ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 2/2014 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
по БЗР за периода април–юни 2014 г.
СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
за периода 2014—2020 година
ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА УСПЕХА:
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕU-OSHA ЗА 2013 Г.
ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА –
стратегически приоритет на CEN и CENELEC
за 2014 г.

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е втори брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2014 година.
През настоящата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в
електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този брой е плод на труда на колектива
на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ
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ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода април – юни 2014 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода април
– юни 2014 г.

ПМС № 48 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване,
обжалване и отчитане на професионалните болести
(обн., ДВ, бр. 23 от 2014 г.)

В „Държавен вестник”, брой 23 от 14 март 2014 г., е обнародвано ПМС № 48 от
6 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с
ПМС № 168 от 2008 г. (ДВ, бр. 65 от 2008 г.), в сила от 18 март 2014 г.
Промените в наредбата са главно редакционни и са свързани с актуализиране на
текстове в съответствие с нормативни актове, които са обнародвани след нейното издаване от Министерския съвет през 2008 г. (новият правилник и новата наредба, свързани
с медицинската експертиза, през 2010 г.)
Например новата редакция на чл. 3, ал. 2 от наредбата гласи, че комисиите
(ТЕЛК и НЕЛК) осъществяват дейността си в съответствие с Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011
г.).
В чл. 6, ал. 4, т. 3 думите "Областна инспекция по труда" са заменени с "Инспекция по труда", а в ал. 8 думите "копия от болничните листове (първичен и продължения)" се заменят с "копия от първичните болнични листове". Единствено изменението на чл. 6, ал. 8 от наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Чл. 7 ал. 1 от наредбата също има актуализирана редакция, съгласно която териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия
потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и се произнасят и
по всички въпроси на медицинската експертиза съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.), и Списъка на професионалните болести, приет с ПМС № 175 от 2008 г. (ДВ, бр. 66 от 2008 г.).
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В чл. 9, ал. 1 от наредбата думите "Националния център по здравна информация
(НЦЗИ)" са заменени с "Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)".
Член 10 от наредбата е отменен. Той гласеше, че членовете на ТЕЛК, които не
са съгласни с решенията й, подписват с особено мнение експертното решение за освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест, което представят
писмено на комисията в срок 3 дни. Решенията, подписани с особено мнение, се изпращат в НЕЛК.
В чл. 13, ал. 1, която гласеше, че Националната експертна лекарска комисия се
произнася по жалбите и по подписаните с особено мнение експертни решения на ТЕЛК
в срок 45 дни от постъпването им след клиничен преглед на лицето и обсъждане на наличните документи, думите "и по подписаните с особено мнение експертни решения на
ТЕЛК" са заличени.

