствения персонал и временните работници, включително и по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
Проверките ще бъдат планирани на база предварителна информация за предприятията, които осигуряват временна работа от регистъра, поддържан и публикуван на електронната страница от Агенция по заетостта.
Проверките трябва да установят мерките, които са предприети от предприятията
ползватели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите,
изпратени от предприятия, които осигуряват временна работа, и дали лицата са поставени в по-неблагоприятни условия на труд спрямо собствения персонал на предприятието
ползвател.
Имайки предвид гореописаното, както и данните от контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", през 2016 г. инспекционната дейност
ще бъде насочена в следните направления:
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба и трудовата
мобилност ”. За постигане на оперативната цел ще бъдат реализирани следните програми:
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Програма 1. Инспектиране на предприятия от всички икономически дейности за гарантиране спазването на разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и
Закона за държавния служител.
Програма 2. Повишаване на административния капацитет и укрепване на
институционалния имидж на ИА ГИТ
Чрез реализирането на мерките по тази програма ще се постигне по-голяма ефективност при професионалното развитие и по-високо равнище на удовлетвореност на
служителите в Агенцията.
Програма 3. Международно сътрудничество, насочено към осъществяване на
ефективно взаимодействие и обмяна на опит с инспекциите по труда от ЕС и региона. ...
***

НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

Европейска кампания 2016 - 2017 г.
„ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ“
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ
за здравословни и безопасни условия на труд
и през 2016 година е Стратегическата рамка за определяне
целите на Европейския съюз за здравословни и безопасни
условия на труд за периода 2014-2020 г.
В Стратегическата рамка са определени ТРИ основни предизвикателства,
свързани със здравословните и безопасни условия на труд:
- подобряване прилагането на съществуващите правила, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, по-специално чрез подобряване на капацитета на микропредприятията и на малките предприятия да въвеждат ефективни и ефикасни стратегии
за предотвратяване на риска;
- подобряване на предотвратяването на професионалните заболявания, като се
обърне внимание на новите и възникващите рискове, без да се пренебрегват съществуващите рискове;
- отчитане застаряването на работната сила на ЕС.
За да се отговори на тези предизвикателства, в Стратегическата рамка са
поставени СЕДЕМ основни стратегически цели:
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1. по-нататъшно сближаване на националните стратегии на страните за здравословни и безопасни условия на труд, например чрез координация на политиките и
взаимно обучение;
2. предоставяне на практическа подкрепа за малките предприятия и микропредприятията, за да спазват в по-голяма степен правилата за здравословни и безопасни условия на труд. На предприятията се предоставят техническа помощ и практически инструменти, като например интерактивния онлайн инструмент за оценка на
риска (OiRA) — уеб платформа за предоставяне на секторни инструменти за оценка на
риска;
3. подобряване на правоприлагането от страна на държавите членки, например чрез оценка на резултатите от националните инспекции по труда;
4. опростяване на съществуващото законодателство, когато е уместно, за да се
премахне ненужната административна тежест, като същевременно се запази високо
ниво на закрила на здравето и безопасността на работниците;
5. преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на европейската
работна ръка и подобряване на превенцията на професионалните заболявания, за да се
преодолеят съществуващите и новите рискове като например тези, свързани с наноматериалите, екологосъобразните технологии и биотехнологиите;
6. подобряване на събирането на статистически данни за осигуряване на посолидни факти и разработване на инструменти за мониторинг;
7. укрепване на координацията с международни организации (като Международната организация на труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и с партньори,
с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и подобряване на условията на труд в световен мащаб.
В Стратегическата рамка са определени ИНСТРУМЕНТИТЕ за постигане
на посочените цели:
- социален диалог;
- повишаване на осведомеността;
- правоприлагане в областта на законодателството на ЕС;
- полезни взаимодействия с други области на политиката (напр. обществено
здраве, образование) и фондовете на ЕС, като Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Европейската програма за заетост и социални иновации (EаSI), чрез които ще
се подкрепи прилагането на правилата, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
Стратегическата рамка за определяне целите на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. ще бъде преразгледана
през 2016 г., за да се направи преглед на нейното прилагане и да се вземат предвид
резултатите от текущата цялостна оценка на законодателството на ЕС относно здравословните и безопасни условия на труд, която ще бъде на разположение до края на
2015 г.
