ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 2/2012 г.

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

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е вторият брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2012 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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ЧЕТВЪРТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”
На 17 и 18 май 2012 г. (четвъртък и петък) в гр. Хисаря беше проведено Четвъртото общо отчетно-изборно събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”.
„НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” е национална, доброволна, независима организация на дееспособни
физически и юридически лица, обединени за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в Република България.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на Сдружението са следните:
І. да работи за обединяване на усилията на всички заинтересовани страни - държавните институции, работодателските организации, синдикатите, научните среди и
всички останали сфери на обществото, за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в Република България и за изграждане на Национална култура за безопасност и здраве при работа;
ІІ. да работи за издигане авторитета и обществения статус на Органите за безопасност и здраве при работа и Службите по трудова медицина;
ІІІ. да утвърждава критерии за Добра професионална дейност по безопасност и
здраве при работа и трудова медицина;
ІV. да участва в национални, европейски и международни проекти за подобряване
на условията на труд .
СРЕДСТВАТА, С КОИТО СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ ПОСТИГА СВОИТЕ ЦЕЛИ, са:
1. Обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от предприятията
и организациите по здравословни и безопасни условия на труд;
2. Създаване и усъвършенстване на методики и практики за създаване и управление на здравословни и безопасни условия на труд;
3. Събиране, анализ и разпространение на информация относно здравословните и
безопасни условия на труд в икономиката на национално и международно ниво;
4. Активна медийна политика за повишаване на информираността на обществото
за добрите практики по безопасност и здраве при работа и за тежките последици от
трудовите злополуки, професионалните заболявания и авариите при работа;
5. Провеждане на конференции, семинари, конкурси, кръгли маси и други срещи
по проблеми, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
6. Провеждане на кампании сред всички слоеве на обществото за повишаване на
културата на безопасност и здраве при работа;
7. Активно съдействие за повишаване на ефективността на социалния диалог в
страната;
8. Провеждане на изследвания относно здравословните и безопасни условия на
труд;
9. Предложения за изменения в законодателството и управлението на макро- и
микро- бизнес ниво по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;
10. Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни сдружения и неправителствени организации в страната и чужбина.
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Сдружението е определило ПЕТ НАПРАВЛЕНИЯ, в които всеки негов член в зависимост от квалификацията си ще дава своя принос за изпълнение на посочените цели:
І. направление „Здраве при работа”
ІІ. направление „Безопасност при работа”
ІІІ. направление „Законодателство, нормативно осигуряване, системи за управление на здравето и безопасността при работа”
ІV. направление „Обучение”
V. направление „Информация и контакти”
Четвъртото общо отчетно-изборно събрание на „Национално сдружение за
здравословни и безопасни условия на труд” започна своята работа в 14,30 ч. при
следния дневен ред:
І. Отчет на дейността в периода от 26 март 2011 досега.
ІІ. Одобряване на приемането на нови членове на сдружението.
ІІІ. Приемане на годишния счетоводен отчет на Сдружението.
ІV. Промени в Устава на Сдружението с цел облекчаване на процедурата по
приемане на нови членове.
V. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението.
VІ. Приемане на годишен план за работа на Сдружението през 2012 г.
VІІ. Приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.
VІІІ. Приемане на проекти на рамкови споразумения за единодействие с държавни, работодателски и др. организации
ІХ. Други организационни въпроси.
Отчет на дейността на Сдружението в периода от 26 март 2011 досега
Беше представена информация от Валентин Илиев - председател на Управителния
съвет на Сдружението, относно инициативите на сдружението, които са реализирани през
2011 и 2012 г.:
А. Посещение на Деветнадесетия Световен конгрес по БЗР в Истанбул, Турция
от 11 до 15 септември 2011 г. – около 40 човека, повечето от които членове на Сдружението, имаха възможност да участват в работата на Конгреса.
Б. Сключено Рамково споразумение за партньорство между:
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”, представлявано от Валентин Илиев – председател на Управителния съвет на сдружението, и
„Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични
предпазни средства”, представлявана от Бойка Стоичкова – председател на Управителния съвет,
за взаимодействие при осъществяването на дейности, насочени към:
1. създаване на условия на лоялна конкуренция на вътрешния пазар при спазване
на етиката и морала на почтения търговец;
2. издигане на авторитета и професионалния статус на органите за безопасност и
здраве при работа, службите по трудова медицина, производителите, вносителите и
търговците на лични предпазни средства чрез разработване и внедряване на критерии
за добра професионална практика, съобразени с особеностите на нашата икономическа
реалност, и чрез популяризирането им сред обществото;
3. участие в национални, европейски и международни проекти, с оглед финансиране за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
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4. сътрудничество с организации и институции, които споделят целите и ценностите на партньорите, приобщаване на всички сфери на обществото към философията на
Европейския съюз за изграждане на култура на безопасност и здраве при работа и в
живота чрез организиране на национални и международни форуми с участието на водещи институции в тази област.
В. Сключване на Рамково споразумение за партньорство в подкрепа на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа - 2012–2013 г. под надслов „Да
работим заедно за превенция на риска!” между:
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” и „Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства”, от една страна, и: Българската стопанска камара, КНСБ, КТ „Подкрепа”, ИА Главна
инспекция по труда, Националния център за обществено здраве и анализи, Българския институт за стандартизация и др., за реализиране на следните форми на партньорство:
1. Провеждане на съвместни инициативи в подкрепа на Европейската кампания
за безопасност и здраве при работа – 2012–2013 г.
2. Обмяна на идеи, специализирана информация и литература в областта на
здравословните и безопасни условия на труд за повишаване на обществената информираност за Кампанията и в полза на участниците в трудовия процес.
3. Организиране на Национална конференция под надслов „Ролята на човешкия
фактор за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Избор и осигуряване на
лични предпазни средства с оптимална защита. Методи за анализ на надеждността.
Анализ на инциденти и превенция на аварии и злополуки.” през 2012 г., с участие на
национални и чуждестранни презентации.
4. други форми на партньорство.
Работата по сключването на партньорските споразумения продължава.
Г. Кирил Бинев, координатор на Направление „Законодателство, нормативно
осигуряване, системи за управление на здравето и безопасността” в Сдружението, обяви възможностите за безплатно участие на членове на Сдружението в предстоящо обучение по стандарта за социален одит с издаване на сертификат за одитор по стандарта.
Обучението е част от Националната кампания на КТ „Подкрепа” под мотото
„Подкрепа за достоен труд”.
РЕШЕНИЯ
на Четвъртото общо отчетно-изборно събрание на „Национално сдружение за
здравословни и безопасни условия на труд”
На събранието бяха взети следните решения:
І. Общото събрание одобри сключеното от Председателя на Управителния съвет
на Сдружението Рамково споразумение за партньорство с „Българската асоциация на
производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства”, представлявана от Бойка Стоичкова – председател на Управителния съвет.
ІІ. Общото събрание даде пълномощия на Председателя на Управителния съвет
на Сдружението за сключване и на другите рамкови споразумение за партньорство в
подкрепа на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа - 2012–2013 г.
под надслов „Да работим заедно за превенция на риска!”.
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ІІІ. Общото събрание одобри приемането на нови членове на сдружението, които предварително бяха одобрени от Управителния съвет и съгласно Устава на Сдружението следваше официално да бъдат приети от Общото събрание.
ІV. Общото събрание прие Годишния счетоводен отчет на Сдружението.
V. Общото събрание одобри промени в Устава на Сдружението с цел облекчаване на процедурата по приемане на нови членове.
VІ. Общото събрание одобри промени в Устава на Сдружението с цел определяне
на нов годишен размер на членския внос - от 17 май 2012 г. членският внос за физически
лица е 40 лв., а за юридически лица – 140 лв.
VІІ. Общото събрание одобри промени в Устава на Сдружението с цел Общото
събрание да може да взема решение за откриване и закриване на структури към Сдружението, с цел извършване на търговска дейност.
Беше гласувано за създаване на две нови структури:
1. Създаване на „Институт по безопасност и здраве при работа” към Национално
Сдружение и направление „Обучение” влиза в него.
2. Създаване на „Национална рейтингова агенция по безопасност и здраве при
работа”.
Беше решено след уточняване на правната форма на новите структури - на института и агенцията, да се направи преструктуриране на управлението на Сдружението.
VІІІ. Общото събрание одобри промени в Устава на Сдружението с цел удължаване срока за преизбиране на членовете на Управителния съвет от 1 на 4 години.
ІХ. Общото събрание преизбра членовете на Управителния съвет за срок от 4
години.
Х. Общото събрание прие Годишен план за работа на Сдружението през 2012 г.
Беше гласувано с единодушие провеждането на следните дейности:
1. Да продължи работата по сключването на рамковите споразумения, като найважната съвместна изява през 2012 г. да бъде провеждането на Национална конференция под надслов „Ролята на човешкия фактор за осигуряване на безопасност и здраве
при работа. Методи за анализ на надеждността. Анализ на инциденти и превенция на
аварии и злополуки.” с участие на национални и чуждестранни презентации.
Конференцията да бъде проведена през втората половина на м. септември или в
началото на октомври 2012.
2. Като подготовка за Конференцията да бъде проведено обучение на длъжностни лица по БЗР под същия надслов и теми в края на м. юли 2012 г. на планина в рамките на три дни с две нощувки.
3. Да се работи по създаването на двете нови структури:
- „Институт по безопасност и здраве при работа” към Сдружението, като се изпратят покани за партньорство със сродни институти от Англия, Германия, Холандия,
Русия и др.;
- „Национална рейтингова агенция по безопасност и здраве при работа”, като се
избере най-удачната правна форма на структуриране.
4. Да се разработи Информационна брошура, предназначена за длъжностните
лица по БЗР и работодателите, в която да се даде информация какво работодателите да
изискват като резултати от дейността на СТМ. Тази информация да влезе като задължителна тема в обученията на длъжностните лица по БЗР.
5. Сдружението да провежда дистанционни периодични обучения по Наредба №
РД 07-2 от 16.12.2009 г. съгласно разработен модел.
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6. Да започне провеждането на вътрешни обучения на членовете на Сдружението с цел възприемане на критериите за добра професионална дейност, установени от
Сдружението.
Още веднъж данните на Сдружението:
Регистрация: Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски градски съд по ф. д. №
345/2010 г.
ЕИК: 175 953 693
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.

ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
Съгласно чл. 8 от Устава на НСЗБУТ член на сдружението може да бъде всяко
пълнолетно, неосъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер лице, което изпълнява неговия устав, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, плаща редовно членския си внос и работи активно и последователно за
тяхното реализиране. Член на сдружението може да бъде и юридическо лице при същите изисквания към неговия представител.
Уставът на НСЗБУТ е представен на сайта: www.nahsw.com – „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.
Оттам може да бъдат свалени и заявленията за членство в Сдружението.
ПРОЦЕДУРАТА Е СЛЕДНАТА:
От 17 май 2012 г. процедурата за приемане на нови членове в Сдружението е
следната:
1. За членство в Сдружението е необходимо да се подаде заявление и професионална биография на лицето до Управителния съвет на e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
или на адрес: гр. София 1000, ул. Триадица № 5А, офис 623.
2. Подаденото заявление се разглежда от Управителния съвет на Сдружението и
след одобрение се изпраща официална покана на кандидатствалото лице, което следва
да заплати съответния членски внос за годината – с решение на ОС от 17 май 2012 г.
членският внос за физически лица е 40 лв., а за юридически лица – 140 лв.
3. След извършване на тези действия новият член на Сдружението получава от
администратора на сайта на Сдружението парола и код за достъп до Вътрешния форум
на Сдружението, за да ползва информацията, която е качена на сайта
(www.nahsw.com), както и да участва активно в съответните направления от работата
на Сдружението.
4. Всеки член на Сдружението получава официално удостоверение за членство
на лицето през съответната година.
***
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ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ОТ
„НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”
КЪМ
"СДРУЖЕНИЕТО НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА В
БЪЛГАРИЯ"