ПМС № 62 от 2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор
на асансьори
(обн., ДВ, бр. 27 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 27 от 25 март 2014 г., е обнародвано ПМС № 62 от
17 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на асансьори, приета с ПМС № 75 от 2003 г. (ДВ, бр. 33 от 2003 г.),
в сила от 29 март 2014 г.
Измененията и допълненията на наредбата са свързани най-вече с подобряване на безопасността на съществуващи асансьори.
І. Забрана за ползване на подизпълнители.
Новата алинея 5 в чл. 7 от наредбата гласи, че лицата, извършващи поддържане,
ремонтиране и преустройване на асансьори, не могат да възлагат или да прехвърлят на
други лица, включително като подизпълнители, изпълнението на задълженията си по
договорите с ползвателите на асансьори.
ІІ. Повишени изисквания към съдържанието на дневника на асансьора и
неговото съхраняване.
В чл. 9, ал. 1, т. 3 от наредбата отпада изискването за извършване на плановопредупредителни ремонти, но съгласно новата редакция на т. 4 лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да водят дневник, в който не само да отразяват техническото
състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти, но и към
който да прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на
заменени предпазни устройства; асансьорните монтьори, които са извършили
проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис.
Съгласно новата ал. 6 в чл. 9 от наредбата лицата, които поддържат асансьори,
са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1, т. 4 в машинното помещение на асан-
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сьора, а ако асансьорът няма машинно помещение - в таблото за управление на
асансьора.
ІІІ. Повишени изисквания за информираност на ГД „ИДТН” за сключените
и прекратени договори за поддръжка на асансьори.
След промените в т. 1 на ал. 5 в чл. 9 от наредбата лицата, които поддържат
асансьори, са длъжни до края на всяко тримесечие да уведомяват регионалния отдел на
Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" в Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, на чиято територия е монтиран асансьорът, за ползвателите, с които са сключили или прекратили договор за поддържане на асансьори през съответното тримесечие.
ІV. Повишени изисквания към състоянието на асансьорната кабина.
От 29 март 2014 г. към досегашните 15 вида неизправности, при които лицата, които поддържат асансьори, задължително спират асансьора до отстраняването им,
с допълнението на чл. 10, ал. 1 от наредбата се допълват още три вида:
1. когато осветеността на пода на кабината и кабинната бутониера е помалка от 50 lx (допълнена е т. 11).
С § 13 от преходните разпоредби на ПМС № 62 от 17 март 2014 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори е даден срок до 30 юни 2014 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, да се снабдят с луксметър.
2. когато има напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора (нова т. 16);
3. когато има нефункциониращо устройство за двустранна разговорна
връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване
на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от наредбата (нова т. 17 в чл. 10, ал. 1).
Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 лицата, които поддържат асансьори, са длъжни от
02.04.2011 г. да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите
- да освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината, да оказват помощ при
аварии и злополуки и да спират асансьорите при техническите неизправности по чл. 10,
ал. 1, т. 1 - 6, ако са установили или са получили информация за такива неизправности.
V. Забрана за използване на азбест в спирачните системи на асансьорите.
Съгласно новия чл. 10а от наредбата лицата, които поддържат асансьори, са
длъжни да не използват материали, съдържащи азбест, при поддръжката и ремонта на
спирачните системи на асансьорите.
В срок до 30 юни 2014 г. лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да отстранят от спирачните системи и командните табла на поддържаните от тях асансьори
всички материали, които съдържат азбест, съгласно § 11 от преходните разпоредби на
ПМС № 62 от 17 март 2014 г.
VІ. Изисквания към машинните помещения на асансьорите.
Съгласно новата редакция на член 14 от наредбата в машинните помещения на
асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които
не са част от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.
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VІІ. Нови изисквания към ползвателите на асансьори.
С новия чл. 14а от наредбата е регламентирано, че ползвателите не трябва да допускат използването на асансьори, в кабините на които има монтирана врата, ограничаваща площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, когато вратата е отворена, освен ако в кабината се намира инструктирано съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лице
(инструктирани срещу подпис ползватели или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите).
VІІІ. Създава се глава пета „ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА
СЪЩЕСТВУВАЩИ АСАНСЬОРИ” с членове 38 - 40:
Чл. 38. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN
81-1:1998+А3 (за електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на
товара или:
1. врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от
пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от
БДС EN 81-2:1998+А3, и
2. електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена, и
3. устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1
е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лица.
Чл. 39. (1) Ползвателите на асансьори:
1. които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите
да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с
мощност, нe по-малка от 1 W, в продължение на 1 час;
2. които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС ЕN 81-80:2003;
3. които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно
спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква "б" от БДС ЕN 8180:2003;
4. на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото
помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от
БДС ЕN 81-80:2003.
(2) Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство,
трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3
от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.
Чл. 40. Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на
асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от
БДС ЕN 81-80:2003.
ІХ. Важни срокове за ползвателите на асансьори:
Съгласно § 12 от преходните разпоредби на ПМС № 62 от 17 март 2014 г. с цел
подобряване на безопасността на съществуващи асансьори ползвателите на асансьо-
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рите трябва да осигурят реализирането на мерките по глава пета от Наредбата за
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) в следните
срокове:
1. по чл. 38 НБЕТНА - до 31 декември 2015 г.;
2. по чл. 39, ал. 1 НБЕТНА - до 30 юни 2016 г.;
3. по чл. 39, ал. 2 НБЕТНА - до 31 декември 2016 г.;
4. по чл. 40 НБЕТНА:
а) до 31 декември 2018 г. - на всички асансьори, с изключение на асансьорите,
монтирани в жилищни сгради;
б) до 31 декември 2023 г. - на асансьорите, монтирани в жилищни сгради.
При неизпълнение на мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на посочените срокове ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат
неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
Органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 НБЕТНА са длъжни да уведомят
незабавно съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установят експлоатация
на асансьор, за който не са изпълнени мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1.
Когато служителите на ГД "ИДТН" установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена мярка по глава пета от НБЕТНА след изтичането на горепосочените
срокове, те разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за
съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 30 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 30 от 1 април 2014 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане
на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (ДВ, бр. 1 от 2003 г.), в сила от 1
април 2014 г. - от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически
институт.
Измененията и допълненията на наредбата са свързани с измененията измененията и допълненията в Кодекса на труда, обнародвани в „Държавен вестник”,
брой 27 от 25 март 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на
труда, в сила от 29 март 2014 г.
Съгласно мотивите на Министерския съвет за изменение и допълнение на Кодекса на труда, една от причините за тези промени бе да се даде възможност за контролните органи на Главна инспекция по труда да дават задължителни предписания на
работодателите във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен
трудов договор и регламентиране на случаите, в които Националната агенция за приходите да има право служебно да заличава изпратено уведомление за сключен трудов договор.
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Чрез тях се предотвратяват последиците от фигуриращ в регистъра на Националната агенция за приходите запис за сключен трудов договор, когато работникът отрича да е сключвал с работодателя трудов договор, а работодателят не може да бъде
намерен или дори когато е намерен, той също отрича да е подавал уведомление и фактически и документално не може да се установи, че между страните е възниквало трудово правоотношение.
С § 9 на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда в чл. 402 бе създадена нова алинея 3, съгласно която Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
уведомява Националната агенция за приходите за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор, когато работодател или длъжностно лице не е изпълнил в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 или в случаите на чл. 404, ал. 4. Досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
Новата разпоредба на чл. 402, ал. 3 има за цел да регламентира правната възможност за извършване на служебно заличаване на записи за сключени трудови договори. Когато работодателят не изпълни в срок даденото му задължително предписание
по чл. 404, ал. 1, т. 11, инспекцията по труда ще уведомява Националната агенция за
приходите за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор, тъй
като няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение.
Инспекцията по труда ще уведомява Националната агенция за приходите за
служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор и когато
работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление
на работодателя.
В този случай съгласно новата ал. 4 в чл. 404 задължителното предписание се
смята за връчено в деня на издаването му.
Изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и
реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда
І. Изменения и допълнения на алинеи 2 и 3 в чл. 1 от наредбата:
Новата редакция на ал. 2 и ал. 3 гласи, че директорът на съответната дирекция
"Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на
чл. 402, ал. 3 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).
Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
ІІ. Изменения на алинеи 1, 2, 4 и 5 в чл. 2 от наредбата:
Изменените алинеи в чл. 2 имат следното ново съдържание:
ал. 1. Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или
по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо
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(приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра (думите
"чрез Интернет" са заменени с "по електронен път чрез използване на квалифициран
електронен подпис").
ал. 2. При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение
№ 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран
електронен подпис (думите "чрез Интернет" са заменени с "по електронен път чрез
използване на квалифициран електронен подпис").
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или
предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.
ал. 4. В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава
квалифициран електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен
срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в компетентната ТД на НАП.
ал. 5. При оттегляне на упълномощаването работодателят не по-късно от 3 дни
преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 4 в компетентната ТД на НАП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно
приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.
ІІІ. Изменения на алинеи 2 и 4 в чл. 3 от наредбата:
Съгласно новата редакция на ал. 2, т. 1 уведомление съгласно приложение № 5
се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият
ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е
различен от този на предишния работодател, в срок:
1. десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в "Държавен вестник" в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ; (старият тест гласеше: десет
дни след обнародване в "Държавен вестник" на вписването в случаите на промяна по
чл. 123, ал. 1 КТ;)
Изменената алинея 4 гласи, че уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда":
1. в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ;
2. в седемдневен срок от деня, в който задължителното предписание по чл. 404,
ал. 1, т. 11 КТ се смята за връчено съгласно чл. 404, ал. 4 КТ (старият тест гласеше: в
седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор
по реда на чл. 327, ал. 2 КТ).
ІV. Новата редакция на чл. 5б, т. 4, буква "в" гласи, че уведомлението (приложение № 7) съдържа дата на прекратяване на договора, когато се подава уведомление
за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2
КТ.
V. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1, с която се даваше определение на
понятието "удостоверение за универсален електронен подпис", е отменена.
VІ. Изменения са направени в приложения № 1 и № 7, а приложение № 6
относно представянето на заявление, когато работодателят е упълномощил лице, което
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притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, е
отменено.
VІІ. Съгласно § 9 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата, за
сключените до 30 април 2014 г. трудови договори на основание чл. 233б от Кодекса на
труда работодателите са длъжни да изпращат уведомленията съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата в срок от 7 май до 15 май 2014 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода април –
юни 2014 г.
НАРЕДБА № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
(обн., ДВ, бр. 28 от 2014 г.)

