ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 2/2013 г.

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

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е втори брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2013 година.
През настоящата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в
електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този брой е плод на труда на колектива
на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТБУТ
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НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Инициативата за обучение по здраве и безопасност на деца
в предучилищна и училищна възраст
е в съзвучие
с Новия доклад на EU-OSHA за общоучилищен подход
към БЗР и образованието
(15 май 2013 г.)
За да могат младите хора да придобият подходящите умения, познания и отношение към безопасността и здравето при работа (БЗР), образованието за риска трябва да бъде включено в училищните програми още от
детските ясли.
Подходът към БЗР обхваща образованието за риска и управлението
на безопасността и здравето в училище по време на училищните дейности,
както и начина за тяхното осъществяване, превръщайки ги в част от училищния живот. Този подход ангажира персонала и учениците с активно
участие в управлението на безопасността в училище.
Подходът подобрява както образованието за риска, така и учебната
среда за персонала и учениците.
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува
доклад, който представя и анализира в дълбочина случаи, фокусирани върху прилагането на общоучилищния подход.
В доклада се обсъжда също включването на образованието за риска и управлението на безопасността в училище в разширен „комбиниран“ общоучилищен подход,
обхващащ теми като образование и насърчаване на здравето, превенция на насилието и тормоза над персонала и учениците, устойчиво развитие и въпроси, свързани с училищната среда.
Този доклад е изготвено от EU-OSHA и е публикуван от Службата за публикации на Европейския съюз, Люксембург.
Авторските права са на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и възпроизвеждането и разпространяването е разрешено при посочване на източника. ISBN: 978-92-9240-029-3.
Докладът е поместен в рубриката „НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ”в
края на бюлетина.
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода април - юни 2013 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода април –
юни 2013 г.
НАРЕДБА № Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението
на МВР
(обн., ДВ, бр. 29 от22 март 2013 г.)

В „Държавен вестник”, брой 29 от 22 март 2013 г., е обнародвана Наредба № Із553 от 12 март 2013 г. на МВР за реда за организиране и осъществяване на превантивен
контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи, в сила от 26 март 2013 г.
Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от Закона
за МВР и с нея се определя редът за организиране и осъществяване на превантивния
контрол (ПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на
Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на задачата за осигуряване на защитата при бедствия.
Определение на понятието „превантивен контрол”
Под „превантивен контрол” се разбира комплекс от мероприятия за контрол по
спазването на нормативната уредба, свързана със защитата при бедствия, който включва:
1. контрол за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени схеми и планове, съгласувателни процедури на обекти, осъществяващи дейност с
рискови вещества и материали, и участие в държавни приемателни комисии по Наредба
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № 2 от 31.07.2003 г.) (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);
2. контрол на аварийните планове и съгласуването им в случаите, определени в
нормативен акт;
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3. контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите и
пребиваващите в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия;
4. контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;
5. контрол за спазване на инженерно-техническите правила за защита от бедствия
и аварии на строежи и на въведени в експлоатация обекти.
Действия при превантивния контрол на предприятията
І. Контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите и пребиваващите в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за защита
при бедствия
А. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на
юридическите лица, физическите лица или едноличните търговци, които са собственици и ползватели на обекти по чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на аварийния план с изискванията за неговото съдържание;
2. предоставената информация за източниците на рискове (опасни вещества,
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, източници на йонизиращи
лъчения и др.) и вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
3. наличие на разпределение на задълженията и отговорните структури и лица
за изпълнението на предвидените мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците
от аварии в обекта;
4. мерките за защита на персонала и пребиваващите на територията на обекта лица;
5. наличие на средства и ресурси за защита на работещите и на пребиваващите
на територията на обектите;
6. обучение на персонала и провеждане на тренировки по аварийния план;
7. наличие и състояние на локални системи за оповестяване;
8. установения ред за информиране на органите на изпълнителната власт при
необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствия (наличие на схема на
оповестяване);
9. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
Б. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на
юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване по чл. 36 от Закона за защита
при бедствия, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на плана за защита при бедствия с изискванията за неговото съдържание;
2. наличието на средства и ресурси за защита на пребиваващите на територията
на обектите;
3. обучение на персонала и провеждане на тренировки за изпълнение на плана
за защита при бедствия на пребиваващите;
4. наличие и състояние на локалните системи за оповестяване;
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5. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
ІІ. Контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и
издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове
При констатиране на нарушения на Закона за защита при бедствия и Закона за
водите и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове органите, осъществяващи ПК:
1. съставят констативни актове, в които дават писмени задължителни предписания;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани
документи и сведения, свързани с осигуряването на защита на населението.
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Принудителни административни мерки
За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, които създават опасност
от възникване на бедствия и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните
последици от тях се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. спиране строителството, въвеждането в експлоатация и използването на
обекти, които създават опасност за населението при бедствия;
2. спиране използването на инсталации, уреди и съоръжения, които създават
опасност за населението при бедствия;
3. спиране на други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.
***

НАРЕДБА № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на
медицински стандарт по превенция и контрол на
вътреболничните инфекции
(обн., ДВ, бр. 43 от 14 май 2013 г.)
Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по
превенция и контрол на вътреболничните инфекции, в сила от 11 май 2013 г.
Наредбата е издадена от Министерството на здравеопазването и с нея се въвеждат изискванията на Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 г. за прилагане на
Рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на
здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU (OB, L134,
01.06.2010 г.).
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С наредбата е утвърден медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, който е представен в приложението към наредбата. Стандартът
има за цел да подобри качеството и безопасността на медицинската помощ чрез намаляване честотата на вътреболничните инфекции, както и да ограничи разпространението на антимикробната резистентност.
С допълнителнителните разпоредби на Наредба № 3 от 8 май 2013 г. са дадени
следните интересни определения на използваните в стандарта понятия:
1. "Работник" е всяко лице, което е наето в лечебно заведение, включително
обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.
2. "Работни места" са всички структури/места в лечебните заведения, в които
се осъществяват дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.
3. "Работодател" е лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
4. "Остри предмети" са предмети или инструменти, необходими за извършването на специфични здравни дейности, които могат да режат, пробождат, причиняват
нараняване и/или инфекция.
5. "Йерархия на мерките" е редът на ефикасност на избягването, премахването
и намаляването на рискове по смисъла на чл. 4, 16, 26 и 29 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд.
6. "Превантивни мерки" са мерки, предприети за предотвратяване на наранявания и/или разпространение на инфекции при предоставянето на услуги и дейности,
пряко свързани със сектора на здравеопазването, включително използването на найбезопасното необходимо оборудване, въз основа на оценка на риска и методите за безопасно обезвреждане на остри предмети.
7. "Представители на работниците" са представителите по смисъла на чл. 7,
ал. 2 от Кодекса на труда.
8. "Представител на работещите по безопасност и здраве при работа" е
представителят по смисъла на § 1, т. 2б от допълнителните разпоредби на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд.
9. "Подизпълнител" е всяко лице, което предприема действия във връзка с услуги и дейности, пряко свързани със сектора на здравеопазването, в рамките на договорни отношения, установени с работодателя.

