ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 2/2011 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
РУБРИКИ:
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ в нормативната уредба
за здравословни и безопасни условия на труд
ЛИЧНО МНЕНИЕ от нашия колега
НОВИНИ от Стандартизацията
НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е втория брой на Информационния бюлетин на Сдружението.
През 2011 той ще излиза на всеки три месеца в електронен вид.
Оформлението и съдържанието на Информационния бюлетин е плод на
труда на колектива на „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР”.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.
За мнения и материали използвайте имейла на Сдружението:
e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев –
председател на УС на НСЗБУТ

„НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД”- юридическо лице с нестопанска цел:
Регистрация:
Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски градски съд по ф. д. № 345/2010 г.
ЕИК: 175 953 693
Адрес на регистрация: гр. София, 1000, ул. „Триадица” № 5А, офис 623
Телефон: 02/980 04 48
Официален сайт: www.nahsw.com
e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
Банкова сметка: IBAN: BG62 BUIB 9888 1026 6031 00
BIC: BUIB BGSF, „СИБАНК”, клон „Съборна”, гр. София
Сдружението не е регистрирано по ДДС.
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – м. януари – м. юни 2011 г.

НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Наредба за безплатното и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от
28 януари 2011 г.)
В „Държавен вестник”, брой 9 от 28 януари 2011 г., е обнародвано ПМС № 10 от
20.01.2011 г., в сила от 1 февруари 2011 г.
С член единствен на постановлението на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на
труда е приета нова Наредба за безплатното работно и униформено облекло.
С параграф единствен от заключителната разпоредба на постановлението от същата дата е отменена Наредбата за безплатното работно и униформено облекло,
приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г., изм., бр. 38 от 1990 г.).
С новата наредба са определени условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло в съвременните икономически условия.
Няма съществени промени в основните положения относно досегашните
условия и реда за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно
и униформено облекло.
Новият текст на наредбата е в съзвучие със съвременната терминология в областта на безопасността и здравето при работа.
***

НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата
на сгради, външни съоръжения и открити пространства
(ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.)
В „Държавен вестник”, брой 6 от 18 януари 2011 г., е обнародвана нова наредба
за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства - Наредба
№ 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и
открити пространства, в сила от 1 февруари 2011 г.
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От същата дата е отменена Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на
сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.; изм., бр.
35 от 2010 г.).
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 169,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и съгласно § 5 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата тя е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на ПМС № 165 от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и
правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите,
свързани с предлагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; посл. изм., бр. 48 от
2009 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
Обхват на наредбата
С Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и
друго предназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки на
допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост "защитавани обекти".
Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при
реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби за посочените по-горе обекти.
Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби със:
1. конвенционални мълниеприемници;
2. мълниеприемници с изпреварващо действие.
Наредбата не се прилага за мълниезащитата на:
1. обекти със специално предназначение, като електрически централи и подстанции, въздушни електропроводи и контактни мрежи, обществени електронни съобщителни
мрежи до въвеждането им в сградата и др.;
2. сухопътни транспортни средства, кораби, самолети.
Съгласно чл. 3 от наредбата при проектирането на мълниезащитата на сгради, в
които се предвиждат производство и/или съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, се спазват изискванията на тази наредба и на Наредба №
2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване
на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2005 г.).
Целта на мълниезащитата е да се осигуряват безопасността на хората и на домашните животни срещу травми и защитата на материални ценности срещу щети, които могат да бъдат причинени от опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения на мълнии или на вторични въздействия на мълнии.
Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби по смисъла на наредбата "мълниезащита" е комплекс от технически мероприятия и средства за защита от опасни и
вредни въздействия на мълнии, с които се осигурява безопасността на хората и на до-
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машните животни, както и опазването на сградите, съоръженията, машините, материалите и др. от разрушаване, пожари, взривове и други увреждания (щети).
По смисъла на наредбата "пряко попадение на мълния" е непосредствен контакт на мълнията с даден обект, съпроводен с протичане на тока на мълнията през
обекта, а "непряко (индиректно) попадение на мълния" е попадение на мълнията в
близост до защитавания обект или върху мрежи за обществени услуги, навлизащи в
защитавания обект, или върху земята.
"Удар на мълния" се дефинира като единичен електрически разряд по време на
разряд на мълния към земята.
Съгласно чл. 5 от наредбата чрез мълниезащитата се удовлетворяват следните основни изисквания:
1. безопасност съобразно определената категория на мълниезащита и типа на
мълниезащитната зона или съобразно избраното ниво на мълниезащита;
2. надеждност при експлоатацията;
3. ефективност по отношение на разхода на материали.
Проектирането на мълниезащитните уредби се извършва по категория на мълниезащита или по ниво на мълниезащита.
При проектирането се използват следните основни характеристики на мълниеносната дейност, свързани с местоположението на обекта:
1. вероятен брой на преките попадения на мълнии за една година;
2. средногодишен брой на мълниите за 1 km2;
3. средногодишна интензивност на мълниеносната дейност в часове за година.
Изграждане на мълниезащитните уредби
Мълниезащитните уредби се изграждат в съответствие с изискванията, определени в проекта, при максимално използване на градивни елементи - мачти, скоби за
закрепване, съединителни и измервателни клеми и др., произведени в заводски условия. При изграждането на мълниезащитните уредби се спазват общите изисквания на
нормативните актове за изпълнение, контрол и приемане на строежите.
При изпълнението на сгради и външни съоръжения с проектна височина до 25 m
се спазва изискването мълниезащитата да се въвежда в действие преди окончателното
завършване на строителните и монтажните работи. Металните съоръжения с проектна
височина, по-голяма от 15 m, преди изправянето им се присъединяват към заземител,
който отговаря на изискванията за защита при преки попадения на мълнии.
При изпълнението на сгради и външни съоръжения с проектна височина, поголяма от 25 m, се спазва изискването освен постоянна мълниезащита, да се изпълни и
временна мълниезащита, която се въвежда в действие в процеса на изграждане на сградите и външните съоръжения.
Въвеждането в действие на мълниезащитните уредби с проектна височина до 25
m и над 25 m трябва да се документира с акт за извършени строителни и монтажни
работи, който се съставя от изпълнителя и проектанта и съдържа най-малко резултатите от измерване на съпротивлението на заземителя(ите) и заключение за съответствие с
проекта. След завършване на строежите мълниезащитните уредби се приемат и въвеждат в експлоатация по реда на ЗУТ.
Въвеждане в действие на мълниезащитните уредби
За всяка мълниезащитна уредба след завършването й се извършва начална проверка, за да се потвърди съответствието на уредбата с изискванията на проекта и на
приложимите нормативни актове.