Инвестирането в културата на превенция на риска и насърчаването за създаване на по-добри условия на работното място осигуряват икономически и обществени ползи, като например по-малко трудови произшествия, подобряване на
благосъстоянието на персонала, удовлетворение от работата.
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Въвеждането на еднакви правила в целия ЕС създава също така равнопоставени
условия за всички предприятия в рамките на единния пазар, като в същото време се
посреща необходимостта от предотвратяването на социалния дъмпинг.
Европейска кампания 2016 - 2017 г.
„ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ!“
Безопасните и здравословни условия на
труд през целия трудов живот са важни за
работниците, за предприятията и за обществото като цяло!
Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през
2016—2017 г.
Кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. има четири
основни цели:
1.
Насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве от началото
на трудовия живот.
2.
Предотвратяване на проблеми със здравето през целия трудов живот.
3.
Осигуряване на средства — за работодателите и работещите лица - за управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна
сила.
4.
Насърчаване на обмена на информация и добри практики.
Обосновка
Защо е важна кампанията?
Европейската работна сила застарява. Пенсионната възраст се увеличава и се
очаква трудовият живот да се удължи.
Работата е полезна за физическото и психическото здраве на човека, а доброто
управление на безопасността и здравето при работа увеличава производителността и
ефективността.
Демографската промяна може да създаде проблеми, но чрез осигуряване на балансиран трудов живот те могат да бъдат преодолени.
Събития по време на кампанията
Начало на кампанията, април 2016 г.
Европейски седмици за безопасност и здраве при работа, октомври 2016 и
2017 г.
Присъждане на награди за добри практики в областта на здравословните работни места, април 2017 г.
Среща на високо равнище относно кампанията „Здравословни работни места“,
ноември 2017 г.
В хода на кампанията ще се проведат също много събития от по-малък мащаб.
Свържете се с нас и научете за работните срещи, семинарите и възможностите за изграждане на мрежи от контакти.
Кой може да участва? Как да се включите?
В кампанията могат да участват физически лица и организации с всякакъв размер от всички сектори, включително малки и средни предприятия. Това включва:
ръководители, началници и работници,
професионални съюзи и представители по безопасността и здравето при работа,
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специалисти в областта на БЗР и човешките ресурси,
професионални асоциации,
учебни и образователни институции.
Приканваме ви да:
разпространявате материали на кампанията,
организирате дейности и събития,
използвате инструментите за управление във връзка с възрастта,
участвате в конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места“,
се включите в европейските седмици за безопасност и здраве при работа през
2016 и 2017 г.,
станете официален или национален партньор на кампанията,
следите кампанията във Facebook, Twitter, LinkedIn и други социални мрежи.
Практическа помощ
След официалния старт през април 2016 г. на уебсайта на кампанията на
www.healthy-workplaces.eu ще бъдат публикувани много материали. Например:
доклади и проучвания по конкретни случаи относно управлението на БЗР в
контекста на застаряващата работна сила,
практически електронен наръчник относно управлението на безопасността и
здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила,
презентации във формат PowerPoint, брошури, плакати и други материали от
кампанията,
информация за конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места“,
инфографики,
анимационни видеоматериали.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА
ПРИ РАБОТА В КОНТЕКСТА НА ЗАСТАРЯВАНЕТО
НА РАБОТНАТА СИЛА
В резултат на растящата продължителност на живота и на намаляващата раждаемост делът на възрастните хора в Европа бързо расте. Прогнозите са, че до 2050 г. съотношението на хората на възраст над 65 години спрямо населението в активна работна
възраст (15-64 години) ще достигне 50 % - двойно повече в сравнение със сегашните
равнища.
Тези демографски промени имат големи социални и икономически последствия.
Въпреки че положителните аспекти на по-високата продъл-жителност на живота не
следва да се забравят, настоящата ситуация поставя предизвикателства пред осигуряването на работна сила и пред социалните системи.
Тъй като тези системи се основават на принципа на солидарността в рамките на
поколенията и между тях, е необходимо да се поддържа балансирано разпределение на
ресурсите между възрастовите групи.