На 2 юли 2012 г. Управителният съвет на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” изпрати следната Покана за партньорство
до д-р Владимир Паскалев – председател на Управителния съвет на "Сдружение
на службите по трудова медицина в България":

ПОКАНА
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КАМПАНИЯ 2012 - 2013
„ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!”
Днес, ……....…......…. 2012 г., в гр. София, организациите:
"Сдружение на службите по трудова медицина в България", със седалище и адрес
на управление: гр. Шумен, Съединение № 86, тел. 054 802-002; GSM 0888 934-511, представлявано от д-р Владимир Паскалев – председател на Управителния съвет на сдружението, и
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Триадица № 5а, тел. 02/980-04-48, представлявано
от Валентин Илиев – председател на Управителния съвет на сдружението,
убедени в значението на сътрудничеството и координацията на усилията на гражданските структури при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Република
България,
убедени, че превенцията е крайъгълния камък на Европейския подход към управление
на рисковете, а партньорството е основен подход за постигане на превенция,
убедени, че партньорството е в съответствие с практиката на Европейския съюз и то ще
бъде широко огласено като „Добра практика” по време на Кампанията,
убедени, че партньорството допринася за постигане на крайната цел - намаляване броя
на трудовите злополуки и професионални заболявания,
се споразумяха за следното:
Общи принципи
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Чл. 1. Партньорите се ръководят в отношенията помежду си от професионализъм, уважение, доверие и равнопоставеност, обединени в усилията си към осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд в Република България. По този начин допринасят за укрепване на
демократично гражданско общество, базирано на принципите и практиките на правовата държава.
Сътрудничество
Чл. 2. ПАРТНЬОРИТЕ се подкрепят взаимно в осъществяването на дейности, насочени
към:
1. създаване на условия на лоялна конкуренция на вътрешния пазар и подобряване качеството на предлаганите услуги;
2. издигане на авторитета и професионалния статус на специалистите работещи в областта на здравословните и безопасни условия на труд, чрез разработване и внедряване на критерии за добра професионална практика, съобразени с особеностите на нашата икономическа
реалност, и чрез популяризирането им сред обществото;
3. взаимодействие и подкрепа при нормативни и административни инициативи в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
4. участие в национални, европейски и международни проекти, с оглед финансиране за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. сътрудничество с други организации и институции, които споделят целите и ценностите на ПАРТНЬОРИТЕ, приобщаване на всички сфери на обществото към философията на
Европейския съюз за изграждане на култура на безопасност и здраве при работа и в живота
чрез организиране на национални и международни форуми с участието на водещи институции
в тази област.
ПАРТНЬОРИТЕ участват с експертна, консултантска, техническа или друга помощ,
предоставят достъп до информационни източници, осъществяват контакти с трети лица и организации и се присъединяват към иновационни политики.
Информационен обмен
Чл. 3. (1). ПАРТНЬОРИТЕ си предоставят информация за провеждани от тях изследвания и събития (конференции, кръгли маси, обучения, информационни кампании), когато същите се отнасят до споделените общи цели и ценности, както и до други значими въпроси за обществения живот в Европейския съюз. Информационният обмен обхваща само публична и друга незащитена от закона и вътрешните правила на ПАРТНЬОРИТЕ информация.
(2) Партньорите подкрепят разпространението на информационни, аналитични, обучителни и други материали, разработени в рамките на партньорската мрежа, по начин и със средства, които съответстват на професионалните и етични стандарти за разпространение на съответния вид информация.
Отговорност и прекратяване на споразумението
Чл. 4. (1) За неизпълнение на ангажиментите по това Споразумение ПАРТНЬОРИТЕ не
носят юридическа отговорност, освен ако неизпълнението представлява и нарушение на закона.
(2) Партньорите не могат да бъдат задължавани по съдебен или друг принудителен ред
да изпълнят ангажименти, произтичащи от това Споразумение.
(3) Действието на Споразумението спрямо ПАРТНЬОР се прекратява, когато той едностранно заяви оттеглянето си от него спрямо всички останали ПАРТНЬОРИ.
Сдружение на службите по трудова медицина в България (ССТМБ):
(д-р Владимир Паскалев)
Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ):
(инж. Валентин Илиев)
..................... 2012 г.
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода април – юни 2012 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода април –
юни 2012 г.
НАРЕДБА № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица
в Република България
(обн., ДВ, бр. 31 от 20 април 2012 г.)
В „Държавен вестник”, брой 31 от 20 април 2012 г., е обнародвана Наредба № 6
от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.
Наредбата е издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и влиза в сила от 24 април 2012 г.
С § 17 от преходните и заключителни разпоредби на новата наредба е отменена
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ,
бр. 101 от 2007 г.).
***

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода април
– юни 2012 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на
Закона за енергията от възобновяеми източници
(обн., ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г.)