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Обхватът на началната проверка се определя в проекта и включва най-малко:
1. външен преглед за съответствие с проекта;
2. оценка за качество на изпълнението;
3. оценка за съответствие на съпротивлението на заземителите и за качество на
електрическите връзки;
4. проверка на доставените мълниеприемници преди и след инсталирането им съгласно указанията на производителите - за мълниеприемници с изпреварващо действие.
Използваните при проверките средства за измерване трябва да съответстват на
изискванията на приложимите за тях европейски стандарти.
Началната проверка се извършва от квалифицирани лица, компетентни в областта на проверката, от персонала на изпълнителя на мълниезащитната уредба (строителя
на обекта) или от външни специалисти.
След завършване на началната проверка се изготвя доклад за резултатите от нея
- начален доклад, който се комплектува с протоколите за проведените измервания
и се подписва от лицата, извършили проверката. Всички дефекти или пропуски,
установени при началната проверка, трябва да бъдат отстранени, преди изпълнителят
да обяви, че мълниезащитната уредбата отговаря на изискванията.
При приемането и въвеждането в експлоатация на мълниезащитната уредба изпълнителят представя на възложителя (собственика) на сградата, съоръжението или
откритото пространство техническо досие, което съдържа най-малко следната документация:
1. основните технически данни на мълниезащитната уредба;
2. екзекутивите (окончателните чертежи и схеми) на мълниезащитната уредба, в
т.ч. на елементите, разположени в земята;
3. актове за скрити работи за елементите на заземителите;
4. актове за скрити работи за елементите на токоотводите, когато те не са достъпни за визуален контрол, например когато са разположени зад фасадни елементи;
5. начален доклад съгласно чл. 173, ал. 5;
6. указания за поддържане на мълниезащитната уредба в експлоатация.
Поддържане на мълниезащитните уредби
Поддържането на мълниезащитните уредби се организира от собственика или
ползвателя на съответния обект. За мълниезащитните уредби в експлоатация се извършват периодични и извънредни проверки за установяване на техническото им състояние, като сроковете за извършването им и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия.
Сроковете за извършването на периодични и извънредни проверки не могат да
бъдат по-дълги от:
1. една година - за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
2. две години - за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
3. три години - за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета
категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).
Периодичните проверки трябва да включват най-малко:
1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
2. измерване на съпротивлението на заземителите.
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Периодичните проверки се извършват от квалифицирани лица, компетентни в областта на проверката, от персонала на собственика или ползвателя на обекта или от външни специалисти. Използваните от тях средства за измерване трябва да съответстват на
изискванията на приложимите за тях европейски стандарти. След завършване на периодична проверка се изготвя доклад за резултатите от нея - периодичен доклад, който се
комплектува с протоколите за проведените измервания и се подписва от лицата, извършили проверката. Периодичният доклад може да съдържа препоръки за поправки и/или
за усъвършенствания с цел привеждане на мълниезащитната уредба в съответствие с
изискванията, ако е необходимо.
Извънредни проверки на мълниезащитните уредби се извършват в следните
случаи:
1. при стихийни бедствия с нанесени поражения на сградата (съоръжението);
2. след пряко попадение на мълния върху мълниезащитната уредба;
3. при ремонтни и други строителни и монтажни работи, които могат да се отразят
негативно върху състоянието на мълниезащитната уредба.
Установените при периодичните и извънредните проверки несъответствия се регистрират в техническото досие на мълниезащитната уредба по чл. 175 и се предприемат съответните мерки за отстраняването им в най-кратки срокове.
Техническото досие на мълниезащитната уредба в експлоатация се допълва
със докладите за резултатите от периодичните и извънредните проверки и със данни за
извършените промени и ремонти.
Съгласно § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 4 от 2010
г. започналите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване
на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
***

НАРЕДБА№ Н-3 на Министерството на отбраната за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2011 г.)
В „Държавен вестник”, брой 17 от 25 февруари 2011 г., е обнародвана нова Наредба Н-3 от 8 февруари 2011 г. на Министерството на от-браната за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и
здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
***
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НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства
и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите
от различните категории (ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 39 от 20 май 2011 г., е обнародвана Наредба № 3 от
11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни
средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване
на физическата годност за водачите от различните категории, в сила от 24 май 2011 г.
Наредбата е издадена от Министерството на здравеопазването на основание чл.
152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата и е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С наредбата са определени изискванията за физическа годност към водачите на
моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, както и условията и редът за извършване на медицинските
прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл.
150a, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
Водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа
годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват
правоспособност.
Съгласно чл. 3 от наредбата физическата годност на водачите и на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез:
1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние по отношение на изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, и
2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите на МПС и на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС.
Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторни превозни средства
За определяне на изискванията за физическата годност водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се разделят на
следните групи:
1. група 1 - водачите на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B",
"BЕ" и "Ткт";
2. група 2 - водачите на МПС от категориите "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D",
"D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб".
Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 са определени в приложение № 1 чрез посочване на заболяванията и състоянията, при наличието
на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на
МПС в зависимост от категорията на МПС.
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Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 се прилагат и за водачите на МПС от категория В1, В и ВЕ, които извършват обществен превоз на пътници
и/или товари и превози за собствена сметка и таксиметрови превози на пътници.
Заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски
експертни комисии (ТОЛЕК), са посочени в приложение № 2.
Ред за извършване на медицинските прегледи
Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 се извършва от
общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор.
Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2, които са неосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, се извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1
от Закона за лечебните заведения.
Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1
Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща:
1. оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи, и
2. проверка за наличието на регистрирани заболявания.
Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за
физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар дава заключение, че водачът или кандидатът за водач отговаря на изискванията за
физическа годност към водачите на МПС от съответната категория, като отбелязва това
в картата по чл. 9, ал. 2.
Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за
физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар
изисква от лицето да се яви на допълнителни прегледи при съответните специалисти.
Водачите на МПС, на които е наложена принудителната административна мярка
по чл. 171, т. 1, буква "а" от Закона за движението по пътищата, както и кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което не е в съответствие с изискванията за физическа годност, преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система,
слуховата система, неврологичен статус, вътрешен статус и хирургичен статус.
В посочените два случая заключението за съответствие на здравословното
състояние на лицето с изискванията за физическа годност се дава от общопрактик уващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти
и се отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2.
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Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2
Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания
за физическа годност от приложение № 1.
Водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
от група 2 преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.
Заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата по ал. 1 се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти.
Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за
физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС от съответната категория.
Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията
за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият
лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето не отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от съответната категория.
Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на
правоспособност за управление на МПС
Резултатите от медицинския преглед по чл. 3, т. 1 се нанасят в Удостоверение за
здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за
управление на МПС по образец съгласно приложение № 3.
Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление на МПС
Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2 се нанася в Карта за оценка на физическата
годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 4.
Заключението е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.
Освидетелстване и преосвидетелстване от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
Когато лицето има някое от заболяванията или състоянията, посочени в приложение № 2, общопрактикуващият лекар отбелязва в удостоверението по чл. 9, ал. 1, че
лицето подлежи на освидетелстване от транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК).
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Лице, получило заключение за физическата си годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от ТОЛЕК или Транспортната централна лекарска
експертна комисия (ТЦЛЕК), при необходимост от последваща оценка на физическата
годност се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.
Резултатите от медицинските прегледи по чл. 3, т. 1, извършени от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанасят в протоколи по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.
Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2, изготвено от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се
нанася в карта по образец съгласно приложение № 7, съответно приложение № 8.
Редът за работа на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се определя със заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Обжалванията от страна на заинтересованите лица
Обжалванията от страна на заинтересованите лица се правят:
1. срещу заключенията на общопрактикуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.
2. срещу заключенията на ТОЛЕК - в 14-дневен срок от получаването им пред
ТЦЛЕК;
3. срещу заключенията на ТЦЛЕК - пред Административния съд - София град,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Транспортните областни лекарски експертни комисии и ТЦЛЕК се произнасят
по жалбите в 10-дневен срок.
Указания по прилагането на наредбата
Съгласно § 1 от заключителните разпоредби на наредбата указания по прилагането на наредбата в частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС се дават от министъра на здравеопазването, а в останалата част - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

***
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ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 6,
в сила от 1 ноември 2010 г. (ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г.)
В „Държавен вестник”, брой 8 от 25 януари 2011 г., е обнародвана Процедура за
акредитация BAS QR 2, версия 6, в сила от 1 ноември 2010 г.
Процедурата за акредитация е издадена от Изпълнителната агенция "Българска
служба за акредитация" и е нова, шеста версия, разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и БДС EN ISO/IEC
17011:2006.
Новата процедура е в съответствие с последните промени в Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, в сила от 1 юни 2010
г. (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
Промените бяха извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за
акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация и от 1 юни наименованието на закона беше изменено на: "Закон за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието" (ЗНАООС).
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи
за оценяване на съответствието (ООС).
Новата версия на Процедурата за акредитация BAS QR 2 е важна за всички
органи за оценяване на съответствието, на които Българската служба за акредитация извършва акредитация:
• лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
• лаборатории за калибриране;
• органи за контрол;
• органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
• верификационни органи;
• органи по сертификация на системи за управление - ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO 14001 и ISO 22000;
• органи по сертификация на персонал;
• проверяващи по околна среда (EMAS).
Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската
тайна.
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС трябва да удовлетворяват
изискванията за акредитация.
Неспазването на изискванията за акредитация може да доведе до ограничаване
обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране,
отнемане или отказ от акредитация.
***
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НОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАПОВЕД № РД 01-426 от 30 май 2011 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ 2011 Г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 66 от Кодекса на
труда и във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за
прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
НАРЕЖДАМ:
І. Утвърждавам:
1. Списък с новите наименования, включени в Националната класификация на
професиите и длъжностите, 2011 г., съгласно Приложение 1;
2. Списък на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. с променени наименования, съгласно Приложение 2;
3. Списък на длъжностни наименования от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., с променени кодове, съгласно Приложение 3;
4. Обяснителни бележки за единични групи 2161 и 2264, съгласно Приложение 4;
5. Методологични бележки, съгласно Приложение 5.
ІІ. Измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и
длъжностите, 2011 г. влизат в сила от 01.06. 2011 г.
ІІІ. Измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и
длъжностите, 2011 г. да се публикуват на интернет страницата на Министерството на
труда и социалната политика за сведение и прилагане.
МИНИСТЪР: Тотю Младенов
Съгласувал,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ:
Доц. Д-р Мариана Коцева
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ЗАПОВЕД № РД 01-529 от 30 юни 2011 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК С НОВИ ДЛЪЖНОСТИ И
ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда и във връзка с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Правилника
за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Утвърждавам:
1. Списък с нови длъжностни наименования, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., съгласно Приложение 1;
2. Списък на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. с променени наименования, съгласно Приложение 2;
3. Списък на длъжностни наименования от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., с променени кодове, съгласно Приложение 3;
II. Измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и
длъжностите, 2011 г. влизат в сила от 01.07.2011 г.
III. Измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и
длъжностите, 2011 г. да се публикуват на интернет-страницата на Министерството на
труда и социалната политика за сведение и прилагане.
МИНИСТЪР: (п) Т. Младенов
Съгласувал,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ:
(п) доц. д-р М. Коцева
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ЗАПОВЕД № РД 01-533 от 30 юни 2011 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД РД01-931 ОТ 27.12.2010 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям Заповед РД01-931 от 27.12.2010 г., изм и доп. със Заповеди № РД01204 от 28.02.2011 г.,РД01-426 от 30.05.2011 г. и РД01-529 от 30.06.2011 г., както следва:
1. В Приложение 2 Структура на Националната класификация на професиите и
длъжностите, 2011 г., наименованието на единична група 2264 "Физиотераписти" се
заменя с "Физиотерапевти".
2. В Приложение 3 Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011
г., навсякъде в текста думата "Физиотераписти" се заменя с "Физиотерапевти".
3. В Приложение 4 Списък на длъжностите в Националната класификация на
професиите и длъжностите, 2011 г., наименованието на единична група 2264 "Физиотераписти" се заменя с "Физиотерапевти".
II. Измененията в Националната класификация на професиите и длъжностите,
2011 г. влизат в сила от 01.07.2011 г.
III. Измененията в Националната класификация на професиите и длъжностите,
2011 г. да се публикуват на интернет-страницата на Министерството на труда и социалната политика за сведение и прилагане.
МИНИСТЪР: (п) Т. Младенов
Съгласувал,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА
НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ:
(п) доц. д-р М. Коцева
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ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ –
м. януари – м. юни 2011 г.
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 98 от 14
декември 2010 г.)
• ПМС № 6 от 17 януари 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за МВР (ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г.).
• ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за безопасност и здраве при
работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 17 от 25
февруари 2011 г.).
• ПМС № 41 от 18 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ, бр. 18 от
1 март 2011 г.).
• ПМС № 56 от 10 март 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г.).
• ЗАКОН за допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г.).
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания
към продуктите (ДВ, бр. 38 от 17 май 2011 г.).
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 39 от 20
май 2011 г.).
• НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 38 от 17 май
2011 г.).

***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ ОТ НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ – „ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр. Враца

МОТИВАЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЕКОЛОГИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО
През следващите 10 години изискванията
пред бизнеса неимоверно ще се повишат както
във връзка с конкуренцията, така и с фокуса върху здравословните и безопасни условия на труд и
екологията.