По-възрастните хора допринасят значително за икономиката и обществото, но
тъй като с времето тяхното здраве и равнище на образование непрекъснато се подобряват, приносът им може да бъде допълнително увеличен. Това би могло да стане посред-
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ством пълноценното използване на техния потенциал, като се оптимизират възможностите за физическо, социално и психическо благоденствие през целия живот.
Това бе целта на подхода в рамките на политиката за „активен живот на възрастните хора“. Това е и ключът за постигане на висококачествен живот за хората от всички
възрасти, за подобряване на производителността и за по-голяма солидарност между
поколенията в застаряващите общества.
Активният живот на възрастните хора изисква голям брой заинте-ресовани страни да предприемат мерки в широк диапазон от областите на водените политики. Тези
заинтересовани страни включват публичните органи и институции на различни равнища, предприятията и социалните партньори, организациите на гражданското общество, занимаващите се с предоставяне на услуги, медиите. Иновациите в социалната област и по-ефективното използване на новите технологии могат да играят важна роля в
насърчаването на активния живот на възрастните хора.
Възможностите за активен живот на възрастните хора трябва да бъдат насърчавани за всички групи от по-възрастното население, без оглед на пол, етническа и културна принадлежност и евентуални увреж-дания. Активният живот на възрастните хора
дава възможност и за по-голяма солидарност между самите тях.
Тъй като все повече възрастни хора се грижат сами за своите нужди и остават
по-дълго време активни, обществото може да насочи повече подкрепа към онези възрастни хора, които са в най-голяма нужда. (от Декларацията на Съвета на Европейския съюз по заетост и социални въпроси относно Европейската година на активния
живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012: ПЪТЯТ
НАПРЕД!).
Всяко поколение има свое самостоятелно значение за развитието на обществото
и на човешкия прогрес. Старите генерации имат своите заслуги за създадените в периода на техния разцвет материални и духовни ценности, за акумулирания човешки опит и
за мисията им да предадат най-ценното от него на подрастващото поколение.
Населението на средна възраст има своя пълноценна изява в издигането на повисока степен на социалния опит, в преосмислянето на традициите и моралните норми.
Обществото има свои специфични отговорности към всяка една от генерациите.
Тук няма място за подценяване или противопоставяне.
Напротив, необходимо е познаване на характеристиките и проблемите на всяка
от тях и предприемане на действащи и резултатни мерки за осигуряване на тяхното
пълноценно съществуване.
Проблемите на възрастното население в България са особено актуални. От една
страна това се дължи на характерния за нашето демографско развитие процес на застаряване на населението.
От друга страна все повече нараства интересът към потребностите на възрастните хора и към подходите и начините за насърчаване на техния активен и здравословен
живот.
Преоценка на застаряването на населението в Европа
Застаряването на населението представлява един от най-сериозни-те проблеми, с
които повечето европейски страни предстои да се сблъскат в близко бъдеще. Съществуват сериозни опасения за предизвикателствата, които все по-застаряващото население поставя пред икономическите и социални условия в момента.
Въпреки че интересът към застаряването на населението е нараснал, понятията,
използвани при неговитe анализи остават непроменени. Например, коефициентът на
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възрастова зависимост все още често се използва като показател за финансовата тежест
на възрастните хора върху работещата част от населението.
Обикновеният коефициент на възрастова зависимост (КВЗ) се определя като
съотношението между броя на хората на възраст 65 или повече години към броя на хората на възраст от 20 до 64 години:
КВЗ =

Брой на населението на възраст 65 и повече години
Брой на населението на възраст между 20 и 64 години

В тази формула коефициентът на възрастова зависимост (КВЗ) прагът на старостта се определя на 65 години. При други варианти се използва съотношението между хората на възраст 60 или повече години в числителя а в знаменателя долната възраст
се намалява до 15. Понякога това съотношение се умножава по 100.
Прогнозите за коефициента на възрастова зависимост (КВЗ) към 2030 г. ясно открояват две отделни групи страни: Западна Европа, където повечето страни имат относително висок КВЗ и Източна Европа, където КВЗ е значително по-нисък.
Използването на коефициента на възрастова зависимост (КВЗ) като индикатор
на застаряването за сравнителни цели в дългосрочен план води до концептуален
проблем, защото КВЗ се основава на предположението, че лицата на възраст 65 г. в
момента са функционално същите като техните 65-годишни връстници в миналото и в
бъдещето.