В „Държавен вестник”, брой 28 от 28 март 2014 г., е обнародвана Наредба № 5
от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, в сила от 2 април 2014 г.
Наредбата е издадена от Министерството на здравеопазването на основание чл.
80е, ал. 4, чл. 80ж, ал. 1 и чл. 80з, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване и чл. 221, ал.
5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и с нея се уреждат условията и редът за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно
обслужване в друга държава - членка на Европейския съюз, като се определят:
1. условията и редът за възстановяване на разходите за трансгранично здравно
обслужване;
2. здравните услуги, лекарствените продукти и медицинските изделия, подлежащи на предварително разрешение, за да бъдат възстановени разходите, заплатени за
тях при трансгранично здравно обслужване;
3. условията и редът за даване на предварително разрешение по т. 2 и за последващо възстановяване на разходите;
4. редът за предоставяне на здравни услуги на осигурени в други държави членки лица, упражняващи правото си на трансгранично здравно обслужване в Република
България;
5. редът за предоставяне на информация, свързана с трансграничното здравно
обслужване от националната точка за контакт.
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Общи положения
Трансграничното здравно обслужване е здравно обслужване, предоставено или
предписано в държава членка, различна от държавата членка по осигуряване. То може
да бъде предоставено или предписано от всяко лечебно заведение независимо от неговата собственост, организация или финансиране.
Право на трансгранично здравно обслужване имат всички здравноосигурени в
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) лица по отношение на здравните услуги по чл. 45, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
По отношение на здравните услуги, заплащани от бюджета на Министерството
на здравеопазването, право на трансгранично здравно обслужване имат всички български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето.
Съгласно чл. 4 от наредбата правото на трансгранично здравно обслужване не
включва:
1. предоставянето на органи с цел трансплантация и достъпа до такива органи;
2. дългосрочните грижи за пациенти с хронични физически или психически увреждания, които включват услуги, чиято цел е оказване на подкрепа и съдействие при
извършването на рутинни, ежедневни задачи за продължителен период от време;
3. дейностите по национални и общински имунизационни програми;
4. случаите, в които се прилагат механизмите/правилата за координация на системите за социална сигурност или действащи двустранни спогодби за социална сигурност с други държави членки, включващи в обхвата си здравно осигуряване;
5. продажбата на лекарствени продукти и медицински изделия по интернет.
Правото на трансгранично здравно обслужване не включва и здравните услуги,
които се заплащат по реда на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане
на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
(ДВ, бр. 1 от 2012 г.) и от Център "Фонд за лечение на деца" по реда на Правилника за
дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (ДВ, бр. 37
от 2010 г.), с изключение на медицинските изделия по чл. 33, т. 3.
При упражняване правото си на трансгранично здравно обслужване правоимащите лица заплащат на лечебното заведение в държавата членка по местолечение стойността на предоставеното им здравно обслужване.
Правоимащите лица имат право да им бъдат възстановени разходите за предоставеното им здравно обслужване в държавата членка по местолечение до размера на
разходите, които НЗОК или Министерството на здравеопазването заплащат за съответното здравно обслужване, ако е извършено на територията на Република България.
В случай че стойността на предоставеното в друга държава членка здравно обслужване е по-ниска от стойността, която НЗОК или Министерството на здравеопазването заплащат за съответното здравно обслужване, ако е извършено на територията на
Република България, на право- имащите лица се възстановяват действително направените разходи.
Не се възстановяват разходи за:
1. здравни услуги, които не са в обхвата по чл. 3 или са изключени от правото на
трансгранично здравно обслужване с чл. 4;
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2. лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък
(ПЛС) по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ);
3. медицински изделия, които не са включени в списъка на медицинските изделия по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия и не са определени от надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат от Център "Фонд за лечение на деца";
4. диетични храни за специални медицински цели, които не са определени от
надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
Лице, което е получило здравно обслужване в друга държава членка, след завръщането си в страната е длъжно да уведоми за това избрания от него общопрактикуващ лекар и да му предостави копие от съответната медицинска документация.
При необходимост от последващо медицинско наблюдение на това лице се осигурява същото медицинско наблюдение както, ако здравното обслужване е било извършено на територията на Република България.
С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ, L 88, 4.04.2011 г.).
Указания по прилагането на наредбата дават Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
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СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
за периода 2014—2020 година

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно
стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за
периода 2014—2020 година
1. ВЪВЕДЕНИЕ — ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНТЕКСТА
Осигуряването на безопасна и здравословна работна среда за над 217 милиона
работници в ЕС е стратегическа цел за Европейската комисия, която работи в тясно
сътрудничество с държавите членки, социалните партньори и другите институции и
органи на ЕС.
Тъй като рисковете за здравето и безопасността на работниците са до голяма
степен сходни в целия ЕС, Съюзът очевидно може да изпълнява определена роля при
подпомагането на държавите членки за по-ефективно справяне с тези рискове и за
осигуряването на равни условия на територията на ЕС.
Тази роля е изрично призната в Договора1, който дава на Съюза споделена
компетентност за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и за
приемане на директиви, с които да се установят минимални изисквания за подобряване
на работната среда с цел закрила на здравето и безопасността на работниците.
Действията на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) през
годините бяха осъществявани в контекста на стратегическа рамка на политиката, която
включва два основни компонента:
1.
всеобхватен корпус от законодателни текстове на ЕС, който обхваща
най-значимите професионални рискове и осигурява общи определения, структури и
правила, пригодени от държавите членки към техните различни национални условия; и
2.
поредица от многогодишни програми за действие между 1978 г. и 2002 г.,
последвани от европейски стратегии (обхващащи периодите 2002-2006 г. и 2007-2012 г.), за
да се установят приоритети и общи цели, да се осигури рамка за координиране на
националните политики и да се насърчи една цялостна култура на превенция. В резултат на
прилагането на стратегията за 2007-2012 г. 27 държави членки въведоха национални
стратегии.
Превенцията на риска и насърчаването на по-безопасни и по-здравословни условия
на работното място са от ключово значение не само за подобряване на качеството на
работните места и условията на труд, но и за насърчаване на конкурентоспособността.
Поддържането на здравето на работниците оказва пряко и измеримо положително
въздействие върху производителността и допринася за подобряване на устойчивостта на
системите за социална сигурност. Предпазването на работниците от тежки злополуки или
професионални заболявания и насърчаването на доброто здраве на работниците през целия
им трудов живот още от първото им работно място е от ключово значение, за да може те да
1

Членове 151 и 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
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работят по-дълго. Следователно това допринася за преодоляване на дългосрочните ефекти
от застаряването на населението, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж2. По-специално в Насока за заетост 7 се
набляга върху подобряването на качеството на работните места. В пакета от мерки в
областта на заетостта3 бе подчертано, че подобряването на условията на труд оказва
положително въздействие върху производителността и конкурентоспособността.
Инвестициите в областта на БЗР допринасят за благосъстоянието на работниците и
са икономически ефективни. Според последните изчисления инвестициите в тази област
могат да доведат до високи нива на възвръщаемост, средно 2,24 и в диапазона между 1,29 и
2,895.
Резултатите от оценката на стратегията за БЗР за периода 2007—2012 г.6
потвърждават значението на стратегическата рамка на ЕС за действие в рамките на
политиките в областта на БЗР и показват силна подкрепа от страна на заинтересованите
страни за продължаване на стратегическия подход на равнището на ЕС. В оценката се
подчертава необходимостта от преразглеждане на целите, приоритетите и методите на
работа, за да се адаптира рамката на политиката на ЕС към променящите се модели на
работа и към новите и възникващите рискове.
През 2013 г. Комисията стартира обществена консултация онлайн7, за да проучи
мненията на заинтересованите страни относно прилагането на предишната стратегия за
БЗР и относно възможните следващи стъпки. Получените над 500 отговора потвърдиха
необходимостта да се запази координацията на равнището на ЕС в тази област и бяха
отправени полезни предложения по отношение на съдържанието на новата стратегическа
рамка. Голямо мнозинство от респондентите са счели, че трябва да се положат
допълнителни усилия, за да се намалят административната тежест и разходите за
привеждане в съответствие при малките и средни предприятия (МСП). По-голямата част
от респондентите също така посочиха, че тези цели трябва да бъдат преследвани при
същевременно поддържане на високо равнище на съответствие с принципите на БЗР,
независимо от размера на дружеството.
В своето предложение за стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия
на труд за 2014—2020 г. Комисията взе под внимание няколко предложения, всички в
полза на стартиране на инициатива за стратегическа политика, по-специално
предложенията на Европейския парламент8, Консултативния комитет за безопасност и
здраве (ККБЗ)9 и Комитета на старшите инспектори по труда (КСИТ)10.
2

COM(2010) 2020 и COM(2014) 130 final.
COM(2012) 0173 final.
4
Международна асоциация по социално осигуряване (МАСО), The return on prevention: Calculating the
costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies („Възвръщаемост на превенцията: Изчисляване на разходите и ползите от инвестиции в областта на здравословните и безопасни
условия на труд в дружествата“), http://www.issa.int.
5
Проект BenOSH, Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health („Социално- икономически разходи за трудови злополуки и професионални заболявания“), http://ec.europa.eu/social.
6
SWD (2013) 202.
7
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=bg&consultId=13&visib= 0&further Consult=yes.
3

8

Резолюция A7-0409/2011 на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. относно междинния преглед на Европейската стратегия; Резолюция 2013/2685 (RSP) на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно Европейската стратегия за здравословни и безопасни
условия на труд.