***
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ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода април –
юни 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд на работните места и при използване на работното оборудване
(обн., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 24 от 12 март 2013 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), в сила от 16 март 2013 г.
Промените в наредбата, която е издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, са насочени главно към хармонизирането й с нормативните актове, уреждащи пожарната безопасност и защитата на
населението при бедствия.
Измененията и допълненията в Наредба № 7 от 1999 г. се изразяват в следното:
Прецизиране на съдържанието на „строителното” досие по ЗБУТ
(чл. 10 от Наредба № 7 от 1999 г.)
Прецизирано е съдържанието на „строителното” досие по ЗБУТ, което собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване трябва да поддържа (а не само да състави, както беше до 16 март 2013 г.).
След изменението на чл. 10 от наредбата собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване трябва да поддържа досие, което съдържа:
1. екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до
проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част
"Технологична", протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в
експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията
на ЗЗБУТ;
2. всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната
среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв.
Със заповед на работодателя предварително трябва се определя лице
за постоянно наблюдение на работата при използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета
След допълнението на чл. 215о, т. 6 от наредбата, когато се извършва работа при
използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета, трябва да се
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спазва се спазва изискването за подходящо планиране и постоянно наблюдение на работата от лице/лица, предварително определено/и за всяка конкретна работа така,
че в случай на авария да може да се окаже незабавна помощ на работещия.
Цялостната организация за осигуряване на пожарната безопасност в
предприятието е по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г.
От 16 март 2013 г. цялостната организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието се извършва по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г.
След направените изменения и допълнения Глава девета. Борба с пожари има
следното съдържание:
„Чл. 223. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието
по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
Чл. 224. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г.)
Чл. 225. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигури:
1. условия за безпрепятствено придвижване на работещите по пътищата за
евакуация и през евакуационните изходи;
2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходите;
3. евакуационно осветление;
4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да
не създават предпоставки за възникване на пожар.
(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото
се в тях работно оборудване, физическите и химичните свойства на използваните
вещества и материали и максималния брой на хората работните места се оборудват
с подходящи пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене и когато
посочените обстоятелства го изискват - с пожароизвестителна система.
(3) Неавтоматичните пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа.
(4) Изискванията по ал. 1 - 3 се изпълняват в съответствие с изискванията и по
реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.”.
Членове 226 - 228 са отменени.
Дейностите при бедствия и аварии се осъществяват съгласно
Закона за защита при бедствия
Най-после е въведена яснота относно плановете, които едно предприятие
следва да разработва, и компетентният орган, който извършва контрол за задълженията на работодателя при бедствия и аварии (виж представянето и на Наредба
№ Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен
контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на МВР).
Наименованието на глава дванадесета. „Дейност при аварии” е допълнено с
„бедствия” и от 16 март 2013 г. дейностите при бедствия и аварии се осъществяват съгласно Закона за защита при бедствия.
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Глава дванадесета. „Дейност при бедствия и аварии” вече се състои само от един
член (член 248), който гласи, че „юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи ДЕЙНОСТ в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен
план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.
Тези лица са длъжни да:
1. утвърждават и актуализират аварийния план;
2. запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от
него;
3. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно.
Посочените дейности се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда
на Закона за защита при бедствия.
Членове 249 - 251 са отменени.
Измененията и допълненията в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване
на работното оборудване пораждат логичния въпрос:
КАКВИ ПЛАНОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРАБОТВАТ ОТ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ,
СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ?
Отговорът е даден в нормативните актове, уреждащи пожарната безопасност и
защитата на населението при бедствия.
ПЛАНОВЕ, регламентирани с Наредба № Із-2377 от 2011 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите (посл. изм., ДВ, бр. 30 от 2013 г.)
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, за създаване на организация
за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:
1. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА
ПОЖАРИ, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1).
Съгласно ал. 5 на същия член 9 се допуска да не се разработва план за
действие на личния състав за гасене на пожари за обект, за който е разработен
авариен план/план за защита при бедствия, съдържащ план за действие при пожар, с
обхват и съдържание съгласно приложение № 1.
2. ПЛАНОВЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ на ПБ при ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ на обектите, за
които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III
от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
Съгласно чл. 10 от Наредба № Із-2377 от 2011 г. плановете за осигуряване на
ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на
обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж, се разработват за
всеки конкретен случай и включват:
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1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при
извършване на отделни дейности;
2. мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
3. мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.
4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица
при пожар или авария.
3. ПЛАНОВЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ОБЕКТА ЛИЦА ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ, които се разработват в
съответствие с приложение № 2.
Съгласно чл. 11 от Наредба № Із-2377 от 2011 г., за обекти и сгради на затвори,
психиатрични заведения и обекти-сгради със специален статут (обекти - държавна тайна, и други, определени с решения на Министерския съвет) плановете за евакуация се
изготвят съобразно специфичните изисквания за сигурност за съответните сгради.
Съгласно чл. 11 от Наредба № Із-2377 от 2011 г., за банковите институции се
допуска схемите за евакуация да се изготвят само за помещенията на паричните
салони и за помещенията за административно обслужване на гражданите.
Съгласно чл. 11 от наредбата посочените три вида планове се разработват за
обекти:
1. от подкласове на функционална пожарна опасност (независимо от броя
на пребиваващите в тях):
- Ф1.1 – детски градини и ясли; специални заведения за деца с увреждания; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване и
за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с
увреждания; лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове и диагностично-консултативни центрове; амбулатории за първича или специализирана медицинска помощ, в случаите, когато включват детски консултации; центрове за спешна
медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, диализни центрове, хосписи и др.; спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебнопрофесионални заведения с интернати и сиропиталища;
- Ф1.2 - хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и
други санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели;
- Ф2.1 – кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали с културно-просветно предназначение; библиотеки и читалища;
архивохранилища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове,
циркови зали, спортни сгради и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно
определен брой на посетителите в закрити помещения;
- Ф2.2 – музеи, художествени галерии, панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина и др.п. в закрити помещения;
- Ф4.1 – училища, учебно-възпитателни заведения, вкл. за следучилищни занимания, учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения, колежи,
висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията.
2. за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души – сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта,
съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които
броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал).
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3. за обекти, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души, от подкласове:
- Ф4.2 – сгради за административно обслужване, сгради на информационни и
редакционно- издателски организации, сгради за научноизследователска дейност,
комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции;
- Ф5.1 – производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни
помещения, работилници; сгради на научно-експериментални бази;
- Ф5.2 - складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт).
Съгласно ал. 4 на член 9 от наредбата се допуска посочените три вида планове да не се изготвят за сгради от подклас на функционална пожарна опасност
Ф1.3 (многофамилни жилищни сгради) и Ф1.4 (еднофамилни жилищни сгради).
ПЛАНОВЕ, регламентирани със Закона за защита при бедствия
(посл. изм., ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
І. Съгласно чл. 35 от Раздел ІІ на глава четвърта. Участие и съдействие на
физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци при бедствия,
юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЕКТИ, представляващи строежи първа, втора и
трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, разработват АВАРИЕН ПЛАН НА
ОБЕКТА, който съдържа:
1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда
от авария в обекта;
2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
3. мерките за защита на персонала;
4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост
от въвеждане на плановете за защита при бедствие.
Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото, ако е
определено в специален закон.
ІІ. Съгласно чл. 36 от закона юридическите лица и едноличните търговци с
изключение на тези по чл. 35, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И В СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ на пребиваващите, който съдържа:
1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
2. мерките за защита на пребиваващите;
3. разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки;
4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
5. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 3;
6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
***
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 29 от 22 март 2013 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.), в сила от 30
март 2013 г.
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и внася промени в 35 члена от основното съдържание на Наредба № Із-2377 от 2011 г. и в 4 от нейните приложения. Дадени са три нови определения на използвани термини и едно от съществуващите е изменено.
Въпреки многобройните изменения и допълнения, те са насочени главно към
прецизиране и конкретизиране на текстовете на Наредба № Із-2377 от 2011 г.
Например досегашният текст на чл. 3 от наредбата гласеше, че „изискванията
на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите
(собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица)”.
Новата редакция на чл. 3 от наредбата гласи, че „държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват
изискванията на тази наредба."
По същия начин са пренаписани основните членове в наредбата, като някои разпоредби на наредбата са съобразени с изискванията на:
- Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.);
- Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (ДВ,
бр. 91 от 2011 г.).
***
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г.
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работниците по срочно трудово правоотношение или
временно трудово правоотношение
(ДВ, бр. 19 от 26 февруари 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 19 от 26 февруари 2013 г., е обнародвана Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или
временно трудово правоотношение (ДВ, бр. 43 от 2006 г.), в сила от 2 март 2013 г.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

13

www.nahsw.com

Промените не са съществени и са свързани с името и дейността на предприятията,
осигуряващи временна работа, и предприятията ползватели.
***
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на
Правилника за безопасност при работа по електрообзавеждането
с напрежение до 1000 V
(обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 49 от 4 юни 2013 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник" - от 5 септември 2013 г.
Измененията и допълненията в правилника са в Глава втора. Основни изисквания за
безопасност, Раздел II. Обучение и проверка на знанията и имат за цел да се конкретизират изискванията за провеждане на специализираното обучение и проверката на знанията на лицата от електротехническия персонал в предприятията.
***
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г.
за профилактичните прегледи и диспансеризацията
(обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 33 от 5 април 2013 г., е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.), в сила от 9 април 2013 г. Допълненията са следните:
1. В чл. 2, ал. 5 се създават изречения второ и трето, съгласно които включването на пациент на диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия
от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на
диспансерното наблюдение на пациента.
Необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента
задължително се преценява в края на всяка година от определения период.
В същия чл. 2 се създава нова ал. 7, съгласно която диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.
2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 на ред "Забележка" е създадено изречение
трето, съгласно което ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи
информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.