Придобиване на професионална квалификация за дейностите по монтиране,
поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти,
в сила от 1 април 2013 г.
В „Държавен вестник”, брой 29 от 10 април 2012 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 35 от
2011 г.)
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Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" - от 10
април 2012 г., а разпоредбите, свързани с придобиване на професионална квалификация за дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти влизат в сила от 1 април 2013 г.
Дейности, за които се изисква професионална квалификация
Съгласно чл. 21 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), в
сила от 31.12.2012 г., дейностите, за които се изисква професионална квалификация, са
дейностите по монтиране и поддръжка на:
- съоръжения за биомаса,
- слънчеви фотоволтаични преобразуватели,
- слънчеви топлинни инсталации,
- на термопомпи,
- геотермални системи.
Наредба за държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация
Съгласно чл. 21, ал. 1, в сила от 31 декември 2012 г., дейностите по монтиране
и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели,
слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи
трябва да се извършват от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация за това.
Придобиването на квалификация за извършване на тези дейности се извършва
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Институциите, които имат право да осъществяват обучение за придобиване на
професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение, са длъжни да представят ежегодно в АУЕР списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по ал. 1.
Признаването на професионални квалификации, придобити в други държави членки на Европейския съюз, и в трети държави, за извършване на посочените дейности, се извършва при условията и по реда на Закона за признаване на професионални
квалификации за осигуряване на достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.
Съгласно чл. 21, ал. 5, в сила от 10 април 2013 г., държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" или "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници", включваща дейностите по ал. 1, както и
сроковете на валидност на документите, удостоверяващи наличието на съответния вид
квалификация, се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и
науката.
Съгласно § 20 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници тази наредба трябва
да бъде издадена в срок до два месеца от влизането в сила на този закон - до 10 юни
2012 г.
***
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Автор – Дойчин ДОЙЧЕВ
Инженер по екология и безопасност
Експерт по здравословни и безопасни условия на труд
Риск инженер, изследовател и докторант в
Университета в град Падерборн, Германия

КОМУНИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ.
КАК ДА АНАЛИЗИРАМЕ КОМУНИКАЦИЯТА
1. Комуникация
Tова е процес на обмен на мисли, съобщения или информация както чрез реч,
така и посредством сигнали и писане. Посоката и честотата на комуникацията зависи от
това кого ние познаваме, от привличането и доверието между хората, от личния интерес, наличните средства за комуникация или желанието да привлечем вниманието към
даден въпрос. Важен аспект на комуникационния процес е изграждането на информираност в приемника на съобщението.
Целта на тази статия е не да се обсъжда стилът на общуване, въпреки очевидното му значение за добрата комуникация на работното място, а да се коментират факторите, които влияят на този процес и как може да се анализира комуникацията в една
организация.
Комуникацията може да се определи като "кръвоносната система на една организацията". Тя е от основно значение за постигането на нейните цели и успех. Всички
служители имат отговорности в процеса на комуникация, които трябва да бъдат ясно
определени и разбрани.
Функциите на процеса на комуникация са: предоставяне на информация, постигане на спазване на изискванията, оказване на влияние, мотивиране, решаване на проблеми и вземане на решения, управление на конфликти, а също така и създаване на система за обмен на знания и на чувството за перспектива и посоката на развитие в служителите на една организация.
Процесът на комуникация в една организация се осъществява на междуличностно, групово, организационно или вътрешноорганизационно (между различни звена)
ниво.
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Той може да бъде вертикален - от мениджмънта към служителите или обратно,
хоризонтален (страничен) и диагонален, формален и неформален, вътрешен или външен. Хоризонтална комуникация представлява комуникация между хората от едно и
също йерархично ниво в рамките на и между отделите. Съществува два вида диагонална комуникация - между хората, стоящи на различни нива в рамките на един отдел
(звено) или комуникация между мениджърите и работниците, намиращи се в различни
функционални отдели. Според (Дж. Лий,1997) преобладаващата форма на стратегическата комуникация в една организация е хоризонтална.
Ефективната комуникация улеснява създаването на конструктивна атмосфера на
работното място, където хората могат да развият и да работят ефективно. Проблемите в
общуването, от друга страна, могат да повлияят на безопасността във всяка една организация. В химическата промишленост лошата комуникация е била съпътстваща причина в инциденти, свързани с производство на водород и малеинов анхидрид. В областта на медицината недобрата комуникация може да доведе до необратима вреда на пациентите, продължителност на престоя им в болничното заведение, недоволство и повисоки разходи.
Бариерите, които могат да възпрепятстват процеса на комуникация в една организация, произхождат от характеристиките на организацията и личностните качества на
хората. И двата вида бариери могат да блокират, филтрират, или нарушат изпращането,
предаването и получаването на информацията.
Първият вид бариери включва управленската философия на организацията, различните йерархични нива, властта или състоянието на отношенията между изпращащия и
получаващия информацията. Управленската философия засяга не само комуникация в
рамките на организацията, но също така и комуникациите й с външни заинтересовани
страни. Вторият вид бариери се обуславят от индивида и неговото взаимодействие с колегите. Те се дължат и на вярванията и ценности на индивида, на социално-икономическата
среда, от която произхожда, и от предишния му опит. Друг вид бариери са липсата на
стандартизация (протоколи, процедури) и лоша екипна работа.
2. Фактори, влияещи върху комуникацията
Процесът на комуникация в една организация се влияе не само от социалните
(междуличностни) фактори, но също така и от размер, структурата, културата и географските офиси на организацията, от стил на управление, а така и от наличните технически средства. Ефективността на процеса зависи от организацията на работа, от характеристиките на извършените задача и вида на околната среда, в която те се осъществява, от начина на говорене, от обратна връзка и други. Описването на влиянието на
всички фактори е дълго и… в тази кратка статия ще представя някои от по-специфичните фактори и тяхното влияние върху комуникацията.
Работа в екип и екипна грешка
Качеството на екипната работа може да има както положителни, така и негативно отражение върху безопасността в рамките на една организация. Доброто взаимодействие води до намаляване на броя на инциденти и съответно загубеното време от
тях. Провалът на екипната работа може да доведе до възникването на индивидуални
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или екип грешки. Пример за отрицателно въздействие е наводнение в приземния етаж
на ВЕЦ, дължащ се на недостатъчна екипна координация.
Екипната грешка се отнася до всяко неправилно действие, допусната колективно
от членовете на екипа. Тя се отразява на цялата група и може да доведе до размножаване на грешките. Колективните грешки се дължат основно на: пропуск да се открие, да
се информира и коригира колегата за допусната грешка, но също и на липсата на правилно групово планиране или координация, лошо управление на групата поради неподходящи лидерски умения и стил на управление.
Следните фактори оказват влияние на работата и комуникацията на екипа - личностни умения, сътрудничество и координация, разсейване, ниво на информираност и желание за споделяне на информация/знания, даване (приемане на предложения или критики),
лидерство, взаимна подкрепа и доверие, предоставянето на обратна връзка.
Факторите, допринасящи в най-голяма степен за поява на групова грешка, са: липса
на познания/опит, ниското ниво на осведоменост за ситуацията, високо ниво на натоварване, лошо разпределение на груповата натовареност и отговорности. Намиране на начини за
намаляване на влиянието на неблагоприятните фактори в крайна сметка води до увеличаване на надеждността на човешкото поведение и като следствие - по-добра комуникация.
Обратна връзка
Обратната връзка е реакция към определена дейност, процес, информация или
изказване. Тя може да бъде предоставена доброволно или при поискване. Обратната
връзка зависи от йерархичната подчиненост и доверието между участниците в процеса
на комуникация. Тази връзка може да бъде както индивидуална, така и групова. Липсата на обратна връзка може да доведе до понижена производителност и информираност, тъй като се губи важна информация за състоянието и изпълнение на зададена работата или поведението на определен индивид.
Споделяне на знания
Обменът на знания е процес на разпространение на знания от един човек, група
или организация към други. Знанието има две форми - личностно (притежавано от физически лица) и кодифицирани (съхранявано в артефакти). Споделяне на знания зависи
от връзките и отношенията между хората, технологията за обмен на информация, фирмената култура. То също така зависи от разстоянието и общия език между хората и желанието да го споделят.
Организационни фактори
Организационни фактори, които влияят на комуникацията, са: фирмената култура, осигуряване на обучение, ясни отговорности. Култура, която включва поведението
и вярванията на определена група (организация) включва и култура на безопасност и
култура на общуване. Организационна култура, която не насърчава слушането на служителите, ги обезкуражава и размива изпратената до висшестоящите информация.
Културата на общуване се състои от системите за комуникация в организацията
и комуникационния климат. Последният се обуславя от: общуването между началникработник, откритост на висшестоящия, качеството и надеждността информацията и
възможностите за разпространение на информацията нагоре в йерархията.
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Интерфейс в организацията
Интерфейсът е мястото на взаимодействие, т.е. границата между две системи
или организации. Интерфейсът в една организацията означава границата между звената
на организацията, подразделенията, отделите и т.н.
Управлението на дейностите между отделите включва контрола и управлението
на комуникацията и координацията през общата граница, която поддържа работата на
организацията.
Фигура 1 илюстрира концепцията на организационния интерфейс. Управлението
на интерфейса включва и проблемите, които възникват между хората и отделите.