Трудно би се постигала заетост за мъже и
жени между 20 и 64 год. в производства както за
хора със съмнителна квалификация, така и с лоши трудови, хигиенни и екологични условия на
фирмите. Все по-малко на пазара ще остават
онези фирми, които могат да контролират емисиите от парникови газове, тези които се ориентират към използването и увеличаването дела в собственото им производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници и т.н.
За излишните години от излизането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за опазване на околната среда, както и съпътстващите ги закони и
подзаконови нормативни документи, работата показа, че в много български фирми има
интерес към темите, свързани с управлението на безопасните и здравословни условия
на труд и екологията и интегрирането им в цялостните управленски и делови процеси.
Наред с добрата практика обаче се отчитат все още много несъвършенства и частични акции, като липсва комплексно управление по всички операции във фирмите.
Практиката от последните години показва, че действията ни са фокусирани основно върху безопасността (предотвратяването на злополуки), а не върху предотвратяването на другите отрицателни въздействия върху здравето, свързани с работното място. Не можем да посочим и достатъчно примери от работата ни, насочена към организационните рискове и психо-социалните ефекти върху здравето (например: насилие и
конфликти на работното място, проблеми, произтичащи от работата на смени, проблеми от лоши фактори на работната среда или продължителното работно време).
Все още не получава решение въпросът с приоритизирането на здравословните и
безопасни условия на труд и екологията в сравнение с други проблеми в производствената фирма: в много случаи на първо място се решават въпросите, които се възприемат
като неотложни, а при равни други условия производствените проблеми обикновено се
оказват много по-належащи.
Освен това постигането на положителни резултати в осигуряването на ЗБУТ и
екология във фирмата винаги означава много повече от внедряването на система за управление на същите, която е добре интегрирана с друга система за управление.
Същото се отнася и за интегрирането на програмите им.
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Не се работи достатъчно добре за организационно-културните и политически
аспекти на работното място. Например: в една фирма могат да се различават по няколко културни общностни различия – на работниците, на средния мениджмънт, на висшия мениджмънт, както и културни различия вътре в тези общности – на стругари, на
леяри, на чистачки, на лаборанти и т.н. Тези различия по различен начин влияят и върху управлението на ЗБУТ и екологията.
В „Центромет” АД през 2011 г. ще отбележим 10 години съществуване на Службата по трудова медицина и 10 години от създаването на Комитета по условия на труд.
Натрупаният през годините опит в работата по ЗБУТ и екология ни доведе до
убеждението, че колкото повече ЗБУТ и екологията се обвързват с основните дейности
във фирмата, толкова по-ефективно функционират те в периоди на организационна
промяна (предизвикана например от сегашната криза, рязкото свиване на дейността и
невъзможността за бързо технологично обновяване). Тези изводи доведоха ръководството и екипа на дружеството през 2010 г. до интегриране управлението по ЗБУТ и екология към системата за управление на качеството и да ги сертифицираме съгласно
стандарти ISO 14001: 2004 и BS OHSAS 18001: 2007.
Основният мотив за сертифицирането по двата стандарта бе да формираме, приложим и насърчим интегриран, проективен (изпреварващ нежелани събития) подход, за
разлика от досега действащия в дружеството подход – „реактивния”, при който реагирахме след настъпване на нежеланите събития (рискове, злополуки, замърсявания,
конфликти).
Сега в „Центромет” АД сме заинтересовани да полагаме системни и непрекъснати усилия за подобряване на ЗБУТ и екологията.
Много от тези усилия надхвърлят простото съблюдаване на нормативната уредба, а предприемаме дейности, чиято цел е културата по ЗБУТ и екология да се интегрира успешно в общата корпоративна култура.
Въвеждаме обучение по съдържанието на Информационни листове за безопасност (ИЛБ) и формираме места до работните, където да се съхраняват; приехме за цел
да постигнем 1500 дни без трудова злополука, като за повишаваме обучението по качеството, ЗБУТ и екология.
Всички тези мерки, както и рутинните действия по ЗБУТ и екология, подобряват
мотивацията на работниците чрез засилен процес на оценка на риска и постоянното
измерване на ефективността на ЗБУТ и екологията. Това пък от своя страна води до
постоянното подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и в
резултат на това – намаляване на дела на трудовите злополуки, броя загубени поради
злополуки и заболявания дни и свързаните с това разходи.
На ръководството на „Центромет” АД, както и на целия персонал е ясно, че в
следващите 10 години действията по ЗБУТ и екология ще показват не само морала във
фирмата, но и убеждението на нашите клиенти, партньори, одитори и цялата общественост, че създаването на здравословна, безопасна и чиста работна среда води до ограничаване на загубите и подобрения в производителността и конкурентноспособността на
фирмата по целия свят.
В заключение мога да добавя, че мотивът за ефективно и ефикасно управление
на ЗБУТ и екология в „Центромет” АД е тясно и неразривно свързан с цялостната стратегическа дейност за повишаване ефективността на фирмата.
***
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СЕРТИФИКАЦИЯТА ПО OHSAS 18001:2007 E САМО НАЧАЛО НА
ТРУДЕН УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
В много свои материали досега се мъчех да докажа, че управлението на феномена „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ) е много по-сложен от
изпълнението му.
Поводът ми за това твърдение идва от доказаното в практиката, че процесът на управление на ЗБУТ е точно обратен на изпълнението, т.с той започва с творческа идея
(какво, как, с кого, при какви условия) и завършва с ново поведение на работника или резултат (независимо дали е положителен или отрицателен). Желателно е да е положителен.
Не е важно кой е органът по БЗР (ОБЗР), службата по трудова медицина (СТМ) или
кои са членовете на комитета по условия на труд (КУТ), а каква работа ще свършат, за да
намалеят трудовите злополуки, болничните листа, леталните човешки съдби.
При това в производствено предприятие със силно изразена червена зона по ЗБУТ
(наличие на СПО, стари технологии, стари машини и оборудване, ниско квалифициран
персонали и т.н.), е много важно така да се планират действията по ЗБУТ и в трите опори
(ОБЗР, КУТ, СТМ), че те да носят оптимална ефективност в цялостния управленски процес на работодателя, така че крайното изделие (процес) да бъде конвертируемо на пазара.
Добрият резултат пък от управлението на ЗБУТ е този, който е обратнопропорционален на загубите на дружеството от работната сила.
Или колкото по-малко са злополуките, толкова по ефективна е била работата на
всеки по превенцията им. Така е и с болничните листа, инцидентите и полуинцидентите.