***
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
ПРИ РАБОТА – 2013 година

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2013 година (НПБЗР – 2013
г.) е разработена в изпълнение на решение на Националния съвет по условия на труд от 5 февруари 2013 г. Тя е документ, чрез който Правителството на Република България определя своите цели
и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд.
Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на
благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на
нови професионални рискове в условията на икономическа криза.
Реализирането на тази програма се разглежда като неразделна част от мерките за постигането на общата цел за икономическо развитие на страната, а именно - повишаване благосъстоянието и качеството на живот на всички социални групи в обществото.
Програмата включва и доразвива изпълнението на основните приоритети от Стратегията
по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в приоритетите на Стратегия
Европа 2020 за създаване на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в полза на
гражданите, предприятията и работниците.
Съобразена е и с препоръките на Международната организация на труда за насърчаване на
безопасните и здравословните условия на труд, с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести.
НПБЗР – 2013 г. е в съответствие с приоритетите за осигуряването на заетост за възможно
най-широк кръг работоспособни граждани, като насърчава създаването на такава работна среда,
която да дава възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот.
Насочена е към осигуряване на такива условия на труд, при които работата да стимулира
здравето и благополучието на хората, да дава възможност за задържане на работа и да осигурява
лично удовлетворение от изпълняваната работа.
2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Основна цел: Превенция на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови злополуки
Цялостната концепция на програмата е насочена към превенция преди рехабилитацията и
рехабилитация преди преждевременното (ранното) напускане на пазара на труда.
Реализирането на законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки ще допринесе за:
осигуряване на необходимото ниво на защита на работното място;
подобряване на здравето на работниците и служителите;
продължаване на тенденцията за устойчиво намаляване на трудовия травматизъм.
подобряване на качеството на работата.
За постигане на основната цел на НПБЗР-2013 г. ще се изпълняват мерки в следните приоритетни области:
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Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към
прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.
Приоритетна област 1. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в
областта на безопасните и здравословни условия на труд
Националното законодателство в областта на безопасността и здравето при работа съответства на правото на Европейската общност. Въведени са изискванията на всички директиви на
Европейския съюз, които са в сила за държавите-членки.
Новите директиви на Европейския съюз, свързани с безопасността и здравето при работа,
се въвеждат и влизат в сила със срокове, определени от Европейската комисия и еднакви за всички
държави-членки на Европейския съюз. Изградена е система от норми, конкретни изисквания и
задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа, която създава реална основа за
реализиране на принципите на единния европейски пазар.
В съответствие с принципите на по-доброто регулиране е необходимо съществуващата законодателна рамка да се подобрява, особено по отношение на специфичните нужди на малките и
средни предприятия.
Важно е обаче да не се нарушават принципите за минималните изисквания за осигуряване
на БЗР, да не се намаляват съществуващите нива на защита, както и да не се създават условия за
нелоялна конкуренция.
В тази връзка е и голямото предизвикателство - подобряването на условията на труд да не
бъде подчинено на чисто икономически съображения.
Анализът на изпълнението на приоритетите на Стратегията по БЗР 2008-2012 г. показва, че
е необходимо да се насочат усилията за усъвършенстване на законодателството, свързано със:
- минималните изисквания относно микроклимата и осветеността на работното място;
- осигуряването на безопасността при използването на временните съоръжения за строителство;
- техническата безопасност в рискови сектори на икономиката, като металургията и др.
- задължителните медицински прегледи на работниците и служителите.
Налагането и единното прилагане на законодателството е сред най-важните предизвикателства на политиката в областта на БЗР.
В тази връзка е важно контролът да не се извършва само в името на работниците и служителите, но и в името на осигуряване на свободна и лоялна конкуренция.
В контекста на постигане на максимално ниво за защита на работещите, при осъществяване на цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство ИА „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) успешно съчетава и прилага мерките за контрол и превенция.
Агенцията ще продължи изпълнението на планираните мерки, свързани с модернизиране
работата на инспекцията по труда чрез:
- укрепване на административния капацитет;
- усъвършенстване на методологията на контрол;
- подобряване на планирането и организацията на дейността;
- усъвършенстване на системата за обучение и квалификация;
- повишаване на мобилността и въвеждане на информационните технологии в работата;
- прозрачност на цялостната дейност на инспекцията по труда пред обществото;
- сътрудничество с организациите на работодателите и на синдикатите, както и с други
контролни органи.
В тази връзка акцентът ще продължи да бъде ефективността на инспектирането и консултирането.
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Приоритетна област 2. Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и
на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място
Средносрочният преглед на трудовият травматизъм поставя акцент върху негативното
въздействие на трудовите злополуки от човешка и икономическа гледна точка. Въпреки че е постигнат напредък, все още определени категории работници и икономически сектори са сериозно
засегнати от опасност от злополуки.
По данни от Информационната система за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт (НОИ) лицата, осигурени за трудова злополука и професионална болест за 2010 г.
са 2 556 799.
Статистиката на НОИ1 за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за периода от 2010 г. до 2012 г с 2%.
През 2010 г. са регистрирани общо 3086, през 2011 г. – 2752 и през 2012 г. – 3027.
За периода се наблюдава тенденция за намаляване на броя на смъртните трудови злополуки от 109 за 2010 г на 82 през 2012 г. Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от
трудови злополуки – 59 %.
Разпределението на трудовите злополуки по икономически дейности (КИД-2008) определя секторите с най-висок риск за здравето и безопасността на работещите, както следва:
„Преработваща промишленост” – 849 трудови злополуки през 2010 г., 701 през
2011 г. и 697 през 2012 г.;
„Транспорт, складиране и пощи” – 357 трудови злополуки през 2010 г., 298 през
2011 г. и 271 през 2012 г.;
„Строителство” – 298 трудови злополуки през 2010 г., 248 през 2011 г. и 210 през
2012 г.
От разпределението на трудовите злополуки по сектори се отчита най-голям абсолютен
брой трудови злополуки в „Преработващата промишленост“ - общо 849. Следват секторите
„Транспорт, складиране и пощи” – 357 злополуки, “Строителство” – 298 злополуки и “Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети” – 204 злополуки. В тези четири сектора са работили общо
1 350 056 осигурени лица, или около 52 % от всички осигурени лица.
Разпределението на трудовите злополуки по трудов стаж и професионален опит показва, че през 2010 г. са регистрирани 164 злополуки с работници и служители с общ трудов стаж до
една година, което е 6,67 % от злополуките станали на работното място. Имащите стаж по професията до 1 година са допуснали 595 злополуки или 24,21 % от същите. В тази връзка работници и
служители без професионален опит и трудов стаж се очертават като уязвима рискова група.
Броят на малките и средни предприятия (МСП) в Р България е 204 334 , а общият брой
на осигурените лица в МСП е 1 754 436, разпределени както следва:
в предприятия с до 4 лица – 259 424 брой осигурени
от 5 до 9 лица – 194 109 осигурени
от 10 до 19 лица – 236 242 осигурени
от 20 до 49 лица - 383 561 осигурени
от 50 до 99 лица – 319 660 осигурени
от 100 до 149 лица – 163 714 осигурени
от 150 до 199 лица – 109 078 осигурени
от 200 до 249 лица – 88 643 осигурени.
Броят на трудовите злополуки в малките и средни предприятия през 2010 г. е общо 1200,
което е 49 % от общия брой.
Откритите досиета на лица със съмнение за професионална болест, за периода 2001 - 2012
г. в териториалните поделения на НОИ са 2919.