Хората на 65 годишна възраст в момента, обаче, не са в същия етап от своя жизнен цикъл, както 65 годишните отпреди десетилетия. Понеже те принципно са в подобро здраве и може да се очаква, че ще живеят повече години, тяхното социално и
икономическо поведение е различно. Следователно и биологичните, и социалните измерения на старостта са функция не само на времето, което хората са преживели от
своето раждане, но и на времето, което се очаква те да преживеят до смъртта си.
По тази причина, традиционното определение за старост, както и традиционните
мерни единици за застаряване на населението като КВЗ, трябва да бъдат допълнени от
измерители, които да вземат предвид променящата се очаквана продължителност на
живота.
Наскоро е разработен нов индикатор - т. нар Прогнозен коефициент на възрастова зависимост (ПКВЗ). При ПКВЗ прагът на старостта не е фиксиран, а се свързва с продължителността на живота. Хората се считат стари, когато средната очаквана оставаща продължителност на живота в тяхната възрастова група е под 15 години.
ПКВЗ =

Брой на населението, надхвърлящо прага на старостта
Брой на населението между 20 години и прага на старостта

Тази нова мярка предлага една картина на застаряването в Европа, която е
диаметрално противоположна на обичайната от преди въвеждането й. Понеже
очакваната продължителност на живота в Източна Европа е по-ниска, населението на
източноевропейските страни през 2030 г. ще бъде много по-старо от това в Западна
Европа!
Примерът показва, че неотчитането на разликите в характеристиките на населението с оглед на специфичните за него пространство и време генерира подвеждащи
измервания на застаряването, които биха могли да доведат до неподходящи политики.
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Бъдещи стойности на очакваната продължителност на живота
в развитите страни
В последно време продължителността на човешкия живот в икономически
развитите страни показва стабилен ръст с над две години на десетилетие. Дали
развитието в тази посока ще продължи и за в бъдеще е обект на спорове между тези,
които изтъкват липсата на съществени медицински иновации, удължаващи продължителността на живота, и тези, които твърдят, че прекъсването на тази забележително
стабилна тенденция би било само по себе си (негативна) иновация.
Инструментите за прогнозиране на смъртността се основават на една демографска тенденция, която често бива пренебрегвана, а именно, че в момента по-младите
възрастови групи са по-здрави, отколкото съответстващите им групи от повъзрастни. Когато тези млади групи достигнат напреднала възраст, техният коефициент на смъртност, поради това може да се окаже по-нисък от този на старите групи понастоящем.
При населения, състоящи се от растящ брой по-здрави групи, смъртността ще
продължи да намалява. Това се нарича инерция на смъртността: тя предполага че в бъдеще ще настъпи преходен период, когато възрастово специфичният коефициент на
смъртност най-вероятно ще се промени, при положение че той се изменя дори и сега, в
настоящия момент. Тези преходни динамики се използват, за да се направи опит да се
прогнозира смъртността.
За страни с нисък коефициент на смъртност се предвижда през 2050 г. очакваната продължителност на живота при раждане да бъде 90 години, което надхвърля прогнозата на ООН с около пет години.
Застаряване и намаляване на населението и на работната сила
в България – отражения върху социалните системи и
публичните финанси
Бързото намаляване и застаряването на населението в България, задълбочаването на тежките демографски дисбаланси и възпроизвеждането на социални неравенства
между големи социални групи в последните десетилетия, неминуемо водят до задържане и спад в икономическото развитие на страната в дългосрочен план.
Европейската комисия отчита, че застаряването на населението се превръща
във все по-значим проблем на програмирането и финансирането в социалната област.
Очаква се публичните разходи, свързани със застаряването на населението, да се увеличат средно с около 4,75 процентни пункта в Европейския съюз до 2060 г. и с повече
от 5 процентни пункта в Еврозоната - по-специално чрез разходи за пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи.
Очакванията за увеличаване на публичните разходи към 2060 г. в България, поради застаряването на населението, е с около 4 процентни пункта от брутния вътрешен
продукт. Публичните разходи като дял от БВП се очаква да нараснат в дългосрочен
план в резултат на разходите за обществено здравеопазване, дългосрочни грижи и държавни трансфери към пенсионната система, в резултат на което съотношението дълг
към БВП на България се очаква да нарасне от 18 на 51% до края на прогнозния период.