И точно поради тези ефективни действия на ОБРЗ, КУТ и СТМ има смисъл от
внедряването на система за управление на здравословните и безопасни условия н а
труд (СУЗБУТ). Но сама по себе си СУЗБУТ не е манна небесна. Нито пък след сертификацията.
Напротив, след сертификацията е важно процедурите и програмите, които са приети, за да се изпълняват рутинно с максимално точно управление на записите, така че те да
носят достоверна информация за дълъг минал период от време, върху която могат да се
съставят трендове и се вземат управленски решения.
От ефекта на управленските решения и отстраняването на несъответствията зависи
подобряването и усъвършенстването на СУЗБУТ.
Много често, за да се постигне успех в здравето и безопасността на работното място, зависи преди всичко от способността на органа по БЗР да привлече към себе си вниманието на работници, колеги, изпълнителни директори и да влияе върху тях.
От свой опит знам, че от това правило правят изключение хора, които са постигнали успехи в научните изследвания, т.е. те не могат да бъдат лидери. Техният успех в работата зависи преди всичко от съсредоточаването и упоритото отношение към труда, отколкото от енергията и умението да ръководят другите.
Органът по БЗР като основен двигател в управлението на ЗБУТ за непосредствено
внушение върху всички в дружеството, трябва да използва познаването на законите и цялата нормативна уредба по ЗБУТ, имаща отношение към производствената дейност на
дружеството, с гласа, поведението, жестовете и мимиките си.
Съпротивата срещу действията по ЗБУТ в началото в повечето случаи може да бъде
преодоляна – стига твърдо, но тактично органът по БЗР да се придържа уверено към набелязаните цели. Ако внушението не предизвиква реакция веднага, то положените усилия
днес неминуемо ще дадат резултат след време.
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За разлика от активните работници, изпълнени с вяра в успеха на своите н ачинания - волеви, дейни, енергични и бдителни членове на дружеството, пасивните
коренно се различават от тях. Те обикновено са добродушни, сговорчиви и работят
автоматично, като машина, но какво от това? Има много застинало в техните мисли,
и за да възприемат новата идея, новото знание по технологията, по техниката, по
ЗБУТ, трябва много дълго да им се втълпява.
А за да окаже органът по БЗР непосредствено въздействие върху умът на другите с
помощта на лидерските си способности са необходими вяра в успеха на екипа и волево
искане. Колкото по-силни са те, но поднесени внимателно, по деликатен начин, за да не се
засяга егото на обучаемите и на представителя на собственика (изпълнителен директор,
началник, управител), толкова по-силно е и оказаното въздействие.
Най-доброто упражнение за „налагане” на волево искане по ЗБУТ и създаване на
увереност в успеха на екипа в дружеството, е съсредоточаването и култивиране във всички
нас изкуството да слушаме.
Но преди това органът по БЗР би трябвало да установи какво именно интересува
неговия „слушател”. Важно е също той да си създаде умения да управлява „настроението
си”. Раздразнителността, винаги е признак на слабост, а раздразненият човек винаги губи.
Органът по БЗР знае, че всички действия по ЗБУТ са „бариера”, „преграда”, която
наред с монотонността в работния процес не се предпочита с охота, а се прави „по задължение” с тегаво и натрапчиво неодобрение. Затова свободните и открити маниери и действия, както и вниманието към другите се харесва на хората.
Практиката ми по ЗБУТ показва, че признателният, уверен и убедителен глас при
установяването на контакт с работника и ръководителя е едно от най-важните средства за
постигане на успех и удовлетвореност от разговорите с тях.
За да успеем всички в постигането на поставените цели по ЗБУТ, би трябвало винаги да съчетаваме исканията си с твърда вяра и очакване на успех. Но не бива да чакаме,
докато се получи благоприятен за нас изход, а трябва сами да допринесем за него.
Добрите резултати по ЗБУТ зависят главно от силата на увереността и от нашето
волево искане. Ключът да накараш хората да работят добре е да им помогнеш да се чувстват добре, здрави и работоспособни.
Доброто заплащане на труда съвсем не е единственото условие за резултатен труд.
За успехите на съвременното дружество съществено значение имат стилът и методите на
ръководство, добрите междуличностни отношения и формирането на фирмената култура,
част от която пък е ефективното управление на ЗБУТ.
Управлението на ЗБУТ се покрива с действителността само когато хората, които
ръководите, Ви вярват.
След предварителното уточняване на целите се разчита правилния начин на действие за постигането им. Важно е да се знае, че проблемите по ЗБУТ съществуват само тогава, когато има разлика между сегашното състояние и това, което желаем да постигнем.
Положително въздействие върху изпълнителите оказва отправената внимателна критика,
но насочена не към отделната личност, а към нейното поведение. Порицанието се прави
незабавно след допусната грешка.
Поради всичко казано по-горе твърдя, че сертификацията на дружеството по
OHSAS 18001:2007 е само началото на труден и отговорен управленски процес, а не символ на минали успехи.
***

гр. София, ул. „Триадица” 5А

20

www.nahsw.com

НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

CEN/CENELEC ПРОУЧВАТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ
с наименование „Услуги за пожарна безопасност и системи за сигурност”
Българският институт за стандартизация (БИС) като национален орган,
представляващ Република България в европейските организации за стандартизация
CEN и CENELEC и участващ активно в тяхната дейност, информира за проучването на
европейско ниво относно създаването на нов технически комитет с наименование “Услуги за пожарна безопасност и системи за сигурност” (Services for fire safety and
security systems).
Пазарът на услугите за пожарна безопасност и системите за сигурност са от съществено значение за европейския пазар. Въпреки това в някои държави съществуват
само национално законодателство и стандарти, свързани с тези услуги, което може да
представлява пречка за свободното движение на услуги на европейско ниво.
Новото предложение ще съдейства за създаването на равноправни условия за
доставчиците на подобни услуги в областта на пожарната безопасност и системите за
сигурност. Целта е този технически комитет да разработва основни европейски стандарти за определяне на изисквания, условия за изпитване, компетентност и качество на
обслужване на фирмите и на техните служители, отговарящи за планирането и проектирането, монтирането и предаването, поддръжката и ремонта в сферата на пожарната
безопасност и системите за сигурност.
Стандарти за специфични изисквания в областта на системите за пожарна безопасност и алармените системи се разработват от следните европейски технически комитети:
CEN/TC 72 "За откриване на пожар и пожаро-известителни системи"
CLC/TC 79 "Алармени системи".
Новопредложеният техническият комитет ще работи за подобряване на взаимното допълване на дейностите по стандартизация, като по този начин ще се намали ненужното дублиране, а също и пропуските в тази област.
Като организация с пряко отношение към представената тематика очакваме да
предоставите писмено становище относно необходимостта от създаване на европейски технически комитет в сферата на услугите, свързани с пожарната безопасност и системите за сигурност, както и да заявите желание за участие, като попълните предложената форма.