9

Становище, прието на 1 декември 2011 г.
Становище, прието на 9 февруари 2012 г.

10
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За да завърши процеса на консултации, Комисията организира конференция,
посветена на условията на труд11, която събра основните заинтересовани страни за
обсъждане на ключови предизвикателства и приоритети за по-добри здравословни и побезопасни условия на труд.
Изпълнението на тази стратегическа рамка ще се провежда успоредно с
последваща оценка на законодателството на ЕС в областта на БЗР, която се очаква да
доведе до заключения до края на 2015 г. Тази оценка, която се изисква съгласно Рамкова
директива 89/391/ЕИО и е включена в програмата на Комисията за пригодност и
резултатност на регулаторната рамка (REFIT)12, ще укрепи доказателствената основа за
евентуални нови инициативи в бъдеще. Поради тази причина и предвид ключовото
значение на този преглед, настоящата стратегическа рамка ще бъде преразгледана през
2016 г., за да се вземат изцяло под внимание резултатите от оценката и oт прегледа на
стратегията „Европа 2020“.
В настоящото съобщение се определят основните стратегически цели и редица
действия за насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд на работниците
(част 4) въз основа на идентифициране на нерешените проблеми (част 2) и основните
предизвикателства (част 3).
2. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА — НАПРЕДЪК И НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА
ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Постигнатите подобрения в резултатите на ЕС в областта на БЗР през последните
25 години се дължат до голяма степен на всеобхватното законодателство и действията в
рамките на политиките, инициирани и реализирани от Съюза, държавите членки и
заинтересованите страни, например социалните партньори.
Повечето от законодателните и незаконодателните инициативи, определени в
стратегията за БЗР за периода 2007—2012 г., вече са изпълнени.
Стратегията на ЕС за БЗР осигури обща рамка за координация и общо разбиране за
посока на действие. Понастоящем 27 държави членки разполагат с национална стратегия в
областта на БЗР, адаптирана към националните условия и ключовите приоритетни области.
Между 2007 и 2011 г. в ЕС бе постигнато намаляване с 27,9 % на равнището на
злополуките, водещи до отсъствие от работа за повече от три дни13. Инициативите за
повишаване на осведомеността, осъществявани на равнището на ЕС и на национално
равнище, допринесоха за укрепване на културата на превенция на риска.
Според неотдавнашно проучване на „Евробарометър“ 14, болшинството от
работниците изразяват задоволство по отношение на здравословните и безопасни условия
на труд на настоящото им работно място (85%), а над три четвърти (77%) твърдят, че имат
достъп до информация и/или обучения за БЗР на работното място.
Оценката на стратегията за БЗР за периода 2007—2012 г. потвърди, че изпълнението
на стратегията като цяло бе ефективно и нейните основни цели бяха постигнати. Стратегията
на ЕС спомогна да се подобри прилагането на законодателството в областта на БЗР и да се
пояснят правилата на ЕС. Въпреки това прилагането продължава да бъде предизвикателство,
особено за МСП, които изпитват затруднения при спазването на някои регулаторни
11

Конференция, посветена на условията на труд, състояла се на 28 април 2014 г.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
12
COM(2012) 746.
13
Европейска статистика на трудовите злополуки (ЕСТЗ), оценка на Евростат. Данни за Европейската
класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2, сектори A C-N.
14
Експресно проучване на „Евробарометър“ на условията на труд
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#398
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изисквания. Освен това има пропуски, особено по отношение на въздействието върху
отделни дружества на местно ниво, по-специално МСП. Държавните органи участваха
активно в изпълнението на стратегията; при други партньори на ЕС, по-специално
националните социални партньори обаче беше по-трудно да се постигне чувство на
отговорност. Статистическото събиране на данни и разработването на инструменти за
мониторинг бяха недостатъчни. По-специално в оценката на стратегията за периода 2007—
2012 г. се подчертава необходимостта от по-ефективни мерки за преодоляване на
въздействието на конкретни превантивни действия върху отделни дружества (особено
МСП), взаимодействието на БЗР с околната среда и химикалите, както и ефективна
превенция на професионалните и свързаните с работната среда заболявания.
Въпреки значителното намаляване на злополуките и по-добрата превенция, по
отношение на здравословните и безопасните условия на труд в ЕС е необходимо понататъшно подобрение.
Всяка година над 4000 работници умират вследствие на злополуки по
време на работа, а повече от три милиона работници претърпяват тежки злополуки по
време на работа, водещи до отсъствие от работа за повече от три дни15.
24,2 % от работниците смятат, че здравето и безопасността им са изложени
на риск поради тяхната работа, а 25 % заявяват, че работата им оказва предимно
отрицателен ефект върху тяхното здраве16.
В допълнение към човешкото страдание, разходите, дължащи се на свързан
с работата отпуск по болест, са неприемливо високи. В Германия 460-те милиона дни
отпуск по болест годишно се изчисляват на загуби за производителността в размер на
3,1 % от БВП17.
Разходите за социална сигурност, свързани с болести или зло-полуки, също
са неприемливо високи. През финансовата 2010 - 2011 година нетните разходи на
правителството само в Обединеното кралство бяха оценени на 2381 млн. GBP18.
С цел допълнително подобряване на здравето и безопасността на работниците в
съответствие с изискванията, залегнали в Договора (членове 153 и 156), Комисията следва
да предприеме устойчиво действие в рамките на политиките в сътрудничество с държавите
членки. Икономическите и социалните ползи от обществената политика за здравословни и
безопасни условия на труд са добре документирани с оглед на положителното влияние
върху растежа и постигането на по-висока производителност, намаляване на злополуките и
по-ниска честота на сериозните заболявания. Когато обаче се предприемат действия,
следва надлежно да се вземат предвид и разходите за предприятията.
3. КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА?
Анализът на ситуацията в предишния раздел показва ключовите предизвикателства,
които са общи за целия Съюз и изискват допълнително действие в рамките на политиките.
Първо предизвикателство: Подобряване на прилагането в държавите
членки, по-специално чрез подобряване на капацитета на микропредприятията и
малките предприятия да въвеждат ефективни и ефикасни мерки за предотвратяване
на риска
15

Европейска статистика на трудовите злополуки (ЕСТЗ), 2011 г.
Европейско проучване на условията на труд (EWCS), 2010 г.
17
Доклад на германския федерален институт за безопасни и здравословни условия на труд (BAuA) и на
германското министерство на труда „Safety and Health at Work“ („Безопасност и здраве при работа“),
2011 г.
18
Разходи на Великобритания във връзка със смъртни случаи на работното място и самостоятелно докладвани наранявания и влошено здраве, 2010—2011 г., HSE, 2013 г.
16
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В отделните държави членки съществуват различни подходи за практическото
прилагане на законодателството в областта на БЗР. Това е от особено значение по
отношение на степента, до която са изпълнени изискванията в частните предприятия и
органите от публичния сектор, в различните сектори на икономическа дейност и в рамките
на различни по размер дружества.
В повечето случаи обхватът и ефективността на управлението на БЗР остава
особено предизвикателство за микропредприятията и малките предприятия. При помалките предприятия се запазва тенденцията за по-ниски нива на съответствие с
националните правила и правилата на ЕС и се отчитат по-малко мерки за управление на
БЗР в сравнение с големите предприятия19.
Причините за това са многобройни и варират от присъщата трудност да се спазват
регулаторни и административни разпоредби, често поради липсата на налични експертни
познания, до липса на осведоменост относно задълженията, липса на насоки или
неефективно правоприлагане. Освен това разходите за привеждане в съответствие са повисоки за МСП в относително изражение.
В рамките на стратегията за периода 2007—2012 г. Комисията и Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) разработиха практически
ръководства и материали за добри практики в подкрепа на изпълнението на мерките по
БЗР по отношение на МСП. Разработеният от EU-OSHA интерактивен онлайн инструмент
за оценка на риска (OiRA)20 представлява огромен принос за улесняване на спазването на
БЗР от страна на МСП. Необходими са обаче по-целенасочени усилия на равнището на ЕС
и на национално равнище. Създателите на политиките следва да проучат конкретните
обстоятелства и ограниченията на микропредприятията и малките предприятия, когато
определят и въвеждат регулаторни мерки за БЗР. Те не трябва да приемат за даденост, че
задълженията, произтичащи от правилата за БЗР, ще се изпълняват по еднакъв начин от
големите и малките предприятия или че ще имат еднакви относителни разходи.
Трябва да бъдат въведени опростени и по-ефективни решения, при които се отчита
ситуацията на малките и средните предприятия и така се гарантира ефективна защита на
здравето и безопасността на работниците на всички работни места, независимо от размера
на предприятието. Това изисква опростяване на законодателството, където е подходящо,
както и осигуряване на персонализирани насоки и подкрепа на микропредприятията и
малките предприятия с цел да се улесни оценката на риска.
Второ предизвикателство: Подобряване на превенцията на свързаните
с труда заболявания чрез преодоляване на съществуващи, нови и възникващи
рискове