Продължителните първични дефицити ще са най-важната движеща сила на натрупването на държавен дълг в рамките на прогнозния период, добавяйки около 0.9 процентни пункта годишно към коефициента дълг/ БВП.
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Експерти на Международното бюро по труда считат, че промените във възрастовата структура оказват влияние върху икономическите резултати и икономическия
растеж и по друга причина - икономическото поведение на хората се променя в зависимост от тяхната възраст.
Жизненият цикъл може да бъде разделен на три етапа: период до трудова
дейност, трудова дейност и период след трудова дейност.
През първия и последния от етапите хората потребяват повече, отколкото произвеждат, а на втория етап те произвеждат повече, отколкото потребяват. Продължителността на тези етапи за всеки човек са различни и зависят от множество външни фактори, нямащи отношение към биологията: икономическата структура на обществото, условията на живот, държавни програми в интерес на децата и възрастните хора; възможности за получаване на образование, различия в равнищата на раждаемост между побогати и по-бедни слоеве от населението; потребности, надежди и планове на семейството; здравето и други фактори.
На първия и последния етап от своя жизнен цикъл хората преживяват „дефицит
на жизнения цикъл”, тъй като тяхното потребление е по-високо, отколкото техните доходи. Потреблението през тези два етапа се характеризира главно от междупоколенчески частни трансфери или държавни плащания, които играят важна роля в преразпределението на ресурсите от хората в трудоспособна възраст към децата и възрастните хора.
Съвкупният дефицит зависи от броя на лицата във всеки етап.
Във връзка със застаряването на населението се предполага, че на третия етап
хората са повече, което довежда и до по-високо равнище на дефицита.
Безспорно е, че демографските дисбаланси, намаляването и застаряването на населението и на работната сила, се превръщат в проблем на макро-фискалната стабилност и устойчивостта на всички социални системи – пазар на труда, пенсионна система,
здравна система, системата за социално подпомагане и дългосрочни грижи, образователната система и др. В този смисъл демографските дисбаланси поставят на изпитание
и внасят нови аспекти в цялостната система за национална сигурност на страната.
Съгласно Доклада на МТСП за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Р България (2012-2030 г.) в секторните
политики, 2014 г., Европейската година 2012 обхвана три измерения на активния
живот на възрастните хора:
1. Активен и по-продължителен трудов живот на възрастните хора, вкл.: насърчаването на възрастните работещи да останат на работа изисква подобряване на условията на труд и адаптирането им към здравния статус и потребностите на възрастните
работещи, усъвършенстване на уменията им чрез осигуряване на по-добър достъп до
обучение през целия живот и преразглеждане на системите за данъци и ползи с цел обезпечаване наличието на ефективни стимули да се работи по-дълго.
2. Участие на възрастните хора в социални дейности, което се разбира като
подобряване на възможностите и условията за възрастните хора да дадат своя принос
към обществото под формата на доброволчески дейности или като семейни помощници,
и включването им в живота на обществото.
3. Създаване на условия за независим живот чрез промотиране на здравословен начин на живот, профилактика на социално-значимите заболявания и създаване на
по-благоприятна среда за живот на възрастните (обществени сгради, инфраструктура,
транспорт, жилищни сгради), която им позволява да останат възможно най-дълго независими.
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В Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността
между поколенията 2012 бяха реализирани множество дейности и инициативи за популяризиране на идеите и целите на Годината.
Едно от най-важните събития беше Министерската конференция по застаряването, организирана от Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕООН) и австрийското правителство на 19-20 септември 2012 г. в Република Австрия, Виена.
Икономическата комисия на ООН за Европа е една от петте регионални комисии
на ООН и включва 56 държави-членки от Европейския съюз, европейски държави извън Европейския съюз, Югоизточна Европа, Общността на независимите държави и
Северна Америка.
ИКЕООН сътрудничи за насърчаване на икономическата интеграция и сътрудничество между държавите-членки и за устойчивото развитие и икономически просперитет чрез политически диалог, договаряне на международни юридически инструменти, правила и норми, обмен на добри практики и техническо сътрудничество за държавите, които се намират в състояние на икономически преход.