1

Данните за ТЗ на НОИ за 2010 г. са окончателни, а за 2011 и 2012 г. – оперативни, актуални към 11.01.2012 и съответно 11.01.2013 г.
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При съобщаваната професионална патология се установява трайна тенденция на намаляване на случаите със съмнение за професионална болест – при средно ниво 330 лица с получени бързи известия за периода 2001 - 2008 г., са регистрирани бързи известия за 111 лица през 2009 г., 47
лица през 2010 г., 49 лица през 2011 г. и 24 лица през 2012 г.
През 2012 г. в териториалните поделения на НОИ са открити 26 досиета за професионални
болести, сигнализирани с бързи известия. Заболелите лица със съмнение за професионален характер на заболяванията са 24. Най-голям брой бързи известия са получени в ТП на НОИ, в Софияобласт (5), следват Хасково (4), Пловдив (3), Кърджали (2), Перник (2), Стара Загора (2) и др. Не
са получени бързи известия в 18 ТП на НОИ.
В изпълнение на контролната дейност на ИА ГИТ през 2012 г. са извършени общо 56 431 бр.
проверки, в 40 347 предприятия. Констатирано е, че:
в 98 % от проверените предприятия има длъжностно лице, изпълняващо функциите на орган за безопасност и здраве при работа;
97 % от проверените предприятия са с изготвена оценка на риска за здравето и безопасността на работещите;
97 % от проверените предприятия са с осигурено обслужване на работещите от
служба по трудова медицина;
в 65 % от предприятията са учредени Комитети или Групи по условия на труд
(предприятия с до 5 лица нямат това законово задължение).
Като цяло тези показатели леко се повишават спрямо 2011 г.
Увеличават се броят на предприятията, в които работодателите утвърждават Програми за
предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността на работещите.
Установява се, че в 95 % от проверените предприятия има приети и утвърдени от работодателя
конкретни мерки със срокове и отговорни лица за минимизиране на риска.
Предизвикателство пред управлението на професионалните рискове е въвеждането на
ефективни системи за мониторинг и оценка на риска, обвързани с прилагането на нови технологии
и технически решения, адаптирани към съвременното развитие на науката и техническия прогрес,
както и към появата на нови психосоциални рискове – стрес при работа, упражняване на тормоз и
насилие на работното място и др.
В сравнение с предходната година, през 2012 г. се запазва съотношението между нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нарушенията на
разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е 43 %, а по законосъобразността на трудовите правоотношения
– 57 %.
Въпреки очертаните позитивни тенденции за намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на условията на труд в предприятията, все още част от производството в редица икономически дейности се реализира с остарели машини и оборудване, които са основен източник на
опасности за работещите от една страна, а от друга – намаляват производителността.
През 2012 г. контролните органи на ИА ГИТ са констатирали 11 225 нарушения, свързани
с обезопасеността на работното оборудване, като най-голям брой от тях са свързани с неосигурена
защита от директен и индиректен допир до ел. ток – 6 857 броя и с липсата на предпазни устройства – 1 432 броя.
С оглед създаване на по-качествени и сигурни работни места е необходимо да продължи
подкрепата за работодатели, които правят инвестиции за подобряване на условията на труд, вкл.
реконструкция и модернизация на предприятията и работните места; внедряване на ново, и реконструкция и модернизация на използваното работно оборудване; изграждане на технически системи
за контрол на параметрите на работната среда и др.
От особено значение в тази насока е и осигурената подкрепа за предприятията по схемата
„Безопасен труд”, изпълнявана по ОП „Развитие на човешките ресурси”. По програмата общо за
периода е осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 70 000 000 лв., която ще се разходва за:
анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо
или на отделни елементи от нея;

гр. София, ул. „Триадица” 5А

18

www.nahsw.com

модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти,
технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка
с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и
технологии.
Ефективното управление на професионалните рискове изисква прилагането на добре познатите инструменти за превенция в областта на БЗР да се подобри. Тъй като оценката на риска е
доказан подход за системното управление на безопасността и здравето при работа, както и важна
част от много по-широк процес, който фокусира върху превенцията, ще се работи за осигуряване
на високо качество на оценката на риска, като се стимулират лесни за прилагане инструменти,
които да подпомогнат предприятията при управление на професионалните рисковете.
Статистиката показва, че мускулно-скелетните смущения са една от основните тревоги на
работниците и служителите, а психосоциалните рискове, свързани с работата се утвърждават като
все по-нарастващ проблем. Като прибавим към тези констатации и застаряването на работната сила,
се отчита опасност, влошената работна среда да стане пречка за постигане на по-висока заетост и
икономически растеж.
Ето защо чрез цялостен подход за превенция на професионалните рискове е необходимо да
бъдат убедени работниците и работодателите от огромните предимства на добрата работна среда.
Приоритетна област 3. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.
Законодателството и ефективното му прилагане са от ключово значение за превенция на
трудовите злополуки и професионални болести в предприятията. В тази връзка ще продължат усилията за насърчаване на култура на превенция чрез дейности, насочени към:
интегриране на управлението на безопасността и здравето при работа в цялостното
управление на предприятията;
повишаване на осведомеността;
подобряване на знанията и уменията на работещите по безопасност;
разработване и разпространение на добри практики за подобряване условията на
труд, особено за МСП;
решаване на проблема за качеството на външните услуги за превенция;
информационното осигуряване и поддържане на необходимите бази данни в областта на БЗР.
Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд е осигурена възможност за реализиране на програми за диагностика на професионалните болести. Развитието на програмите за
диагностика на професионалните болести е необходима мярка за превенция на здравните рискове
чрез повишаване на ефективността от наблюдението. Целта е успешната рехабилитация и реинтеграция на работещите, принудени да сменят работата си вследствие на трудова злополука, или
поради различна степен на трайна загуба на работоспособността са останали без работа.
Подкрепата на социалните партньори за провеждане на ефективна политика за здраве и
безопасност при работа е важен ресурс. Превръщането на тази подкрепа в конкретни инициативи е
предизвикателство както за държавните институции, така и за социалните партньори. Необходимо
е да се развие капацитетът за създаване на партньорства между различните организации за провеждане на ефективен диалог и пълноценно участие в процеса на прилагане на политиката по безопасност и здраве при работа, както на национално и браншово равнище, така и на ниво предприятие.
Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на:
степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите;
размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради
временна нетрудоспособност;
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броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност);
разходите, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на работа
(консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.);
загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените
услуги, като следствие от събитие, което завършва с травма.
осигурителната и застрахователната тежест и др.
Изпълнението на заложените мерки е финансово осигурено от: Държавния бюджет, в съответствие с програмните бюджети на отговорните министерства, ведомства и организации за 2013
г.; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; фонд „Условия на труд” и други източници.
Описание
№

Дейност/

на

Мярка

дейността/
мярката

Отговорни
ИндикаОчакваинститори за
ни ретуции/
изпълзултати
Участнение
ници

Полза/
Ефект

Необходими средства в лв. /
Източник
на финансиране

Приоритетна област I. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд
Въвеждане на правото на Европейския съюз и на международните стандарти на МОТ в националното
законодателство.
1

Директива 2010/32/ЕС на Разработване на
Съвета от 10 май 2010
нормативен акт
година за прилагане на за въвеждане на
рамковото споразумение Директивата
за превенция на нараняванията с остри и режещи инструменти в сектора на здравеопазването
и болниците, сключено
между HOSPEEM и
EPSU

МЗ,
НЦОЗА

Нормативен
акт

Издаден Ефективна защита Държанормати- на работещите от вен бювен акт рискове, свързани с джет
нараняванията с
остри и режещи
инструменти в
сектора на здравеопазването и болниците

Усъвършенстване на националното законодателство по БЗР
Определяне на функциите и задачите на представителите по БЗР на
работниците и служителите

Разработване на
проект на ЗИД на
Закона за здравословни и безопасни условия на
труд (ЗЗБУТ)

3

Определяне на минимални изисквания за
микроклимата на работните места

Разработване на МТСП,
Наредба за ми- МЗ
нимални изисквания за микроклимата на работните места

Разрабо- Издаден Ефективна защита Държатена
нормати- на работещите от
вен бюнаредба вен акт рискове, свързани с джет
неблагоприятен
микроклимат на
работните места

4

Определяне на минимални изисквания за
осветление на работните
места

Разработване на МТСП,
Наредба за мини- МЗ
малните изисквания за осветление
на работните мес-

Разрабо- Издаден Ефективна защита Държатена
нормати- на работещите от вен бюнаредба вен акт рискове, свързани с джет
осветлението на
работните места

2
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та
5

Усъвършенстване на
системата за задължителните предварителни и
периодични медицински
прегледи на работниците
и служителите

Разработване на
проект на Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците и
служителите

6

Актуализация на праРазработване на
вилници, регламентира- проекти на
щи БЗР:
- Правилник по
БТ в металодобивните предприятия от системата на цветната
металургия
(В-01-03-03),
МХМ,1971г;
- Правилник за
БТ при термична
обработка на
металите (изд.
1969г.)