19

В съответствие с доклада от Европейското проучване относно новите и възникващите рискове
(ESENER) от 2012 г. размерът на предприятието, промишленият сектор и държавата са най-значимите
фактори за степента на управлението на БЗР в предприятията.
20
http://www.oiraproject.eu/ Интерактивният онлайн инструмент за оценка на риска OiRA представлява
уеб платформа, която позволява да се създават инструменти за оценка на риска по сектори на всеки
език по лесен и стандартизиран начин. Тя дава възможност да се създават лесни за използване и безплатни онлайн инструменти, които могат да помогнат на микропредприятията и малките предприятия
да въведат поетапен процес за оценка на риска — от определяне и оценка на рисковете на работното
място, през вземане на решения и осъществяване на превантивни действия, до мониторинг и докладване.
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Здравословните проблеми в резултат на условията на труд, включително
заболявания, причинени или влошени от неблагоприятни условия на труд, представляват
сериозна тежест за работниците, предприятията и системите за социална сигурност21.
В последните публикувани оценки на Международната организация на труда
22
(МОТ) се посочва, че през 2008 г. в ЕС-27 е имало общо 159 500 смъртни случая поради
заболявания, свързани с работата, като най-честата причина са ракови заболявания (95 500
случая).
Според оценките между 4 % и 8,5 % от общия брой на раковите заболявания се
дължат на професионална експозиция. Смъртните случаи, свързани с химични вещества,
представляват почти половината от всички смъртни случаи, свързани с работата.
Бяха положени значителни усилия за превенция на професионалните заболявания и
нови или възникващи рискове. Бе въведено законодателство на ЕС за регулиране на
химикалите с цел да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната
среда (REACH23 и CLP24) и за предприемане на мерки във връзка с експозицията на
електромагнитни полета. Същевременно бяха предприети различни незаконодателни
дейности, включително разпространение на информация, обмен на добри практики, както
и стартираните от EU-OSHA двугодишни общоевропейски кампании за повишаване на
осведомеността25. Предвид сериозността на предизвикателството е необходимо да се
обръща постоянно специално внимание на професионалните ракови заболявания,
заболяванията, причинени от експозиция на азбест, белодробните заболявания, кожните
заболявания, астмата и другите хронични заболявания.
Много нови технологии и иновации в организацията на работа подобриха
значително благосъстоянието при работа и условията на труд, при все това ефективното
предотвратяване на свързани с работата заболявания изисква да се предвиждат
потенциалните отрицателни ефекти от новите технологии върху здравето и безопасността
на работниците. Използването на нови технологии в промишлеността води до нови
продукти и процеси, които трябва да бъдат изпитани и проверени в достатъчна степен, за
да се гарантира, че са безопасни и не създават големи опасности за потребителите и
работниците. Наноматериалите са един такъв пример, тъй като те могат да притежават
уникални свойства, които могат да изискват нови методи за изпитване за токсичност и
инструменти за предвиждане на риска още от фазата на разработване на продукта, за да се
проучат по подходящ начин свързаните с безопасността аспекти. Трябва да се преодолеят
и другите възникващи рискове, свързани с развитието на биотехнологиите и „зелените“
технологии.
21

Вижте например специално проучване по този въпрос: Binazzi et al., The burden of mortality with costs in
productivity loss from occupational cancer in Italy, American Journal of Industrial Medicine, ноември
2013 г.; брой 56(11): стр. 1272—9.
22
http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/safety_in_numbers_en.pdf.
23
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), ОВ L 136, 29.5.2007 г.
24
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, ОВ L 353, 31.12.2008 г.
25
Кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Да работим заедно за превенция на риска“, 2012—2013 г.
Кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Поддържай безопасно работно място“, 2010—2011 г.
Кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Оценка на риска“,
2008—2009 г.
Кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Инициатива за
здравословно работно място“, 2007—2008 г.
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Промените в организацията на работата в резултат на развитието на
информационните технологии, и по-специално тези, които позволяват постоянна
свързаност, създават огромни възможности за гъвкави и интерактивни работни процеси.
Налице е също така увеличаване на разнообразието на работната сила, което се отразява в
новите нетипични договорни споразумения и модели на работа, както и по-значителното
текучество, свързано с по-кратки работни назначения, особено при по-младите работници.
Според неотдавнашно проучване на „Евробарометър“ обаче работниците считат стреса за
един от основните професионални рискове (53%), следван от ергономичните рискове
(повтарящи се движения или изморителни или болезнени пози (28%), както и ежедневно
повдигане, носене или преместване на товари (24%). Специално внимание трябва да се
отдели за намаляване на отрицателното влияние, което промените в организацията на
работата оказват върху физическото и психическото здраве. Жените в частност са
изправени пред специфични рискове, например мускулно-скелетни смущения или
специфични ракови заболявания, в резултат на естеството на някои видове работни места,
където работят предимно жени26.
Трето предизвикателство: Справяне с демографската промяна
Населението на ЕС застарява, като броят на хората над 60-годишна възраст в ЕС
нараства с над два милиона души всяка година. Работещото население също застарява,
като делът на заетите по-възрастни работници се увеличава в сравнение с този на помладите работници.
Според прогнозните данни на Евростат за населението (Europop 2010) работещото
население на възраст между 55 и 64 години в ЕС-27 се очаква да нарасне с около 16 % в
периода 2010—2030 г.
В приетата от Комисията Бяла книга относно пенсиите се призовава за удължаване
на трудовия живот, за да се запазят адекватни и устойчиви пенсионните системи. Това ще
изисква подходящи условия на труд27.
Доброто здраве и безопасността на работниците са необходими за устойчив трудов
живот и активен живот в добро здраве на възрастните хора, особено в контекста на
застаряващото работещо население и удължаването на трудовия живот. Това изисква
създаването на безопасна и здравословна околна среда през целия трудов живот на все поразнообразната работна сила.
Насърчаването на култура на превенция е от съществено значение за постигането
на тази цел.
Успешното удължаване на професионалния живот зависи в голяма степен от
съответното адаптиране на работните места и организацията на работа, включително на
работното време, достъпността на работното място и консултации на работното място,
насочени към по-възрастните работници. Освен това следва да се развива пригодност за
заетост през целия живот с оглед променящите се с възрастта възможности на
работниците.
Иновативните ИКТ продукти и услуги (например за интелигентна работна среда)
предлагат широка гама от възможности за подобряване на пригодността за заетост.
В допълнение към това са необходими мерки за реинтеграция и рехабилитация,
които позволяват по-скорошно връщане на работа след злополука или заболяване, за да се
избегне изключването на работници от пазара на труда за постоянно.
26