***
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ НА IAF и ISO
ПРЕХОД КЪМ ISO/IEC 17021:2011
Международният форум по акредитация (IAF) след консултиране с Международната организация за стандартизация (ISO) окончателно определи датата 1 февруари 2013 г., от която ще се прилага стандартът ISO/IEC 17021:2011 „Оценяване на
съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на
системи за управление”.
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Това означава преходен период от две години от датата на публикуване.
Международният стандарт ISO/IEC 17021 беше преработен и публикуван на 1
февруари 2011 г. Той съдържа нови изисквания при одит за сертификация на системи за
управление, извършван от трета страна, и относно компетентността на лицата, участващи в сертификационния процес. Той предоставя и основна рамка за бъдещото разработване на критерии за компетентност, считани за подходящи от съответните Технически комитети на ISO.
Международният стандарт ISO/IEC 17021:2011 включва съществуващия текст
на ISO/IEC 17021:2006, който фактически не е променен, и допълнителните изисквания, отнасящи се до компетентността и процеса на одит. Той е приложим за сертификация на системи за управление от всякакъв вид, както и за органите, извършващи тези
дейности.
Като определя преходен период от две години от датата на публикуване на
ISO/IEC 17021:2011, IAF и ISO вземат предвид следното:
Преходът към новото издание на ISO/IEC 17021 може да изисква писмени преводи, промени в процедурите, въвеждане на нови или променени правила за обучение,
изменения в софтуерните системи и прилагането на системи за доказване на компетентност. Органите за сертификация трябва да идентифицират различията и да изготвят
план за преход, в който да бъдат определени както необходимите промени в техните
системи за управление на качеството, така и необходимият срок за тяхното извършване.
Очаква се след публикуването на стандарта всяко ново заявление за акредитация
на органи за сертификация да бъде в съответствие с ISO/IEC 17021:2011.
След изтичане на преходния период всяко позоваване на съответствие с ISO/IEC
17021:2006 ще бъде невалидно.
***
„ПО-БЪРЗ ДОСТЪП ДО ПОВЕЧЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ”
Това е мотото и главната цел на пакета от мерки относно бъдещето на
европейската стандартизация, който Европейската комисия предложи на 1 юни
2011 г.
В края на октомври 2010 г. Европейският парламент разгледа доклад и прие резолюция относно бъдещето на европейската стандартизация. Целта на доклада е да допринесе за продължаващия дебат по прегледа на европейската система за стандартизация.
В доклада Европейският парламент приветства намерението на Комисията да
преразгледа европейската система за стандартизация с оглед запазване на многото й
успешни елементи, подобряване на нейните недостатъци и настоятелно призовава Комисията да приеме и да внесе незабавно предложение за модерна, интегрирана политика за стандартизация, включително преразглеждане на Директива 98/34/ЕС за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, на Решение 87/95/ЕЕС относно стандартизацията в сферата на информационните технологии и телекомуникациите и Решение 1673/2006 за финансиране на
европейската стандартизация.
В допълнение:
• настоятелно призовава държавите-членки да гарантират ефективното представителство на всички заинтересовани лица в националните технически комитети;
• изразява съжаление, че обществените органи в повечето държави-членки проявяват слаб интерес да участват в процеса на разработване на стандарти, и по-специално
органите за надзор на пазара;
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• отново уверява, че цената за закупуване на стандарт представлява една малка
част от общите разходи, които поемат потребителите на стандарти, тъй като те обикновено трябва да заделят значително повече средства, за да транспонират желания стандарт в своя собствен бизнес.
В резултат от констатациите в доклада Европейската комисия предложи
пакет от документи, както следва:
РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Предложение на ЕС за стандартизацията:
• Стандартите определят технически или качествени критерии за продукти,
услуги и производствени процеси. Сред примерите са стандартът за размер на ли стове хартия A4 или новият стандарт за универсално зарядно устройство за мобилни
телефони, подходящо за всички модели.
• Европейските стандарти са доброволни. Никой не е задължен да ги използва
или прилага.
КАКВИ СА ПРОБЛЕМИТЕ?
• Приемането на стандарт изисква консенсус, а за това е нужно време. В н якои случаи, когато заинтересованите страни не могат да постигнат спораз умение,
процесът отнема твърде много време.
• Някои стандарти в областта на информационните технологии се приемат от
организации извън ЕС. Въпреки това те се използват при повечето компютри в Е вропа или в интернет.
• Приемат се все повече стандарти за услуги, системи за управление и по въпроси, засягащи околната среда и социалната сфера, а не само за технически изделия,
както в миналото.
КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?
• Европейските стандарти ще са достъпни по-бързо.
• Стандартите ще се изготвят с помощта на организации, представляващи
най-засегнатите или най-заинтересованите страни – потребители, малки предприятия, организации за опазване на околната среда и социални организации.
• Ако има търсене от страна на предприятия, ще има повече европейски стандарти за услуги.
• Публичните власти ще имат по-широк избор на хардуер и софтуер.
КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?
• Публичните власти ще могат да определят по-точно как техните хардуер и
софтуер могат да бъдат свързвани с други компютри и мрежи;
• Стандартите ще бъдат достъпни по-скоро за предприятията. Те могат да
използват тези стандарти, за да направят продуктите си по-съвместими с други продукти, така че потребителите ще имат по-голям избор на по-ниски цени.
ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?
• Европейските стандарти са много важни за предприятията, търгуващи на п азара на ЕС и за потребителите, така че продукти, купени в една страна от Съюза, да
могат да бъдат използвани и в други.
КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА?
• Вероятно през 2013 г.
***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ЕВРОПА И ВИЕ:
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Замисляли ли сте се някога какво точно прави Европейският съюз за вас? Ако е
така, този материал ви дава отговор с кратък преглед на някои от реалните стъпки,
предприети от ЕС през 2010 за подобряване и улесняване на живота.
Понякога те включват намирането на елементарни решения за ежедневието, като
убеждаването на производителите на мобилни телефони да преминат към стандартна
форма на зарядно устройство.
Понякога обединяват европейските закони, които дават нови права на гражданите.
Понякога се съдържат в борбата срещу континенталните и глобалните сили, за
да се поддържа икономическото равновесие на ЕС и да се създават работни места.
Друг път са включени в помощта да се върне надеждата у хората, страдащи от
природни или причинени от човешка ръка бедствия в Европа и извън нея.
Но при всички случаи ЕС работи, за да създаде Европа, която отговаря на задълженията, поети от основателите си да работят в интерес на „европейските народи”.
Всичко, направено от нас, е за гражданите на Европа.
Европейският съюз ще продължава да поставя грижите на хората в политическия дневен ред.