МЗ /
Разрабо- Издаден Ефективно наблю- ДържаМТСП, тена
нормати- дение и контрол
вен бюНЦОЗА, наредба вен акт върху здравното
джет
НОИ,
състояние на наетите лица
социални
партньори
МИЕТ,

Хармонизиране
МТСП, на нормативнаИА
та уредба
''ГИТ'',
със съвременните технологични
социални и управпартньо- ленски
ри
практики
в предприятията.

Проект Въвеждане на
на пра- единни правила и
вилник норми
по безопасност и Превенция на проздраве
фесионалните риспри рабо- кове.
та

Държавен бюджет
Фонд
„УТ”

- Правилник за
БТ в предприятията, производители на пиво и малц
в България (изд.
1973г.)
7

Определяне на изисква- Разработване
МТСП,
ния за БЗР при работа с: Правилник за
МВР,
безопасността на ИА”ГИТ
труда (ПБТ)
- взривни вещества,
социални
партньо-пиротехнически издери, пролия;
фесионални
- боеприпаси и огнестсдружерелни оръжия и
ния
- при утилизацията на
боеприпаси:

Изготвен Издаден Въвеждане на
Държапроект на правил- единни правила и вен бюнормати- ник по
норми
джет
вен акт безопасност и
Превенция на проздраве
фесионалните риспри рабо- кове.
та

8

Актуализиране на Статистическа система
„Трудови злополуки“
(ДВ, бр. 50 от 2002 г.)

Изготвяне на
НСИ,
общата методо- НОИ
логия и методиката за кодиране
на характеристиките на трудовата
злополука, съгласно Регламент
(ЕС) № 349/2011

Статистическа
система,
отговаряща на
Европейските
регламенти и националното
законодателство

Актуализиране на Статистическа системи

Изготвяне на
общата методо-

Статисти- Обнарод- Събиране и предос- Държаческа
ване в
тавяне на статисти- вен бю-

9
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Обнародване в
Държавен вестник

Събиране и предоставяне на статистическа информация
съпоставима с тази
на страните от ЕС

Държавен бюджет
Фонд
условия
на труд

www.nahsw.com

„Професионални болес- логия и методи- НОИ
ти“
ката за кодиране
(ДВ, бр. 5 от 2004 г.)
на характеристиките на професионалната болест,
съгласно Регламент (ЕС)
№1338/2008

система, Държа- ческа информация
отгова- вен вест- съпоставима с тази
ряща на ник
на страните от ЕС
Европейските
регламенти и националното законодателство

джет
Фонд
условия
на труд

Усъвършенстване на контрола по прилагане на законодателството в областта на БЗР
10

Укрепване на административния капацитет на
ИА ГИТ (Проект „Повишаване ефективността
на контролната дейност
на ИА ГИТ” )

Въвеждане на
ИА
информационни- „ГИТ”,
те технологии в МТСП
дейността на ИА
ГИТ

Обучение на
ИА
инспекторите по „ГИТ”
труда
ЦРЧРРИ
към
МТСП

Сключен Разработена и
договор внедрена инза работа формационна
по Про- система*
екта,
дейност (* дейността
„Разра- стартира през
ботване и 2012г и ще
внедря- приключи през
ване на 2014г.)
информационна
система
на ИА
ГИТ”

Повишава- 3 535 929,2
не качест- 9 лв. с
вото на
ДДС*
контролната дейност

Повишаване на
квалификацията на служителите и поддържане на придобити специфични знания и
умения за провеждане на
ефективен и
качествен контрол (общо 460
служители)*

Повишава- 565 680 лв.
не качест- с ДДС*
вото на
контролната дейност

Повишаване на
професионалната
компетентност
на служителите

(* бюджетът е общо
за дейността от 2013г.
до 2014г.)

(* бюджетът е общо
за дейността от 2013г.
и 2014г.)

(* дейността
стартира през
2013г. и ще
приключи през
2014г.)

11

Осигуряване на прозрачност на дейността на
Инспекцията по труда
пред обществото

Включване в
ИА
работата на ИА „ГИТ”,
ГИТ на асистент - МТСП
инспектори

Сключен Назначени 110
договор с асистенти в ИА
основни ГИТ
елементи
- подготовка и
изпълнение на
функциите на
асистентинспектори, по
Проекта

Повишаване качеството на
контролната дейност

Осигуряване на ИА
информация за
„ГИТ”
дейността на ИА
„ГИТ”

Периодични
публикации,
информацион-

Повишена
прозрачност и повишена
оценка на
обществе-
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ни кампании

ната значимост на
дейността
на ИА ГИТ

Поддържане на
сайта на
ИА
„ГИТ”
12

Осъществяване на ефек- Насочване на
ИА
тивна контролна дейност контролната дей- „ГИТ”
ност в предприятия от преработващата промишленост и строителството

Извършени
проверки

Увеличен
брой предприятия с
осигурени
здравословни и
безопасни
условия на
труд

Насочване на
ИА
контролната дей- „ГИТ”
ност в предприятия, извършващи
дейност на големи
строителни обекти, в т.ч. магистрали Тракия и Струма, обекти на
„Метрополитен”
АД гр. София

Извършени
проверки

Подобрена
защита на
работниците, извършващи дейности на
големи
строителни
обекти в
областта на
условията
на труд

Инспектиране на ИА
предприятията с „ГИТ”
рискови производства и дейности,
подлежащи на
периодичен контрол

Извършени
проверки

Превенция
по здраве и
безопасност при
работа в
рискови
производства и дейности

Информационно осигуряване на системата по БЗР
13

Обработка и систематизиране на статистическата информация за трудовите злополуки и професионалните болести

Статистическа
НОИ
информация за
трудовите злополуки за 2011 г.

Статистическа
информация,
публикувана в
сайта на
НОИ

Налична,
актуална
статистическа
информация за
2011 г.

Предприемане на Бюджет на
мерки и мотиви- НОИ
ране на управленски решения
по безопасни и
здравословни
условия на труд

14

Обработка и систематизиране на оперативна
информация за трудовите злополуки

Годишна опера- НОИ
тивна информация за трудовите
злополуки за
2012 г.;

Оперативна
информация,
публикувана в
сайта на
НОИ

Навременна
оперативна
информация за
съответния период

Предприемане на Бюджет на
мерки и мотиви- НОИ
ране на управленски решения
по ЗБУТ

Оперативна информация за трудовите злополуки
за всяко тримесечие на 2013 г.
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15

Публикуване на данните Разработване в
НОИ
в интернет страницата на табличен и граНОИ за трудовите зло- фичен вид на
полуки и професионал- статистическата
ните болести
информация за
трудовите злополуки и професионалните болести,
разпределени по
класификациите
съответно на
ССТЗ и ССПБ.

Книга за
трудови
злополуки/ брой,
разпределение,
показатели;

Електронен вариант и на
хартиен
носител

Очертаване на
Бюджет на
тенденции в тру- НОИ
довия травматизъм

Годишник на
НОИ

Приоритетна област II. Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискова на работното място
16

Управление на дейността по здравословни и
безопасни условия на
труд

Разработване и ИА
въвеждане на
„ГИТ”
модели на системи за управление
на дейността по
безопасност и
здраве при работа
(БЗР), с 14 обособени позиции

Разработване на ИА
Кодекси на „доб- „ГИТ”
ри практики”;
Технически правила, Ръководство с практически
правила и ръководни принципи
по безопасност и
здраве при работа

Създа- Разработедени 13 ни и въвебран- дени 13
шово модела на
ориен- СУ по БЗР
тирани в мин. 200
модели предприяна
тия
СУБЗР,
внед- (* дейнострени в та стартира
200
през 2012г
предп- и ще прикриятия лючи през
2014г.)