По време на Конференцията беше приета Министерска Декларация „Осигуряване на общество за всички възрасти: насърчаване на качеството на живот и на
активния живот на възрастните хора”, в която са набелязани четири основни приоритети и предизвикателства пред по-нататъшното изпълнение на Международния план
за действие по застаряването и Регионалната стратегия за Европа към него до 2017 г.:
1. Насърчаване на по-дълъг трудов живот на възрастните хора;
2. Насърчаване на участието, не-дискриминацията и социалното приобщаване на
възрастните хора;
3. Насърчаване и защита на достойнството, здравето и независимостта в покъсна възраст;
4. Поддържане и засилване на солидарността между поколенията.
За постигането на тези цели държавите-членки подчертаха значението на
насърчаването на активния живот на възрастните хора в националния политически процес и във всички сфери на обществения живот. Министрите и делегациите
на страните изразиха готовност за поемане на ангажименти, свързани с въвеждане на
адекватни и устойчиви мерки за финансова сигурност на хората в напреднала възраст,
учене през целия живот, развитие на дългосрочните грижи, подкрепа за участие на възрастните във всички сфери на обществото и недопускане на дискриминация.
Специално внимание беше отделено на необходимостта от повишаване на осведомеността на широката общественост за предимствата на политиката за насърчаване на
активния живот на възрастните хора, както и на необходимостта от използване на научен
подход и научни изследвания, между-секторно и между-институционално сътрудничество, стандартизиране и систематизиране на данни за стареенето на населението, взаимодействие с неправителствения сектор и др.
Поетите ангажименти и цели от страните във връзка с изпълнението на Международния план за действие по застаряването на ООН и на Регионалната стратегия за
Европа за неговото изпълнение за периода 2013 г. – 2017 г., заложени в приетата по
време на Министерската конференция във Виена Декларация са следните:
I. Насърчаване на по-дълъг трудов живот на възрастните хора чрез:
(а) Насърчаване и подкрепа на здравословния начин на живот и здраве при
работа; предотвратяване и контрол на незаразните болести; осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд; предприемане на мерки за баланс между професионалния и личния живот чрез схеми за гъвкаво работно време, в рамките на цялостната трудова кариера.
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(б) Постигане на високи равнища на заетост на по-възрастните мъже и жени
чрез подходящи стимули, свързани, наред с другото, с данъчното облагане и системите
за социална сигурност, „приятелска” за по-възрастните работна среда; гъвкави времеви
работни схеми; подходящи за възрастта обучения, програми за преквалификация; мерки за управление на възрастта в публичния и частния сектор.
(в) Разработване на основани на доказателства политики на пазара на труда,
които приемат, че младежката заетост и заетостта на по-възрастните работници са
взаимнодопълващи се и са от полза за всички. Насърчаване на позитивни нагласи към
по-възрастните работници и борба/недопускане на възрастова дискриминация на пазара
на труда.
(г) Осъществяване на по-гъвкав преход от работа към пенсиониране и предоставяне на стимули за по-дълго задържане/оставане на пазара на труда в съответствие с индивидуалните потребности и стремежи.
(д) Извършване на пенсионни реформи, за да се адаптират към демографските
промени, включително отчитане на увеличаващата се продължителност на живота и увеличаването на броя на възрастните хора, които работят в неформалния сектор в някои
държави. Насърчаване на устойчивостта и адекватността на публичните и на частните пенсионни системи.
(е) Насърчаване на ролята на възрастните работници като разпространители на знания и опит към по-младите работници.
II. Участие, недискриминация и социално приобщаване на възрастните хора чрез:
(а) Ограничаване/намаляване на материални лишения, бедност и социално изключване сред по-възрастните хора, особено по-възрастните жени, както и улесняване
на достъпа на възрастните хора до ресурси, за да се отговори адекватно на техните потребности.
(б) Предприемане на мерки за борба с дискриминацията, основана на пол, расов
или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална
ориентация.
(в) Увеличаване на правата на хората с оглед на това, да реализират своят потенциал за физическо, психическо и социално благополучие през целия им живот и да
участват пълноценно в обществото, в съответствие с техните потребности, желания и
възможности.
(г) Осигуряване на ученето през целия живот с достъп до различни форми на висококачествено образование и обучение, включително и в областта на високите технологии.
(д) Улесняване на участието на възрастните хора в политическия, икономическия, културния и социалния живот.