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И
ПО-СИЛНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ
Поради върховите нива на финансовите и икономически предизвикателства
ЕС създаде механизми за защита на бъдещето на своите граждани
Лидерите на Европейския съюз демонстрираха точно колко ефективно могат да
действат заедно, когато излязоха с поредица от решения за справяне с бурните явления
в публичните финанси през годината.
Бързото действие на ЕС запази стабилността и доверието в еврото, създаде доверие в пазарите и помогна на затруднените държави-членки да възвърнат своите финанси. Също така въведе в действие нови механизми за защита от бъдещи удари и създаде
новаторски механизъм за над € 500 млрд., за да осигури финансовата стабилност на
еврозоната.
Успоредно с това ЕС установи нови строги правила за държавите-членки, за
банките и банкерите. С тях финансовите пазари трябва да станат по-прозрачни и да се
намали поемането на излишни рискове, например чрез новите правила за хеджфондовете и за бонус-системите за банкерите. Има и нови надзорни органи в цяла Европа, които строго наблюдават финансовите играчи.
От съществена важност е, че наред със защитните действия, ЕС стартира икономическа стратегия „Европа 2020”, която не само ще насърчава ръста и работните места,
но и ще обезпечи споделянето на неговите предимства от всички.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС И СЪЗДАВАНЕ
НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
ЕС насърчава многото малки фирми, които движат ръста в икономиката и
в заетостта. Между 2002 и 2008 г. в по-малките фирми са създадени 9.4 милиона работни места в ЕС. Това е повече от всички големи фирми, взети заедно. Те имат потенциала да стимулират бързото възстановяване на ЕС с оглед на икономическия растеж и
на заетостта. Този потенциал обаче трябва да бъде подхранван, за да има резултати.
Икономическият спад показа, че дори най-добрите малки фирми и найблестящите предприемачи могат да бъдат засегнати от всичко, като се почне от забавените плащания до липсата на достъп до заеми или до обучение. Затова ЕС предприе
решително действие, за да им помогне да се развиват.
Новото правило на ЕС изисква публичните власти да плащат в срок до 30 дни,
когато купуват стоки и услуги. Това създава реално подобрение в паричния поток, който
поддържа жизнеността на малкия бизнес. Новата схема за обмен на европейско равнище
по модела на програмата „Еразмус”, която бе така успешна при студентите, сега дава на
младите предприемачи шанса да усвоят управленски умения от работата си с опитни
предприемачи. Освен това, ЕС е заделил € 100 милиона в стартови заеми за съкратените работници, които искат да започнат собствен бизнес, като спомага за възвръщане на
заетостта в областите, в които има сериозни загуби на работни места.
НОВИ ПРАВА ЗА ПЪТНИЦИТЕ
Пътуващите с влакове и фериботи в ЕС получават гаранции за информация, съдействие и компенсация при закъснения, каквато е вече практиката за пътуващите по авиолиниите
Изпитвали ли сте някога неудобство от анулиране на влакове? Затруднявали ли
сте се придвижите възрастен роднина по мостчетата? А били ли сте в някой от много
полети, които бяха отложени заради облака в вулканична пепел през пролетта?
ЕС засили правата на пътниците през годината, като въведе нови правила за пътуване с кораби и влакове, до голяма степен по модела на правилата за пътуване със
самолет, въведени така успешно преди няколко години.
Скоро се предвижда и законодателство, обхващащо пътуването с автобуси
и луксозни автобуси на дълги разстояния.
Сега при закъснение за пътниците те вече няма да се чудят сами какво се е случило. Те имат право на информация и могат да я изискват от транспортната фирма, с
която ще пътуват. А пътниците с физически затруднения и намалена подвижност имат
правото на специално внимание.
Новите права включват компенсация при забавяне или анулиране на пътуването,
освен ако не е причинено от извънредни обстоятелства извън контрола на фирмата.
Облакът от вулканична пепел през пролетта на 2010 ясно показа колко са важни тези
права. Пътниците по авиолиниите можеха да упражнят правата си за компенсация и
съдействие, включително разходите за хотели и храна, докато очакваха полетите си.
ОБЩО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ
Производителите на мобилни телефони реагираха на натиска от ЕС и преминават към универсален стандарт за зарядните устройства
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Мобилните телефони са прекрасни, докато не падне батерията и се окаже, че не
си носите зарядното устройство. Няма разговори. Няма достъп до данните или контактите ви. Започва трескаво търсене на съвместимо зарядно устройство.
Но скоро този проблем ще остане в миналото. Европейската комисия е убедила
производителите на мобилни телефони да изоставят безполезната и неефективна система за различни зарядни устройства за различните телефони.
Благодарение на натиска от Комисията, 13 от водещите производители на
телефони са се споразумели за хармонизирана система за телефоните с активиран пренос на данни, продавани в ЕС. Резултатът на хартия е нов технически стандарт.
Резултатът в магазините, а и в джобовете и чантите на гражданите на ЕС е, че всички
тези телефони могат да бъдат зареждани с елементарно микро-USB устройство. Резултатът за околната среда е по-малко електрически отпадъци.
Действието на ЕС кристализира мисленето в бранша и ускори процес, който би
отнел на самите фирми години да се наканят да го направят. Освен това, ЕС го е постигнал, без да се налага ползването на усложнено ново законодателство. Това е безупречна демонстрация на един от начините, по които ЕС може да помогне на гражданите
си – не само чрез закони, но и чрез авангардно разпространяване на европейско равнище на разумен подход, който носи полза на всички.
ПО-СПРАВЕДЛИВИ ПРОЦЕСИ
Европейците печелят правото на пълни преводачески услуги, ако са страна
по съдебно дело навсякъде в ЕС
Винаги е смущаващо да се окажете от другата страна на закона, даже и за незначителни провинения. Но още по-смущаващо е, когато сте на място, където не разбирате
езика, използван от полицията и съдебните власти. Ето защо ЕС направи простъпки за
гарантиране на достъпа до писмен и устен превод при криминалното производство.
Новото законодателство ще помогне на хората да упражнят правото си на
справедлив процес навсякъде в ЕС, когато не могат да разбират езика на делото.
От държавите-членки се изисква да предоставят услугата, и освен това, да я предоставят безплатно. Нараства ползата от този вид защита, защото все повече европейци пътуват, учат и работят извън родината си. А понякога дори и най-невинната грешка може да доведе до недоразумения с властите. Новото правило не означава, че можете да
пренебрегвате местния закон, когато отидете на почивка, но означава, че ще разбирате
в какво ви обвиняват, ако наистина си създадете неприятности, и винаги ще бъдете с
презумпция за невинност до окончателната присъда.