Подобряване на 3 770 980
организацията по лв. с ДДС*
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия на труд в
предприятията
(* бюджетът е общо
за дейността приз
2013г. и
през
2014г.)

Разра- Издадени и Подобряване на
ботени разпрост- организацията по
Кодек- ранени 30 осигуряване на
си на бр. Кодекси здравословни и
„добри за „добри безопасни услопрак- практики” вия на труд в
тики”; в тираж по предприятията
Техни- 1000бр.
чески всеки*
правила,
Ръководство
с практически
правила и
ръководни

1 998 547
лв. с ДДС*

(* бюджетът е общо
за дейността през
2013г. и
през
2014г.)

прин- (* дейностципи та стартира
по
през 2012г
безо- и ще прикпасност лючи през
и здра- 2014г.)
ве при
работа
за 30
икономически
дей-
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ности

17

18

Разработване на ИА
практически
„ГИТ”
инструменти за
оценка на работното място по
икономически
дейности

Изготвени
общ 30
методики за
оценка
на
риска
по
икономически
дейности,
въведени в
програмен
продукт за
оценка
на
риска

Достъпен
за използване от
широк кръг
потребители програмен продукт за
оценка на
риска с
въведена
информация за 30
икономически дейности

Подобряване на 1 846 400
организацията по лв. с ДДС
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия на труд в
предприятията

Мониторинг на условия- Разработване на ИА
та на труд по икономи- профили по безо- „ГИТ”
чески дейности
пасност и здраве
при работа (БЗР)
по икономически
дейности

Изготвени
общ
профил
и 30
профила по
икономически
дейности

Разработен
общ профил и 30
бр. профили по икономически
дейности*

Наличие на акту- 2 358 046
ална информация лв. с ДДС*
за 30 икономически дейности

Осигуряване на здравно Проучване на
наблюдение в сектор
психоемоционал“Здравеопазване”
ното напрежение,
насилието, стреса
и бърнаут синдрома (синдром на
професионалното
изчерпване)

Социални партньори,
НЦОЗА МЗ

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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(* дейността ще стартира през
2012г и ще
приключи
през
2014г.)

Иден- - Разработифи- тени инцира-не формацина
онни материско- риали за
ви
рисковите
факто- фактори за
ри за развитието
разви- на
тието
на
бърнаут синдрома ,
насилието,
стреса
и за
влошаване на
здравето на
медицинските
работници

(* бюджетът е общо
за дейността през
2013г. и
през
2014г.)

Ограничаване на Държавен
насилието, стреса бюджет
и бърнаут синдрома и влиянието
му на заболявания с психосоматичен механизъм на възникване, като:

бърнаут
повишено артесиндрома и риално налягане,
за влоша- исхемична болест
ване на
сърцето, язвездравето на на
работещите на болест на стов здравео- маха, депресия и
пазването др.
- Разработени препоръки за
ограничаване на
вредното
действие на
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рисковите
фактори за
развитието
на бърнаут
синдрома и
за влошаване на
здравето на
персонала в
здрвавеопазването
19

Осигуряване на здравно Проучване на
НЦОЗА наблюдение в образова- психоемоционал- МЗ
телния сектор
ното напрежение,
стреса и бърнаут
синдрома (синдром на професионалното изчерпване)

Иден- - Разработифи- тени инцира-не формацина
онни материско- риали за
ви
рисковите
факто- фактори за
ри за развитието
разви- на бърнаут
тието синдрома и
на
за влошабърна- ване на
ут син- здравето на
дрома учителитеи за
Разработевлоша- ни преповане на ръки за
здраве- ограничато на ване на
учите- вредното
лите

Ограничаване на Държавен
бърнаут синдро- бюджет
ма и влиянието
му на заболявания с психосоматичен механизъм на възникване, като:
повишено артериално налягане,
исхемична болест
на сърцето, язвена болест на стомаха, депресия и
др.

действие на
рисковите
фактори за
развитието
на бърнаут
синдрома и
за влошаване на
здравето на
учителите
Приоритетна област ІІІ. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите
към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността
20

Рехабилитация Рехабилитация и реин- НОИ, Разработени и
и реинтегра- теграция на работещи МЗ прилагани нация на рабо- от рискови сектори на
ционални оттещи от рис- икономиката, които са
раслови прогкови сектори принудени да сменят
рами за рехана икономика- работа си вследствие на
билитация и
та
трудова злополука и
реинтеграция
професионална болест,
на работещите
или поради различна
степен на трайна загуба
на работоспособността,
са останали без работа

Брой работещи, преминали рехабилитация

Подобряване на Бюджет
професионалния на ДОО
и здравен статус
на работната сила
в рискови сектори от икономиката

21

Издаване и
Изготвяне на дипляни с МИразпростране- резюме на най-важните ЕТ,
ние на инфор- разпоредби от актуали- фонд
мационни
зираните правилници за „УТ”
материали във безопасност на труда
връзка с актуализираните
правилници за
безопасност на
труда

Брой предприятия, разполагащи с
информационни материали

Повишена информираност с
цел правилно
прилагане на
нормативните
актове

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Правилно прилагане на нормативните
актове

26

Фонд
„УТ”

www.nahsw.com

22

Подкрепа за
достоен труд –
информиране
на работещите
с цел насърчаване на промените в поведението за

Изграждане и функциониране на електронна
платформа за дистанционно обучение по
БЗР.

укрепване на Поддържане на мрежа
здравето и
от информационни
работоспособ- бюра "Достоен труд"
ността
Провеждане на кръгли
маси по въпросите на
БЗР.
Издаване на наръчници
по БЗР и разпространение на добри практики.

Соци
ални
партньори

Функционираща ел. платформа за дистанционно
обучение

Повишаване на
мотивацията и
информираността за
подобряване на

Подкрепа за достоен ОПРЧР
труд – информиране
на работещите с цел
насърчаване на промените в поведението
за укреп-

Действаща
мрежа от 25
информационни бюра в
страната ( 1
централно бюро в София,
шест регионални центъра, и
18 спомагателни бюра в
страната.)

безопас- ване на здравето и
ността и работоспособността
здравето
на работното
място

Проведени
кръгли маси – 8
бр. Издадени
информационни мат. – 2бр.
23

Укрепване и
разширяване
ролята на социалния диалог за повишаване на мотивацията за
прилагане на
законодателството по безопасност и
здраве при
работа

Провеждане на обучение по безопасност и
здраве при работа за
представители на: комитетите/групите по
условия на труд, областните съвети по условия на труд, отрасловите (браншовите) съвети
по условия на труд,
както и на работодатели и работодателски
организации

Соци Проведени
Брой
Повишаване на капа- Фонд
ални семинари за
проведе- цитета на социалните „Условия
обучение по
ни обу- партньори на ниво
на труд”
безопасност и чения
предприятие за ефекпарт- здраве при
тивно прилагане на
ньо- работа
Брой
законодателството по
ри,
проведе- БЗР
Фонд Проведени
ни ин„Ус- конференции и форма- Повишаване на освело- кръгли маси за ционни домеността и мотивавия обмяна опит и кампании цията на работещите
на
добри практики
и на работодателите
труд” в областта на
за изпълнение на
безопасност и
законодателството по
здраве
безопасност и здраве
при работа

Фонд
„Условия
на труд
Провеждане на инфор- Соци при работа;
мационни кампании за ални
Издадени и
превенция на професиразпространени
оналните рискове
информационни
парт- материали по
ньо- безопасност и
при рари, здраве
бота за рискови
Фонд отрасли и дей„Ус- ности, и за рисло- кови групи
вия работещи
на
труд”
24

Подобряване - Организиране и прона информира- веждане на тематични
ността и ком-

гр. София, ул. „Триадица” 5А

МЗ / Проведено обу- Брой
Повишена компетент- Държавен
НЦО чение на специ- проведе- ност на работещите в бюджет
алисти в област- ни обуче- областта на осигуря-
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петентността курсове;
ЗА; та на ЗБР;
на работещите
за осигуряване - Разработване на обучи- Фонд Разработени и
телни материали;
на БЗР
„УТ” разпространени
обучителни
- Разпространение на
материали;
примери за добра прак- социтика - подбор и разпрос- ални
транение на примери за парт- Подбрани и
ньори разпространени
добра практика от утпримери за
върдени европейски и
други източници;
добра практика

ния;

ването на БЗР – медицински и немедицински специалисти, рабоБрой
тодатели и мениджъобучири, работещи и технителни
материа- те представители –
синдикати, КУТ и
ли;
ГУТ.
Разработено ръководство

- Разработване на ръководство за оценка на
психосоциалните рискове при работа в офис
25

Разширяване Провеждане на работни
на мрежата от срещи за изготвяне на
комитети по
план за действие на КУТ
условия на труд в съответния бранш
на съществуващата уебстраница в три
нови бранша в
България:
- минна промишленост;

Со- - Създадена и
циал- поддържана
ни
интернет страпарт- ница
ньори

- Наличие на
актуална информация за
дейността на
КУТ/ ГУТ

- дървопреработване;

Разширена мрежа
на
КУТ/ГУТ;

Създадена Подобряване на соции подалния диалог и приладържана гане на концепцията за
интернет достоен труд.
страница

- храни и напитки
26

27

Повишаване
ефективността
и ресурсната
обезпеченост
на сътрудничеството между ИА”ГИТ”,
други контролни органи
и социалните
партньори.