Отдел
качество

Управление

Производство
Пласмент и
доставки

Лаборатории

Контролинг

Складова
дейност

Поддръжка

Граници в една организация

Фигура 1. Пример за граници в една организация
3. Комуникация и безопасност
Комуникацията, свързана с безопасността, обхваща не само обмяната на информация между един и повече служители, но и комуникация на политиките и целите по
безопасност, а така също и комуникация на опасности посредством знаци и сигнализация. Тя включва и комуникацията с външни организации и заинтересовани страни.
Причини за лошата комуникация, която води до проблеми в безопасността, са:
липса на информираност, неясно послание и обясняване на приоритетите на работата,
невслушване в думите на говорещия; пропуск да се информираме, когато нещо е неясно; спестяване на информация (при бързане да се напусне работното място), изпускане
на нервите и разгорещяване на дискусиите, невнимание.
Една от проблемните области в управлението на безопасността, касаеща комуникацията, е предаването на информация от:
а/ една смяна на друга и
б/от един отдел на друг.
Предаването на информация от една смяна на друга е особено проблемно при
служители, които са отсъствали дълго време от работа или от по-неопитен към поопитен служител.
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Едни от възможните начини за решаване на проблема при предаване на информация при смяна на персонала са: осигуряване на достатъчно време на служителите,
напускащи работното си място, да могат да разяснят важната информация на новопостъпващите; създаване на чек-лист с точки относно важната информация, която трябва
да бъде предадена; предаването на информацията между сменните екипи да става чрез
писмена документация; предаващият смяната да се увери, че застъпващия е разбрал
всичко важно за работата, която трябва да поеме; проверка от страна застъпващия, че
работното оборудване функционира добре.
За ефективното управление на комуникацията на границата между две звена в
една организация, включително и външни организации, са необходими следните мерки:
създаване на процедури за комуникация между различните отдели на фирмата, а така и
с подизпълнителите; информиране на подизпълнителите за работи, извършвани от
служители на компанията в близост до обекта, където подизпълнителят ще работи;
създаване на система за информиране за състоянието на оборудването между отделите
поддръжка и управление, предоставяне на висшия мениджмънт за преглед на записите
с предадената информация (между отделите и външните организации), създаване на
процедури за отмяна на текущо изпълнявани дейности (заповеди) при промяна на обстоятелствата (като например извънредни ситуации).
4. Анализ на комуникацията
Методите, които обикновено се използват за анализ на комуникационния поток,
са: Схеми за ползване на комуникации, Анализ на социалната мрежа, Последователен
изследователски анализ на данни, Анализ на формалното взаимодействие и Диаграми
за последователностите на операциите.
Анализ на социалната мрежа
Анализът на социална мрежи (АСМ) съчетава информация от социологията, антропологията, статистиката, математиката и информационни науки. В основата си методът е комбинация от социология и математика. Социологичната част разглежда
връзката между индивиди, групи и организации и как те си взаимодействат един с друг.
Математическата част, чрез използване на теория на графите, визуализира по какъв
начин участниците са свързани по между си и каква е структурата на отношенията между тях. Целта на АСМ е чрез визуализация на физическите връзки по-добре да се разберат техните взаимодействия. В областта на социологията физическите лица, които
изграждат социалната мрежата, са наречени „актьори”, „агенти” и линията, която ги
свързва, се нарича като "връзка".
Методът анализира взаимодействието между свързани лица - колко често това се
случва, как информацията тече между тях, как те са позиционирани в социалната мрежа, как информацията се разпространяват в мрежата и какви "усилия" са необходими
на един „актьор” да достигне до друг. Анализът на взаимодействието разкрива топологията на мрежата и показва колко далеч един от друг са участниците в мрежата и образуват ли групи помежду си. Тъй като една организацията е съставена от хора, анализът
на техните отношения дава възможност да се разбере как социалните връзки влияят на
потока на информация и споделяне на знания в организацията.
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Table 1. Социално-организационни характеристики на участниците в мрежата от фиг. 1
ИМЕ НА ЛИЦЕТО

Ана
Елена
Петър

ГОДИНИ

ПОЛ

23
39
33

Жена
Жена
Мъж

ДЛЪЖНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯТА

Счетоводител
Фин. Експерт
Юрист

Mercury
Mercury
Coca Cola

Таблица 2 представя пример за социалните отношения между пет актьора.
Редовете показват изходящи връзки, а колоните - входящи връзки.
Table 2. Пример за матрица на социалните връзки

Джон
Петър
Майк
Елена
Ана

Джон
0
0
0
1 (3)
0

Петър
1 (2)
0
0
1 (4)
0

Майк
0
0
0
1 (2)
0

Елена
1 (3)
0
0
0
1 (4)

Ана
1
1
0
0
0

В примера матрица Джон взаимодейства с Петър, Елена и Ана, но не и с Майк.
Редовете показват, че Майк взаимодейства с Елена. За онагледяване на отношенията
между участниците от матрицата е изградена графиката. Линия е прокарана между две
лица, за които съществува връзка (елемента aij = 1 на матрицата). Числата в скоби показват честотата на комуникация между „актьорите”: 1- най-рядко а 4 – най-често. Фигура 2 представя графа на връзките между участниците в матрицата.
Анализът на социална мрежа е част от Анализа на организационните мрежи,
който изучава взаимодействието между служителите в една организация посредством
сравнява социалната структура с организационната диаграма. Разкриването на социалната структура показва как членовете на организацията са свързани помежду си, кои
заемат централна/периферна позиция или са брокери и как всъщност се извършва дейността. Целта на анализ на организационните мрежи е да се подобри сътрудничеството
между своите членове и ефективността на организациите.
Един пример за този тип анализ е показан на фигура 3.

Фигура 2 Графика на честотата на взаимодействие между индивидите от табл. 1.
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Фигура 3 Анализа на организационните мрежи
Фигура 4 показва Анализът на социална мрежа от един реално анализиран случай в българско предприятие. Цветовете и фигурите означават: червен цвят – централно
управление; син, сив, електриков и жълт – производствени цехове в завода. Ska e служителя отговорен за ЗБУТ в предприятието, кръга - технолог в цеха, квадрат – началник смяна, кръг в квадрат - началник цех, ромб - управител, триъгълник нагоре- главен
енергетик , триъгълник на долу- главен механик в завода.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