EU-OSHA, 2013 г. New risks and trends in the safety and health of women at work. („Нови рискове и тенденции в областта на безопасните и здравословни условия при работа на жените“)
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-atwork/view.
27
Бяла книга. „Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“, COM(2012) 55 final.
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4. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
С цел да се отговори по един цялостен и мултидисциплинарен начин и на трите
предизвикателства, посочени в раздел 3, Комисията предлага набор от действия, които да
се прилагат или разработят в тясно сътрудничество с държавите членки, социалните
партньори и други заинтересовани страни, групирани в седем ключови стратегически цели.
Степента, до която са изпълнени тези цели, и напредъкът при изпълнението на плана за
действие ще бъдат предмет на системно наблюдение и оценка и ще бъдат отчетени като част
от оценката на законодателството в областта на БЗР.
4.1. Допълнително консолидиране на националните стратегии
Координиращата роля на ЕС е широко призната и се счита за надеждна отправна
точка. Оценката на стратегията на ЕС за БЗР за периода 2007—2012 г. показа, че 27
държави членки са въвели национални стратегии за БЗР в съответствие със стратегията на
ЕС.
Обобщеният анализ на националните стратегии показва, че те като цяло отразяват
приоритетите, определени в стратегията на ЕС, като в същото време ги адаптират към
съответния национален контекст. В повечето държави членки заинтересованите страни на
национално равнище подчертават ролята на стратегията на ЕС в областта на БЗР, като
отдават приоритет на БЗР в националната политическа програма и оказват влияние върху
националните процеси по вземане на решения в тази област. При все това ЕС може да
играе по-важна роля и да участва по-системно в прилагането на националните стратегии
чрез координиране на политиките, взаимно обучение и използване на средства от ЕС.
Държавите членки се приканват да обмислят възможността да преразгледат своите
национални стратегии в контекста на новата стратегическа рамка на ЕС в областта на БЗР,
в тясна консултация със съответните заинтересовани страни, включително социалните
партньори.
Действия, считано от 2014 г.:
преглед на националните стратегии в областта на БЗР в контекста на новата
стратегическа рамка на ЕС
държавите членки в консултация със съответните
заинтересовани страни, включително социалните партньори;
създаване на база данни, която обхваща всички национални стратегически
рамки в областта на БЗР Комисията в сътрудничество с EU-OSHA; и
определяне на точки за контакт във връзка с националните стратегии
(държавите членки), които ще се срещат редовно с цел отбелязване и обмен на добри
практики Комисията, EU-OSHA, ККБЗ и КСИТ.
4.2. Улесняване на спазването на законодателството в областта на БЗР, поспециално от микропредприятията и малките предприятия
МСП изпитват по-големи трудности при спазването на регулаторните изисквания в
тази област. Следователно е изключително важно да се подобри качеството на насоките и
да се осигурят практически инструменти, за да се улесни спазването на законодателството
в областта на БЗР. Нуждите на микропредприятията и малките предприятия ще бъдат
взети под внимание при прилагането на действия на равнището на ЕС и на национално
равнище, включително подходящо адаптиране на инструменти като OiRA.
Действия, считано от 2014 г.:
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предоставяне на финансова и техническа подкрепа за прилагане на OiRA и
други базирани на ИТ инструменти в държавите членки, с акцент върху приоритетни
сектори
държавите членки с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) и EUOSHA;
разработване на насоки и идентифициране на примери на добри практики,
като се отчитат специфичното естество и условия на малките и средните предприятия и
особено микропредприятията Комисията и EU-OSHA;
насърчаване на обмена на добри практики, като така МСП ще бъдат
подкрепени от по-големите предприятия във веригата изпълнител—доставчик—купувач с
цел подобряване на БЗР Комисията в сътрудничество с държавите членки и ККБЗ; и
продължаване на кампании за повишаване на осведомеността Комисията
в сътрудничество с държавите членки и EU-OSHA.
4.3. По-добро прилагане на законодателството в областта на БЗР от държавите
членки
Често дружеството и работниците узнават за първи път за правилата в областта на
БЗР едва при посещението на инспектор по труда. Това предполага пропуски в
осведомеността, които трябва да се преодолеят по систематичен начин. Много е важно на
инспекторите по труда да се гледа като на органи, които улесняват спазването на
законодателството, а не като пречка за стопанската дейност.
Инспекторатите по труда също така изпълняват ключова роля при определянето и
възпирането на недекларирания труд. Ето защо проверките, макар и винаги насочени найвече към спазването на правилата, следва да оказват подкрепа и да са добре насочени към
специфичните рискове. В ЕС има около 20 000 инспектори по труда — приблизително по
един инспектор на 9000 работници, обхванати от съответните национални инспекторати по
труда28. Те извършват около 1 500 000 проверки годишно29.
Ефективността на инспекциите по труда зависи до голяма степен от експертните
знания на инспекторите по труда и способността им да извършват тези проверки.
Необходимо е обучение по БЗР за инспекторите по труда, по-специално по отношение на
възникващите рискове и нови технологии, с цел правилно извършване на проверки,
свързани с риска.
Предвид бюджетните ограничения, програмите на ЕС за финансиране
(включително чрез ЕСФ) биха могли да се използват по-добре, за да се осигурят
необходимите ресурси на инспекторатите по труда. Обменът на добри практики между
инспекторатите по труда на равнището на ЕС е и трябва да продължи да бъде инструмент
за подобряване на тяхната ефективност.
Действия, считано от 2014 г.:
определяне на ресурсите на инспекторатите по труда и оценка на техния
капацитет да извършват основните си задължения по прилагането на законодателството в
областта на БЗР КСИТ;
оценка на програмата за обмен/обучение на инспектори по труда и
проучване на начини за усъвършенстване на настоящите инструменти за сътрудничество в
рамките на КСИТ, като се вземат предвид новите предизвикателства в областта на БЗР
Комисията в сътрудничество с КСИТ; и