(е) Улесняване на участието на възрастните хора, особено на жени, при взимането на решения на всички нива, както пряко, така и чрез граждански организации на възрастните хора.
(ж) Борба с възрастовата дискриминация чрез кампании за повишаване на осведомеността и насърчаване на медиите и други страни за създаване на балансиран образ
на възрастните в обществото, изтъкване на позитивните аспекти на стареенето, недискриминационни проекции на възрастните хора, както и разпространяване на информация
за стареенето като естествен етап в развитието на личността. Включване на възрастните
хора в планирането, изпълнението и оценката на такива медийни програми.
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(з) Насърчаване на лесен достъп на младите и по-възрастните лица до информация и образование, свързани с осигуряване на тяхното достойнство и техните човешки
права.
(и) Подобряване на събирането и обмена на данни, статистика и качествена информация за мониторинг на качеството на живота и достойнството на възрастните лица, включително на случаите на нарушения и злоупотреби на техните права, за да се
проектират и внедрят подходящи политически мерки.
(й) Отчитане на различните нужди на нарастващия брой на по-възрастните хора
сред етническите малцинства и мигрантите и гарантиране на тяхната интеграция и равноправно участие в обществото.
III. Насърчаване и защита на достойнството, здравето и независимостта в
по-късна възраст чрез:
(а) Гарантиране на достойнството на възрастните хора, особено на тези с увреждания, и насърчаване на тяхното чувство за принадлежност и самочувствие чрез мерки,
насочени, наред с другото, към борба с всякакви форми на предразсъдъци, небрежност,
злоупотреба и дискриминация.
(б) укрепване на мерки за промоция на здраве, грижа и защита, както и превенция на болести във всички възрасти, като по този начин се намалява вероятността от
заболявания и увреждания и се помага да се гарантира добро физическо и психическо
функциониране, независим начин на живот, както и активно участие през целия живот.
(в) Обръщане на специално внимание на превантивните мерки, ранното диагностициране и лечение, грижи, особено дългосрочните грижи и социалната защита на хората с болестта на Алцхаймер и други деменции, като същевременно се гарантира тяхното достойнство и недопускане на дискриминация в обществото.
(г) Зачитане на самоопределението и достойнството като основни ценности през
целия живот на индивидите. Това по-специално следва да бъде основна нагласа и отношение сред медицински сестри и в медицински практики, включително и в дългосрочните и палиативни грижи.
(д) Гарантиране на това, по-възрастните лица да поддържат възможно найвисоко ниво на здравен, социален и функционален капацитет преди, по време и след
природни или причинени от човека бедствия чрез засилване на координирана подкрепа.
(е) Улесняване на достъпа до подходящи за възрастните, достъпни и ефективни
висококачествени стоки и услуги и за подобряване на мобилността на възрастните
в/чрез приятелски среди.
(ж) Разработване на иновативни методи и технологии за надеждни, достъпни и
безопасни грижи за възрастните хора в дома.
(з) Гарантиране на "стареенето на място" чрез насърчаване на услуги и подкрепа на
отделния човек и семейството, за да се даде възможност на възрастните хора да продължат
да живеят възможно най-дълго в собствената си среда и общността. При тези услуги трябва да се вземат предвид специфичните нужди на жените, по-специално на тези, които живеят сами.
(и) Насърчаване на архитектурни промени и иновативен дизайн на жилища, с
цел адаптиране към променящите се нужди и функционалните възможности на възрастните лица.
(й) Подкрепа, с подходящи средства и подходящо аранжиране на жилищата на
възрастните за самопомощ или за асистиран живот, включително между-генерационни
жилищни улеснения и отчитане на това, че индивидуалните потребности са оценени и
правилно адресирани било към институции или в дома.
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(к) Осигуряване на континуум от достъпни, висококачествени грижи, като се започне от договорености за първична или базирана в общността грижа и се стигне до различни форми на институционална грижа.
(л) Признаване и подобряване на положението на формални и неформални болногледачи, включително мигранти-болногледачи чрез обучение, достойни условия на труд,
включително адекватно възнаграждение.
(м) Признаване и подкрепа на полагащите грижи в семейството, повечето от които са жени, при изпълнение на сложни задачи, включително създаване на условия за
съвместяването на работа и семейни задължения, както и адекватно финансово възнаграждение.