18

www.nahsw.com

НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ИЗЛЕЗЕ ОФИЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА
БДС EN ISO 19011:2011
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС
EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.
Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002), което е преработено.
БДС EN ISO 19011:2011 дава указания за одит на системи за управление, включително принципи на одит, управление на програмата за одит, както и указания за оценяване на компетентността на лицата, участващи в процеса на одит, включително лицето, управляващо програмата за одит, одиторите и екипите за одит.
Основните разлики между изданията от 2002 и 2011 г. са следните:
областта на приложение е разширена: от одит на системи за управление на качеството и по отношение на околната среда до одит на всички системи за управление
изяснена е връзката между ISO 19011 и ISO/IEC 17021
включени са методи за одит от разстояние (дистанционен одит) и концепция за
риска
опазването на професионална тайна е добавено като нов принцип
точки 5, 6 и 7 са преобразувани
поставен е акцент върху процеса на определяне и оценяване на компетентността
в ново приложение А са представени нагледни примери за знания и умения, специфични за съответната област.
БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление” може да бъде закупен на цена 97,20 лв. с ДДС от Българския институт
за стандартизация.

***
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ПЪРВА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,
СВЪРЗАНА С ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Първият европейски диалог по въпросите на образованието за стандартизация,
организиран съвместно от европейските организации по стандартизация CEN,
CENELEC и ETSI, се проведе в Брюксел на 29 юни 2012. Събитието привлече над 90
делегати, сред които представители на бизнеса и индустрията, на висшето образование,
на правителствата и Европейската комисия, както и на национални и европейски организации по стандартизация. Съществува широко съгласие сред бизнес лидери, професионалисти в сферата на образованието, правителствата и институциите на ЕС, че трябва да се направи повече, за да се повиши информираността и да се подобрят знанията
относно стандартите и стандартизацията, е основното заключение от конференцията.
Заинтересованите страни се обединиха около мнението, че повече европейци
трябва да имат възможност да научат за стандартите и за стандартизацията.
По-конкретно има нужда от материали, които да бъдат използвани в контекста
на продължаващото и висшето образование и професионалното обучение, които да разясняват ползите от стандартизацията за фирми от различни сфери на индустрията и за
обществото като цяло. Вече е извършена голяма част от работата и участниците бяха
запознати с добри практики в образователни и обучителни дейности, разработени и
приложени в различни страни (не само в Европа).
CEN, CENELEC и ETSI в момента подготвят обща стратегия за образованието в
сферата на стандартизацията, която ще се гради върху съществуващите практики и чиято цел ще бъде повишаване на информираността по различни теми, както и осигуряване на база за разработване на нови инициативи със съответните заинтересовани страни
през следващите години.
В конференцията взе участие и български представител - доц. Милка Вичева от
Техническия университет, София.

Участниците бяха
запознати с добри практики в
образователни и
обучителни дейности,
разработени и приложени в
различни страни
***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ ОТ НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ –
сертифициран вътрешен одитор на системи за управление на ЗБР

гр. Враца

ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД - ОСНОВЕН ФАКТОР В
СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Социалната отговорност в предприятието включва въздействието на решенията на ръководството и цялостната дейност върху обществото и околната среда. Тя се реализира чрез
прозрачност (желание да се предаде ясно, точно, навременно,
честно и плътно) и етично поведение, като допринася за устойчивото развитие,
здравето и благополучието на обществото.
Всички решения и действия са съобразени с очакванията на обществото, съответстват на българското законодателство и са съвместими с международните (преди
всичко европейските) норми на поведение.
Социалната отговорност е единствено ефективна, когато е интегрирана навсякъде във фирмата и се практикува в нейните взаимоотношения.
Социалната отговорност е онази стъпка в предприятието, която най-ясно
показва отношенията между работниците и техния работодател.
В нея са застъпени много области като: коректно изпълнение на трудовото законодателство, наличие и изпълнение на колективни трудови договори, гарантиране свободата на сдружаване и социален диалог, равнопоставеност на половете, недопускане
на дискриминация, екологосъобразеност, но най-важната е постигането на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
От ефективното въвеждане и действие на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд през 2004 г. изминаха вече 8 години, постигна се много в партньорството между МТСП и фирмите, показват се много добри практики в областта на ЗБУТ,
но колкото повече вървим напред във времето, толкова се променят и условията за работа, процеси, технологии, изисквания. Като прибавим към всичко това икономическата криза, става очевидно, че всички в трудовия процес (работодатели, работници, синдикати, КУТ, СТМ) ще са ангажирани в най-скоростното и най-дълбокото преструктуриране на цялата българска икономика, което ще остави огромни последици в социалния живот и фирмената култура на предприятията.
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Тепърва предстои промяна на много неща – въвеждане на безрискови и нискорискови технологии, завишаване на правилата за безопасност, квалификацията на работника, създаване на работна среда без вредности. За това ще е необходимо първо
промяна на манталитета, като убеждението, че богатството на хората и на българската
нация ще бъде много зависимо от глобалното разрастване на знанието.
Здравословните и безопасни условия на труд ще изискват от всяка бизнес единица не да чака само забележките от държавния контрол чрез инспекциите по труда, но
и въвеждане на индивидуални инициативи по ЗБУТ, за да повишават своята конкурентоспособност.
Въвеждането на правила, кодекси, процедури, анализ и отчетност по ЗБУТ може
да включва:
допълнително здравно осигуряване;
заплащане на лекарства до определена сума;
организиране на служебен транспорт;
ежегодни профилактични прегледи;
безопасност и екологосъобразеност на произвежданите продукти;
оптимизиране на разходите на енергия, вода, пара;
разделно събиране на отпадъци;
вторично оползотворяване на странични продукти в производството;
намаляване на вредните емисии;
насърчаване културата на обратната връзка – ежегодно провеждане на фирмено
проучване за мнението на служителите на базата на което да стартират нови
инициативи с цел подобряване на условията на работа;
провеждане на „ден по условията на труд” на всеки три месеца;
въвеждане на система за стимулиране на инициативността и ангажираността на
работниците чрез състезание на идеи и рационални предложения;
Общото благополучие на всички и на работещите и на обществото ще се получи,
когато комбинираме всички тези промени и иновации по ЗБУТ в отношението на хората към времето, пространството и знанието.
За бъдещия добър социален живот във фирмата ще е необходимо създаване и
проучване на големи масиви от данни (например за индивидуалното здравно състояние,
времеви диапазони на умора и създаване условия за риск, място и концентрации на
вредни емисии), което неминуемо ще доведе много ръководители до прозрението от
типа „Кой би си помислил, че точно там ще възникне риск?”.
Креативността на органите по ЗБУТ - Комитет по условия на труд (КУТ), Служба по трудова медицина (СТМ), Орган за безопасност и здраве при работа (ОБЗР) ще
означава съпоставяне на факти, идеи или прозрения, за които преди се е смятало, че не
са свързани помежду си. По-големите фирмени бази данни по ЗБУТ чрез съпоставяне и
анализиране ще показват незабелязвани преди структури и отношения.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