28
29

Доклади на националните инспекторати по труда за 2011 г., изпратени на КСИТ.
Доклади на националните инспекторати по труда за 2009 г., изпратени на КСИТ.
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оценка на ефективността на санкциите и административните глоби, които се
налагат от държавите членки, както и други мерки за „меко“ правоприлагане и
нетрадиционни начини за мониторинг на спазването
Комисията в сътрудничество с
държавите членки чрез КСИТ и ККБЗ.
4.4. Опростяване на съществуващото законодателство
В съответствие с целите на програмата REFIT30 се изискват непрекъснати
съвместни усилия от страна на Комисията, останалите институции на ЕС и държавите
членки с цел да се опрости законодателството на ЕС и да се премахне ненужната
административна тежест. През следващите години една от основните грижи ще бъде да се
оцени дали съществуващото законодателство в областта на БЗР е подходящо за целта, като
се проучи как може да се подобри неговото прилагане и да се осигури по-добро, ефективно
и равностойно спазване във всички държави членки и предприятия.
В съответствие с Директива 89/391/ЕИО понастоящем Комисията извършва
всеобхватна оценка на целия корпус от законодателни актове в областта на БЗР31. Като
част от това усилие неотдавна държавите членки представиха на Комисията своите
национални доклади относно прилагането на 24 директиви за БЗР. Понастоящем
Комисията анализира националните доклади за прилагането, които ще бъдат взети предвид
при оценката.
При оценката ще се обърне особено внимание на определянето на евентуални
възможности за опростяване и/или намаляване на административната тежест, особено за
микропредприятията и малките предприятия, като същевременно се запази високо
равнище на защита на здравето и безопасността на работниците. Този процес е от значение
не само за правото на ЕС, но и за националните правни и административни разпоредби, с
които се транспонира правото на ЕС. Поради това държавите членки се насърчават да
предприемат паралелно подобни действия. Резултатите от оценката, които ще бъдат готови
през 2015 г., ще бъдат взети предвид при прегледа на стратегическата рамка през 2016 г.
Действия, считано от 2014 г.:
определяне на евентуални възможности за опростяване и/или намаляване на
ненужната тежест като част от оценката на законодателството в областта на БЗР и
насърчаване на обществен дебат с всички заинтересовани страни Комисията и ККБЗ;
насърчаване на държавите членки да определят източниците на специфична
регулаторна тежест, създадени от техните законодателни актове, с които се транспонира
законодателството в областта на БЗР, и от националното законодателство, както и анализ
на националните доклади за изпълнение, за да се определят добри практики и да се
насърчи обменът на информация държавите членки в сътрудничество с Комисията; и
да се оцени положението на микропредприятията в секторите с нисък риск
и да се обмисли как може да се опрости прилагането на оценката на риска, включително
при документацията Комисията.
4.5. Преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на работната
сила, възникващите нови рискове, превенция на свързаните с работата и
професионални заболявания
30
31

COM(2013) 685 final.
В съответствие с член 17а от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място,
ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
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Променящите се технологии, новите продукти и пускането на пазара на нови
химикали създават необходимост да се съберат и оценят надеждни научни доказателства,
за да се определи как е най-добре да се реагира на възникващите нови рискове.
Институциите на ЕС, и по-специално Комисията, следва да мобилизират найвисококвалифи-цираните налични експерти, за да работят по този въпрос.
Освен това трябва да се обърне специално внимание и да се осъществят
целенасочени действия във връзка с рисковете, които засягат конкретни възрастови групи,
лицата с увреждания и жените. В рамките на пилотния проект относно БЗР за повъзрастните работници ще се определят начини за насърчаване на физическото и
психичното здраве на по-възрастните работници. Освен това ще се осигурят примери за
добри практики и улесняване на обмена на информация32. Съвместната програма за
интелигентна заобикаляща среда допринася за преодоляване на предизвикателствата във
връзка със застаряването на работната сила.
Оценката на нововъзникващи рискове въз основа на научни доказателства и
разпространението на резултатите ще представляват ключови елементи от последващата
оценка на настоящото законодателство в областта на ЗБР.
Действия, считано от 2014 г.:
създаване на мрежа от професионалисти и учени в областта на БЗР и
определяне на необходимостта от създаване на независим научен консултативен орган,
който да представя на Комисията техните препоръки  Комисията;
подкрепа за разпространението на констатациите на Европейската
обсерватория на риска сред съответните участници
Комисията в сътрудничество с EUOSHA;
насърчаване на определянето и обмена на добри практики относно начините
за подобряване на условията за БЗР за определени категории работници, например повъзрастни работници, неопитни млади работници (включително работници с различни
форми на временни договори), стажове, работници с увреждания и жени EU-OSHA;
насърчаване на мерки за рехабилитация и реинтеграция чрез прилагане на
резултатите от пилотния проект на Европейския парламент за по-възрастните работници и
на европейската кампания за здравословни работни места през 2016—2017 г. Комисията
в сътрудничество с EU-OSHA; и
определяне и разпространение на добри практики за предотвратяване на
проблеми с психичното здраве при работа EU-OSHA.
4.6. Подобряване на събирането на статистически данни и разработване на
информационна база
За създаването на политика, основана на доказателства, е важно да се събират
надеждни, навременни и съпоставими статистически данни относно свързани с работата
злополуки и заболявания, професионални експозиции, свързано с работата влошаване на
здравето и да се анализират разходите и ползите в областта на БЗР. Във връзка с трудовите
злополуки в Регламент (ЕС) № 349/2011 на Комисията33 бе определено ежегодно събиране
на данни с начало 2013 г. Въпреки това все още съществуват предизвикателства във връзка
с данните за професионални експозиции и влошено здраве в резултат от работата. Поради
32

https://osha.europa.eu/bg/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project.
Регламент (ЕС) № 349/2011 на Комисията от 11 април 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на
общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите
данни за трудовите злополуки, ОВ L 97, 12.4.2011 г., стр. 3—8.
33
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това все още е трудно да се сравни прилагането на БЗР в отделните държави членки и да се
достигне до заключения за политиката въз основа на доказателства от подобни сравнения.
Положението е особено сложно по отношение на професионалните и свързаните с труда
заболявания.
Поради това националните и европейските статистически експерти следва да
работят заедно и да увеличат усилията си за подобряване на събирането на данни и
разработването на общи подходи с оглед идентифицирането и измерването на рисковете за
здравето на работниците, като в същото време надлежно се вземат предвид съответните
административни разходи за предприятията и националните администрации.
Действия, считано от 2014 г.:
да се направи оценка на качеството на данните за трудовите злополуки,
предавани от държавите членки в рамките на събирането на данни за Европейската
статистика на трудовите злополуки (ESAW), с цел подобряване на покритието,
надеждността, съпоставимостта и навременността
Комисията и компетентните
национални органи;
до края на 2016 г. да се разгледат различни варианти за подобряване на
достъпността и съпоставимостта на данните за професионални заболявания на равнището на
ЕС и да се оцени осъществимостта на опростеното предаване на данни
Комисията и
компетентните национални органи;
да започнат дискусии в рамките на ККБЗ със съвети от националните
експерти, за да се изготвят препоръки за създаване на обща база данни за професионални
експозиции Комисията, ККБЗ и националните експерти;
преди 2016 г. да се проучат възможности за подобряване на информацията
относно разходите и ползите в областта на БЗР; и
преди 2016 г. да се разработи инструмент за наблюдение на изпълнението
на стратегическата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г., включително показатели за
политиката и изпълнението, въз основа на резултатите от стратегията за 2009 г.
Комисията и ККБЗ.
4.7. Подобрено координиране на усилията на ЕС и международните усилия за
преодоляване на проблемите, свързани с БЗР, и ангажиране на международни
организации
В една глобализирана икономика е в интерес на ЕС да се повишат стандартите за
труд и да се подобри тяхното ефективно прилагане в световен мащаб, като се предприемат
многостранни действия в сътрудничество с компетентните международни органи, както и
двустранни действия в отношенията на ЕС с трети страни. ЕС трябва също така да
подкрепи страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки да приведат своя
структурен капацитет и законодателство в съответствие с изискванията на правото на ЕС.
Ролята на образец на политиката на ЕС в областта на БЗР се признава от много
международни партньори и наблюдатели. Доказателство за това е бързото разширяване на
двустранното сътрудничество през последните години, при това не само с традиционни
партньори от развитите икономики като САЩ, но също така и по-специално с нови
партньори от развиващите се икономики като Китай и Индия.
Комисията може значително да допринесе за намаляване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания в световен мащаб. Необходими са съгласувани усилия от
ЕС, по-специално заедно с МОТ и други специализирани организации като Световната
здравна организация (СЗО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
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(ОИСР), като за основа се използват настоящите усилия за сътрудничество, за да се
постигнат по-добри резултати в рамките на ЕС и по-специално извън него. Необходимо е
подобряване на оперативното сътрудничество, за да се гарантира последователен и
съгласуван подход, както и да се използват по-добре полезните взаимодействия на
равнището на ЕС и на международно равнище.
Действия, считано от 2014 г.:
да продължи подпомагането на страните кандидатки по време на
преговорите за присъединяване по глава 19 и на потенциалните страни кандидатки, които
са сключили споразумение за стабилизиране и асоцииране, в усилията им да приведат в
съответствие своето законодателство в областта на БЗР с правото на ЕС Комисията;
укрепване на сътрудничеството в областта на БЗР, по-специално с МОТ, и
също така със СЗО и ОИСР Комисията;
да се стартира преглед на меморандума за разбирателство с МОТ с цел да се
отрази по по-добър начин политиката в областта на БЗР Комисията;
да се допринесе за прилагането на главата за устойчиво развитие на
споразуменията на ЕС за свободна търговия и инвестиции по отношение на БЗР и
условията на труд Комисията;
предприемане на мерки, по-специално съвместно с МОТ, във връзка със
слабостите по отношение на БЗР в глобалната верига на доставки и осъществяване на
принос към инициативите на Г-20 за по-безопасни работни места Комисията; и
засилване на съществуващото сътрудничество и диалога относно БЗР със
стратегически партньори Комисията.
5. ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС
5.1. Законодателство
Законодателството е доказало своето значение в осигуряването на ЕС с общ корпус
от определения, стандарти, методи и инструменти за превенция в областта на БЗР. Една
обща за ЕС законодателна рамка в областта на БЗР е от решаващо значение за гарантиране
на висока степен на защита на работниците и за създаването на равни условия за всички
предприятия, независимо от техния размер, местоположение или сектор на дейност.
Доказателствата сочат, че изпълнението на законовите задължения и мерките за
изпълнение, предприети от контролните органи, включително инспекторатите по труда,
продължават да бъдат ключови двигатели за управлението на БЗР в повечето
предприятия34.
Въпреки това, като се има предвид многообразието от конкретни ситуации от
гледна точка на размера на предприятието и разнообразната работна сила, както и
необходимостта да се изготвят целенасочени и ефективни мерки в рамките на политиките,
следва да се използват и инструменти с незадължителна юридическа сила, за да се окаже
реално въздействие в съответните ситуации. Тези инструменти включват сравнителен
анализ, определяне и обмен на добри практики, повишаване на осведомеността, създаване
на доброволни норми и лесни за ползване ИТ инструменти. Комисията ще продължи да
наблюдава прилагането от държавите членки на законодателството в областта на БЗР, за да
се гарантира подходящо спазване. Резултатите от текущата оценка на законодателството
на ЕС в областта на БЗР ще спомогнат да се оформят бъдещите инициативи на Комисията.
34