Усъвършенстване на системата на образование и обучение по БЗР в
средното училище.

Периодичен обмен на
информация за състоянието на условията на
труд

Разработване на Учебно помагало в помощ
на образованието и
обучението по БЗР в
средното училище.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

В рамките
на бюджет по
Проект
„Достоен
труд и
диалогобмен и
добри
практики”

ИА - Повишаване
„ГИТ на ефективността и ефи”,
соци- касността на
ални контрола
парт- - Активиране
ньо- дейността на
ри
комитетите и
групите по
условия на
труд, там, където ги има и
съответно създаване на такива

- Обмен Развитие на социал- Държана информа- ното партньорство на вен бюработното място
джет
ция в
тристранния
съвет по
условия
на труд и
ефективно сътрудничество

Соци Разработено
ални учебно помагапарт- ло.
ньори

Разрабо- Подобряване на ме- Фонд
тено
тодиката на препода- „Условия
учебно ване и съдържанието на труд”
помагало. на учебната програма
по БЗР. Практически
указания в помощ на
преподавателите при
обучението по конкретни теми по БЗР.

28

- Повишаване
активността на
КУТ/ГУТ
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
БДС Компас, брой 2/2013
Нов технически комитет за биотехнологии
Международната организация за стандартизация (ISO) създава нов технически
комитет ISO/PC 276 Биотехнологии (Biotechnology) с обхват на дейност стандартизация
на биотехнологични продукти, методи и процеси; разработване на международно признати и приети термини и определения; аналитични и диагностични методи; инструменти за определяне на международната съпоставимост на данни. В обхвата на комитета не
попада стандартизация за разработване на приложения за селскостопанската, хранително-вкусовата и медицинската индустрия. При проявен интерес БИС може да придобие
членство в комитета.
Нов проектен комитет за устойчивост при закупуване
Международната организация за стандартизация (ISO) създава нов проектен комитет ISO/PC 277 Устойчивост при процесите на закупуване. Целта е да се разработи
стандарт, подпомагащ организациите в интегрирането на социалната отговорност в
процеса на закупуване на стоки и услуги. При проявен интерес БИС може да придобие
членство в комитета.
Предложение за нова област на дейност
Международната организация за стандартизация (ISO) представя предложението
на националния орган за стандартизация на Китай (SAC) за откриване на нова област
на техническа дейност: „Услуги, свързани с данни за одит“ (Audit data services).
Обхват на предложения технически комитет ще бъде стандартизация на следните аспекти: термини и определения, класификация на данните за одит: счетоводни данни, бизнес данни, данни от извършване на одит (план за одит, програма на одит, доклад
от одит), управление на процеса и др. При проявен интерес от страна на заинтересованите страни БИС може да подкрепи създаването на технически комитет в областта.
Крайният срок за представяне на коментари е 04.06.2013 г.
Предложение за разработване на стандарт
за безопасност при работа
Международната организация за стандартизация (ISO) представя предложението
на Великобритания за разработване на международен стандарт „Системи за управление
на здравето и безопасността при работа. Изисквания” на базата на OHSAS 18001.
При проявен интерес от страна на заинтересованите страни БИС може да подкрепи създаването на технически комитет в тази област. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, те могат да заявяват
своето желание за активно участие в работата на комитета или като наблюдатели.
Крайният срок за представяне на коментари е 11.06.2013 г.
***

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
Новият доклад на EU-OSHA за
общоучилищен подход към БЗР и образованието
(15 май 2013 г.)

Докладът се занимава с прилагането на общоучилищния подход към БЗР и образованието.
Световната здравна организация (СЗО) определя
здравето като "състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие" (WHO, 1948). Образованието има съществена роля, за да могат по-голямата част от
хората да са склонни към това състояние, като се подготвят нови поколения за живота си като възрастни.
За малките деца (детски ясли, детски градини/заведения, основно и средно образование) образованието ще се занимае с основните
концепции, свързани със здравето, безопасността и благосъстоянието, както и със социалните аспекти.
След това, за подрастващите и младите хора (професионално образование, висшето образование), фокусът ще бъде върху постепенно придобиване на социални и професионални умения насърчаване на концепцията за здравето, безопасността и благополучието на работното място и в живота като цяло като възрастни и граждани.
Трябва да се работи не само върху съдържанието на преподаването, но и на местата, където се осъществява обучението навън. Средата, в която се обучават децата и
младите хора, трябва да бъде безупречна.
Първо, учебните заведения трябва да бъдат здравословни и безопасни.
Второ. Учениците и студентите могат да участват в по-всеоб-хватен подход,
включващ не само съоръжения и оборудване, но и процедурите на управление, както и
повишаване на културата на образователната институция.
Трето. Учениците трябва да играят активна роля за здравето и безопасността на
тяхната училищна среда като част от обучението, а също така, те да чувстват „собствеността” върху околната среда и как тя се управлява, както и да се чувстват мотивирани
да изиграят своята роля в училището за безопасност и здраве.
Какво обхваща "общоучилищният подход”, описан в доклада на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)?
Този подход:
1. комбинира риска, образованието и управлението на безопасността и здравето в
училищата както за учениците, така и за персонала;
2. обединява риска, образованието, здравното образование, управлението на безопасността и здравната концепция за училището;
3. активно включва персонала и учениците в управлението на сигурността в училище;