ПО-СИГУРНИ ЕНЕРГИЙНИ ДОСТАВКИ
Действията на ЕС поддържат потока на газта към домовете на хората
Тъй като трябва да внася по-голямата част от газта, Европа е уязвима към прекъсвания в снабдяването, особено в моменти на върхово потребление. Така през 2010 г.
Европейският съюз предприе решително действия, за да станат по-сигурни енергийните
доставки. Партньорството с доставящите и транзитиращите държави укрепна. Европейският съюз надгражда върху опита си от газовите кризи през 2008 и 2009 г., когато
доставките на руска газ през Украйна бяха прекратени за две седмици от спорове между Москва и Киев, и някои граждани на ЕС бяха оставени да треперят по домовете си.
Новият механизъм за ранно предупреждение между Европейския съюз и Русия
доказа стойността си, когато бе използван успешно по време на спора за транзита на
газта с Беларус през 2010 г.
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А в рамките на Европейския съюз нов регламент подсили координацията между
държавите от ЕС. От газовите фирми се изиска да гарантират доставките на газ за
домакинствата и за другите защитени клиенти за 30 дни, дори и при най-тежки
метеорологични условия. По-високите стандарти за инфраструктурата ще обезпечат
държавите да могат да получават газ от други трасета, ако например се появи пробив в
един голям тръбопровод.
Междувременно, Европейският съюз продължава да насърчава енергийната
ефективност, за да извлече максимална полза от енергийните си доставки.
НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ОТПАДЪЦИ
ЕС се уверява, че природата не страда от телевизорите, които вече не са ви
потребни. Електронното и електрическото оборудване често съдържат материали, които са вредни за здравето или за околната среда.
За да помогне при справянето с нарастващите проблеми от естеството на този
вид отпадъци, ЕС подсили законодателството си, за да ограничи използването на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, и да забрани завинаги използването на най-опасните от тях, като олово или живак.
Новите правила подсилват изискванията за сортиране на някои от найопасните вещества в отделни потоци на отпадъците.
А паралелното законодателство в крайните етапи на преговорите ще задължи
фирмите, произвеждащи електрически или електронни стоки, да конструират и да произвеждат изделията си така, че да улеснят рециклирането на техните компоненти и материали. Остарелите телевизори, видеоприемници или старите компютри не само задръстват гаража ви или заемат полезно място за съхранение. Те имат и неблагоприятни
последствия върху околната среда и здравето. До момента само около една трета от
излишното оборудване е било официално докладвано, събрано и обработено в съответствие с нормите на ЕС. Новите правила ще обезпечат, че ще се погрижим и за другите
две трети.
ИЗСИЧАНЕ НА НЕЗАКОННА ДЪРВЕСИНА
ЕС се бори с климатичните промени даже и в мебелния магазин. Може би
това е прекрасен комплект градински мебели, и да е на много добра цена – но дали е
законен?
Европейският съюз въведе строги нови правила, за да се увери, че в държавите от ЕС може да се продава само законно отсечена дървесина.
Голяма част от дървения материал, използван в Европейския съюз, е внос. Може
да идва от тропическите дъждовни гори, а често и от части на света, където контролът
върху търговията с дървен материал не се упражнява напълно. Има риск мебелните и
строителните фирми в Европа да използват дървен материал, който е отсечен незаконно, така че унищожава горите. Новите правила предотвратяват това чрез система за
задължителна сертификация. Това е добре за законната търговия с дървесина, особено в
държавите-износителки, където общностите са икономически зависими от горите и се
сблъскват с несправедлива конкуренция от незаконните оператори.
Това е добре и за горите, много от които играят жизнено важна роля за поддържането на климатичната устойчивост по света. Изтребването им чрез незаконно отсичане води до рискове от интензивни климатични промени. В крайна сметка, това е добре и за европейците. Борбата с климатичните промени може да им даде шанс да използват тези законни градински столове в едно предсказуемо лято!
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ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА
Новите правила на ЕС защитават децата от щети както по Интернет,
така и във физическия свят
От 10 до 20 процента от децата в Европа стават жертви на някаква форма на сексуално посегателство в детството си. Същевременно нараства броят на уебсайтовете,
съдържащи детска порнография, като всеки ден се пускат в обращение около 200 нови
изображения.
Комисията предложи по-строго наказание за сексуалното посегателство над деца, сексуалната експлоатация и детската порнография.
Новите правила са насочени и срещу „приобщаването” (сприятеляване с деца
чрез уеб-чатовете с намерението за сексуална злоупотреба с тях) и т.нар. „секс туризъм”, дори когато това престъпление се случва извън ЕС.
Комисията иска също да се направи повече за защитата на жертвите и за предотвратяването на възникването на тези престъпления изобщо, като например предлага на
нарушителите специално създадена рехабилитация, за да не злоупотребят отново.
По-добра защита е необходима и за децата, идващи в ЕС без възрастен придружител. Над 10 000 непълнолетни лица без придружител са подали молби за убежище в
ЕС през 2009. Държавите от ЕС са възприели европейски подход, базиран на найдобрите интереси на всяко дете с цел да ги пазят от опасности и злоупотреби. В европейския подход са заложени общи стандарти как имиграционните власти трябва да третират непълнолетните лица без придружител: настойничество, законно представителство и достъп до настаняване и грижи.
ДА ПОДАДЕМ РЪКА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА БЕДСТВИЕ
От земетресенията в Хаити до химическите разливи в Унгария, ЕС прави
бързи ходове, за да реагира на катастрофите
Някои бедствия могат да бъдат предотвратени, други – не, но когато настъпи
бедствие, Европейският съюз се мобилизира бързо, за да помогне на жертвите.
ЕС изигра забележителна роля в международната реакция на земетресението в
Хаити, предоставяйки подслон, храна, медицински екипи, хеликоптери за спасяване на
ранените, кораби, които могат да акостират без необходимост от док, понеже доковете
бяха срутени, и техника, която може да се движи по острова, чиито пътища бяха разрушени. Предостави сателитни образи, които помогнаха за координация на съдействието на земята, и подкрепи възстановяването с работа върху стратегия за дългосрочно
развитие. Освен за Хаити, ЕС предостави хуманитарна помощ и на милиони жертви на
природни и предизвикани от човека бедствия по целия свят.
А при разлива на червена алкална тиня от мина в Унгария през октомври механизмът на ЕС за сътрудничество в гражданската защита бе задействан незабавно. Екип
по гражданска защита на Европейския съюз бързо пристигна на мястото, за да подкрепя
местните власти в стремежите им да се борят със замърсяването. Този екип включваше
експерти по защита на флората и фауната и обеззаразяването на земеделска земя.
От участията си в подобни инциденти Европейският съюз също развива нова
степен на готовност – не само да помогне за ограничаване на щетите, но и за предварително предотвратяване и защита.
***
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