IV. Поддържане и засилване на солидарността между поколенията чрез:
(а) Насърчаване и укрепване на поколенческия и междупоколенческия диалог
сред всички заинтересовани страни, включително правителства, неправителствени организации, частния сектор, медиите и широката общественост.
(б) Подобряване на сътрудничеството между младежките организации и организациите на възрастните хора.
(в) Признаване на стойността и насърчаване на съвместните доброволчески дейности на хора от всички възрасти.
(г) Проектиране и изпълнение на образователни кампании за широката общественост, особено по-младите поколения, по въпросите на населението и индивидуалното
стареене. Те трябва да включват обучение за здравословен живот и активно стареене,
като част в учебните програми на всички образователни институции, а също така повишаване на осведомеността сред по-възрастните хора по въпроси, отнасящи се условията на живот и предизвикателствата сред по-младите поколения.
(д) Вземане под внимание на това, че солидарността между поколенията също така
означава, адекватна и устойчива социална защита на възрастните хора, като същевременно
се признава, че възрастните мъже и жени продължават да правят/да имат важни приноси в
своите общности по различни начини, включително чрез удължаване на трудовия стаж,
извършване на неплатени грижи към младите и по-възрастните членове на семейството,
участие в доброволчески дейности, както и трансфери на пари в брой и в натура в полза на
по-младите членове, на техните семейства и на общността.
(е) Разработване и прилагане на социално отговорни, финансово стабилни и устойчиви стратегии, обхващащи нужди, възможности и очаквания на сегашните и бъдещи поколения, като същевременно се насърчават равните възможности за тяхното самоопределение
В Министерската Декларация от Виена се подчертава важността на отразяването
на политиката по застаряването във всички сектори, на повишаването на информираността сред обществото за ползите от насърчаване на активния живот на възрастните
хора и насърчаването на иновативни подходи. Поставя се акцент върху необходимостта
от поддържане на устойчива инфраструктура за провеждане на изследвания в сферата
на застаряването и поддържане на сътрудничеството с гражданското общество и всички
заинтересовани страни.
Целите и задачите от Декларацията, приета по време на Министерската конференция във Виена, са отразени и заложени по един или друг начин, в текстовете на приетите от Министерския съвет два основни стратегически документа за изпълнение
на демографската политика в Република България: Актуализираната Национална
стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)
и Националната концепция за активен живот на възрастните хора (2012-2030 г.)
***
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и
безопасността при работа” достигна етап
„обществено допитване”
Разработваният от Международната организация за стандартизация стандарт
ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания” (Occupational health and safety management systems – Requirements) установява
изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на
базата на известния и широко прилаган досега документ OHSAS 18001.
Разработването на новия стандарт е навременно, защото следва публикуването
на последните издания на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда) - стандарти, които използват общата рамка, основана на риска. Допирните точки между стандартите ще позволят на организациите да
интегрират лесно основните изисквания в своите бизнес процеси.
Много от дейностите на една организация могат да породят рискове, свързани с
наранявания, професионални заболявания и дори смъртни случаи, което означава, че
от съществено значение е организацията да елиминира или намали до минимум тези
рискове, като предприема ефикасни превантивни действия. Когато тези действия се
прилагат от организацията посредством система за управление на здравето и безопасността при работа, подкрепена от използването на подходящи мерки, методи и средства
за контрол на всички нива в организацията, крайните резултати съществено се подобряват.
Факторите за успех на системите за управление на здраве и безопасност зависят
най-много от:
лидерството и ангажираността на висшето ръководство;
създаването и налагането на култура в организацията, подкрепяща системата за
управление на здравето и безопасността при работа;
активното участие на всички членове и упълномощените им представители;
ясните процеси за обмен на информация и консултиране;
наличието на необходимите ресурси;
ефективните процеси за идентифициране на рисковете и опасностите, за управление на рисковете и възползване от възможностите;
интегрирането на системата за управление на здравето и безопасността при работа в бизнес процесите на организацията.
Стандартът се разработва от ISO/PC 283 Occupational health and safety
management systems, в който участват над 100 експерти от различни организации от
много държави.
Към настоящия момент документът е обявен на етап „Обществено допитване”,
включително и на сайта на БИС, в работната програма на БИС/ТК 34 „Управление на
качеството и оценяване на съответствието”.
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г.
***
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