22

www.nahsw.com

ЗБУТ за бъдещето на българските фирми все повече ще става част от по-широка
специализация на заетите.
Най-много на промените във фирмата се противопоставят тесните специалисти.
Несъмнено до сега тясната специализация (инженер, зидар, стругар, леяр и др.) носеше
огромни дивиденти за фирмата, а ЗБУТ се възприемаше като тягостна догма и преграда
за икономическия ръст.
Но това, което в много фирми не се разбира е, че тясната специализация уби любопитството и въображението и култивира индивиди, страхуващи се да престъпят, още
по-малко пък да мислят, извън тесния си дисциплиниран периметър (например: „Аз
съм стругар и не ме интересуват ЗБУТ и екологията!”).
Нещо повече – бъдещите действия по ЗБУТ ще предполагат мултидисциплинарно знание, определяно от възникналите конкретни проблеми във фирмата (медицински,
социални, физически, икономически, химически и т.н.), без това да нарушава досегашната организация на знанието, при която има достъпност и разбираем контекст.
Казано простичко – лекарят от СТМ ще има познания и от технологии, както
инженерът от същата служба ще познава приспособимостта на човека към техниката и
технологиите.
Не на последно място в развитието на дейностите по ЗБУТ трябва да е знанието
от страна на работодателите, че условията на работното място, взаимоотношенията работодател–работник и неудовлетворението от работата са вътрешнофирмени специални
феномени, които могат да сринат икономическото съществуване на дейността.
Условията на труд се явяват „неизчисляем социален разход” според изследването на Ричард Ц. Холингер и Джон П. Кларк, проведено през 1983 г. и описано в тяхната
книга „Кражбата на служители”.
В тази насока е и изследването на Доналд Р. Креси, който доказва, че има три
основни ключови елементи за извършване на измама:
1) усещан натиск;
2) благоприятна възможност и
3) оправдание за възприемане на измамата.
На терена на ЗБУТ в българското предприятие има хиляди казуси по тези
въпроси:
- лошите условия на труд са мотив, принуда, натиск над работника да
върши измами. Много болнични, често съмнителни болнични листове, чести съдебни искове за обезщетения са поради лоши работни фактори;
- лошите условия на труд са открита възможност за извършване на измама. Липсата на вътрешнофирмен одит по ЗБУТ или неефективен държавен контрол по ЗБУТ създават възможности за множество измами и с икономически, и със
социален характер;
- извършителят на измамата по ЗБУТ трябва да може да оправдае (и пред
себе си и пред обществото) причината за извършване на измамата. Например: до-
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кументът за приспособимост на работника към дадена работа, издаван от СТМ, винаги
има „оправдание” (вярно или невярно).
Най-важното в това знание за ЗБУТ е това, което казва проф. Димитър Динев в
книгата си „Икономическите измами” – ISBN 10-954-91880-1-9, стр. 36:
„…Обикновено хората, които се опитват да предотвратят измама, се насочват към само един от трите елемента на триъгълника на измамата (б.а. натиск –
благоприятна възможност - оправдание): благоприятната възможност. Тъй като
борещите се срещу измама, като цяло считат, че благоприятните възможности могат да бъдат предотвратени, имайки добри вътрешни контроли, те насочват всички
или почти всички превантивни усилия към прилагането на контролите и обезпечаване
на тяхното спазване. Те рядко се насочват към натиска, мотивиращ измама или върху
оправданията на извършителите…”
Бъдещето неминуемо ще наложи практиката по инкриминирането на всички измами по ЗБУТ, независимо от ролята и нивото на хората – инспектори, одитори, работодатели, мениджъри, работници, органи за БЗР, служители от СТМ или членове на
КУТ, защото случващото се в последните години разкрива, че загубите винаги са за
сметка на потърпевшите и колкото по-силен е мотивът за измама по ЗБУТ, толкова социалната честност намалява и се усилва дискриминацията над личността.
Тъй като отдавна е осъзнато, че ЗБУТ са основния фактор за социалният живот
във фирмата, което пък води до ефективна конкурентоспособност, ще се наложи в много български фирми въвеждане на социално-отговорни политики и практики, съвместими с очакванията към бъдещето на фирмите след икономическата депресия.

***
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