гр. София, ул. „Триадица” 5А

30

www.nahsw.com

4. включва преподаватели по управление на БЗР в своите училища, подобряване
на тяхното разбиране за БЗР и развитие на практически умения, което подобрява тяхната способност да осигурят образование за риска за учениците;
5. развива разбирането на учениците за БЗР и нейното значение;
6. включва учениците в предлагането на решения, развиване на техните умения и
им дава „право на собственост” върху училищните правила за безопасност;
7. интегрира риска в образователната и училищната безопасност и здраве на цялата дейност на училището и начина, по който тя функционира, да стане част от живота
на училището. Това не е някакво допълнение или нещо допълнително, а част от системата на училищното образование.
До какво води общоучилищният подход към БЗР? Той води до:
1. подобряване на здравето и безопасността на персонала и учениците;
2. една подобрена среда за обучение, която има положително въздействие върху
образованието като цяло.
Стратегията на Общността
В Европа Стратегията на Общността 2007-2012 за безопасност и здраве при работа (виж http://osha.europa.eu/en/new_eustrategy) затвърждава значението на интегрирането на здравеопазването и образованието за безопасността в образователните и обучителните програми.
Този аспект е подчертан и от предходната стратегия, разработена за 2002-2006,
където се подчертава необходимостта от укрепване на културата на превенция чрез
образование и обучение.
Стратегията на Общността за 2007-2012 се обърна към всички нива на обучение,
за да бъде постигнато това укрепване на културата на превенция.
Освен това, младите работници са определени като особено уязвима категория,
чиито нужди трябва да се вземат под внимание като приоритет. Фактите показват, че
пътнотранспортните произшествия в Европа са високи сред младите работници. За да
се промени това положение, е важно първо да се подобрят условията на труд, с които се
сблъскват младите хора в трудовия си живот.
Също така е важно да се образоват и обучат млади хора още преди те да влизат в
пазара на труда, така че те да могат да имат култура на превенция при работа възможно
най-рано.
Уменията и знанията, придобити в тази област, ще даде възможност те да бъдат
участници в превенцията на професионалния риск.
Това е подходът, избран от Стратегията на Общността 2007-2012, която има за
цел не само намаляване на злополуките и заболяванията на младите работници, но и да
помогне за подобряване на културата на безопасност на работното място в дългосрочен
план.
Структура на доклада
Докладът представя 8-задълбочени случаи, насочени към прилагане на общоучилищния подход, и 21 по-кратки подхода, 9 от които се отнасят до типа общоучилищен
подход, и 12, които илюстрират БЗР-инструменти за управление.
Докладът включва анализ и обсъждане на тези различни примери. Обсъдено е
включването на обучението за рисковете и управлението на сигурността в училище в
по-широк "комбиниран" общоучилищен подход към образованието и управлението на
училището, който обхваща, в допълнение, теми като здравно образование и промоция,
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превенция на насилието и тормоза на служителите и ученици, както и устойчивото развитие и околната среда.
Кои са факторите за успех на общоучилищния подход?
Това са:
1. ангажираност и участие на служителите и синдикатите;
2. участие на учениците/студентите в идентифициране на опасностите и даване на
предложения за подобряване на тяхното образование и съответствието им с правилата
за безопасност в училище;
3. създаване на консултативни форуми за ученици/студенти, родители и персонал;
4. ангажимент на ръководството на училищния персонал;
5. мотивация на персонала/ръководителя на училището/учениците;
6. обучение на персонала и развитие на учителските умения за БЗР-образование;
7. партньорства и работа в мрежа;
8. наличие на външна подкрепа (национални разпоредби или програми, действия,
предприети от местните власти и т.н.) и/или финансиране;
9. правна рамка/законови изисквания (например за обучение за рисковете, за
участие на учениците в безопасността на управлението на училищата);
10. прости, практични инструменти и подкрепа, като се вземат предвид многото
задължения и ангажименти в училището;
11. специфични действия, съобразени с вида на училището, възрастта на децата и
на контекста, в който се работи (околната среда, БЗР и др.);
12. да има чувствителност към предизвикателствата в училище и да се взима
предвид взаимодействието между различните области на преподаване и управление в
училището.
Иновативни функции при реализиране на общоучилищния подход:
1. кариерни съвети към учениците, които да улеснят бъдещата им социална интеграция;
2. ползване на идеи от учениците за препроектиране на училищната среда;
3. сертифициране на училищата по отношение на околната среда и управлението
на БЗР;
4. обучение на учители по сертифициране на одитори;
5. създаване на ресурси за електронно обучение и сериозни игри за персонала и за
обучение на ученици;
6. обучение на персонала и помощния персонал;
7. използване на БЗР-отговорности в училището като средство за подкрепа и насърчаване на обучението за рисковете;
8. създаване на училища-БЗР-шампиони и странстващи БЗР-учители;
9. сдружения, които организират обучения за рисковете и за училищната/сградната безопасност.
Какви проблеми могат да изникнат пред общоучилищния подход? Някои от
тях са следните:
1. Липса на време: тежка програма (разколебаване на убеждението, че е важно да
се въведе здравето и безопасността в училище и че е важно за много хора да се използва активно образование);
2. липса на интерес в ръководството на училището, в персонала, в учениците/студентите, или в обществеността;
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3. недостатъчното участие на родителите;
4. трудности, когато в националното законодателство липсват нормативни разпоредби в тази насока;
5. когато в училищата нямат ефективни системи за управление;
6. икономически фактори, които оказват влияние върху наличните ресурси, или
училището е разположено в зона, която е изправена пред конкретни икономически и
социални трудности;
7. забавяния между извършените дейности и получените резултати.
Общи заключения
Случаите показват как обучението за рисковете и управлението на безопасността
могат да се комбинират в практиката.
Това помага на учениците и студентите да развият своите знания и способности за
по-ефективно идентифициране на опасностите и контрол на риска. Подходът развива
уменията
за
отговорност
и
участие
като
цяло.
В училища, където учениците и студентите участват в управлението на риска на собствената им среда, това им помага да изпълнят своите задължения по отношение на управление на БЗР било то в рамките на училището като цяло, или върху специфични рискове като насилие към персонала.
Обучението с участието на учители в областта на безопасността и здравето в училищата им помага за придобиване на знания и увереност да преподават управление на
риска за учениците.
Лидерство, демонстрирано от ръководството и показващо ангажимент за безопасна и здравословна училищна среда, е важно както за учители, така и за ученици.
И обратно, ако обучението за рисковете се извършва в атмосфера на тормоз за
персонала или учениците, а след уроците това обучение няма да бъде използвано извън
класната стая, то и културата на безопасност и здраве няма да бъде създадена в следващото поколение работници.
Понякога поетапният подход е най-добрият и интервенциите трябва да бъдат съобразени с контекста на училището.
Опитът, придобит от борбата с един проблем, като насилието върху персонала
или върху ученици от други ученици, могат да бъдат използвани в по-мащабни проекти.
Външната подкрепа по отношение на програми, ресурси и насоки е много важна,
за да се помогне на училищата, които желаят да започнет.
Органите за БЗР могат да използват своите дейности в подкрепа на прилагането
на законодателството по безопасност и здраве в училищата като ефективно средство за
насърчаване на образованието на риска в училищата.
Както във всички области на БЗР, успехът може да бъде постигнат, когато служители, директори и, в този случай, учениците и родителите са ангажирани в разработването и прилагането на решения.
Положителните нагласи и опит към участие и ангажираност в областта на БЗР,
ключов компонент на добра култура на безопасност, могат да бъдат разработени в училищата чрез активно участие на учениците в подходящи начини в управлението на безопасността в техните училища, както се изисква в Швеция, например.
Използването на шампиони по здравето и безопасността в училищата или странстващи БЗР-учители може да бъде ефективен начин за развитие на експертиза и да се
стимулира активността.
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Училищата имат много изисквания към тях. Следователно, взаимодействие, което
помага в училищата да се постигне повече от една цел, е особено важно. Такъв е случаят, ако има образование за риска и то се комбинира с безопасността на управлението на
училищата, или в ситуации, в които и двете са интегрирани в здравната програма на
училището и здравното образование.
Освен това взаимодействието може да излезе извън училището, като се прояви в
ситуации, при които ученици и шофьори пътуват заедно, за да се справят с проблема на
насилието в училищните автобуси.
В цялото училище здравословната училищна програма може да представя подходяща рамка, в която да се включат образованието за риска и създаване на безопасни и
здравословни училища, както се изисква от законодателството на БЗР.
Превенцията на насилието и тормоза е определена област на припокриване между
промоция на психично здраве и БЗР в училищата и е също един проблем, който изисква
общоучилищен подход, включващ достойнство и уважение на персонала и учениците.
Има много възможности за комбиниране на здравето, безопасността и благосъстоянието в училище с устойчивото развитие/ проблемите на околната среда и образованието в училища, където общоучилищният подход е най-подходящ.
Следователно, общоучилищният подход следва да бъде средство за обединяване на различни области на интерес, срещани в този доклад:
- трудова безопасност и здраве,
- общественото здраве и предотвратяване на произшествия и
- устойчивото развитие.
Този "комбиниран" общоучилищен подход - цялостен и хоризонтален подход - е
много подходящ за справяне със сложни и взаимозависими различни проблеми, които
трябва да бъдат взети под внимание. Взаимодействието може да се използва, за да се
спестят време и ресурси, както и за образоване за интерактивност и последователен
подход.
За да се постигне такъв "комбиниран" общоучилищен подход, се изисква тясно
сътрудничество и работа между БЗР и другите области на образователната политика,
като се развиват съвместен подходи, които ще бъдат подходящи за училищата и практически изпълними.
Необходими са инструменти за подпомагане на училищата да приложат интегриран подход - "комбиниран" общоучилищен подход.
На последно място, това е нова област, следователно продължаването на обмена и
споделянето на добри практики, включително на местно равнище, е много важно. Създаване на мрежи на местно ниво може да бъде от съществено значение за осигуряване
на подкрепа, както и информация и идеи.

***
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