Обобщаващ доклад от Европейското проучване относно новите и възникващите рискове
(ESENER) — Управление на безопасността и здравето при работа, доклад на Европейската
обсерватория на риска от 2010 г.
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5.2. Фондове на ЕС
Понастоящем 13 държави — членки на ЕС, използват Европейския социален фонд
(ЕСФ), за да подобрят своите национални политики в областта на БЗР. Държавите членки
се насърчават да използват ЕСФ и другите европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ)
фондове, за да финансират дейности, свързани с БЗР. За програмния период 2014—2020 г.
ще бъде предвидено финансиране по линия на ЕСФ в подкрепа на действия, насочени
наред с другото към насърчаване на устойчива и качествена заетост и социално
приобщаване, по-специално чрез:
Отдаване на приоритет на инвестициите за „приспособяване на
работниците, предприятията и предприемачите към промяна“ чрез разработване и
прилагане на иновативни и по-продуктивни начини на организация на труда, включително
здравословни и безопасни условия на труд, обучение, образователни програми, включване
на добри практики във всички сектори на политиката и др.
Удължаване на трудовия живот в условията на по-добро здраве чрез
разработване и прилагане на мерки за насърчаване на здравословна околна среда и
психично благосъстояние на работното място. Това може да се осъществи чрез
инвестиционния приоритет за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро
здраве.
Подкрепа за наемане и връщане на работа на хора с хронични или редки
болести, увреждания или психични разстройства чрез интегрирани подходи, при които се
съчетават различни форми на мерки за заетост като персонализирана подкрепа,
консултиране, професионално ориентиране, достъп до общо и професионално образование
и обучение, както и достъп до услуги, по-специално на здравни и социални услуги.
Разработване и прилагане на мерки за насърчаване на здравословния начин
на живот и елиминиране на свързаните със здравето фактори на някои
професионални/свързани с околната среда причинители на заболявания, включително
ракови заболявания (например излагане на токсични вещества, тютюнев дим в околната
среда).
Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността/ дейности по
обучение, насочени към инспекторите по труда, за да се подобрят знанията/уменията и
административният капацитет за справяне с проблеми, свързани със здравето и
безопасността при работа.
Подпомагане на дейности по обучение, които се предприемат от малки и
средни предприятия във връзка с използването на OiRA и други базирани на ИТ
инструменти във всички държави членки.
В допълнение към това оперативната програма за заетост и социални иновации
(ЗСИ) ще бъде използвана, за да се подпомогнат действия за насърчаване на
сътрудничеството, комуникациите и събирането на експертен опит в областта на БЗР.
Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода
2014—2020 г. („Хоризонт 2020“35) ще осигурява финансови възможности за преодоляване
на обществените предизвикателства, свързани със здравето, демографските промени и
благосъстоянието.
Приоритетните области включват:
разбиране за здравето;
остаряване и заболявания;
35

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“
— рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), COM (2011) 809 окончателен.
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подобряване на активния живот на възрастните хора и остаряване в добро
здраве;
ефективно насърчаване на здравословен начин на живот;
превенция на заболявания; и
подготвеност и скрининг.
Те отразяват необходимостта от интегриран „транслиращ“ подход спрямо
предизвикателствата, за да се осигури подкрепа както за по-дългосрочните, така и за
средносрочните научни изследвания и по-краткосрочните иновационни дейности.
На регионите бе предложено да отбележат базираните на ИКТ иновации за активен
живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве като една от приоритетните
области на интелигентно специализиране за финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР). Съгласуването и полезните взаимодействия с Европейското
партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и
остаряването в добро здраве и с (втората) съвместна програма за активен живот в
ежедневието предоставят повече възможности за финансиране и възможности за развитие
на пазара.
5.3. Социален диалог
В съответствие с разпоредбите на Договора социалните партньори на ЕС
изпълняват важна роля в разработването и прилагането на политики в областта на БЗР и
насърчаването на безопасна и здравословна околна среда в Европа. Социалните партньори
на ЕС демонстрираха капацитет за намиране на отговори, които да съответстват на
интересите както на работниците, така и на предприятията, и осъществиха директен
принос към прилагането на стратегиите на ЕС в тази област. Споразуменията на ЕС със
социалните партньори (например многосекторното споразумение относно кристалния
силициев диоксид и секторните споразумения относно употребата на остри инструменти в
сектора на здравеопазването и относно условията на труд в сектора на морския транспорт),
които се прилагат самостоятелно или чрез законодателни актове36, както и други
инициативи на социалните партньори, оказват пряко въздействие върху безопасността и
здравето на работниците.
Комисията ще продължи да подкрепя дейността на социалните партньори на ЕС и
техните национални партньори във връзка с политиките в областта на БЗР съгласно
техните самостоятелни работни програми. Тя приканва комитетите за социален диалог да
проучат как да се достигне ефективно до микропредприятията и малките предприятия и да
се разработят иновативни решения в областта на БЗР. Социалните партньори на ЕС също
така са поканени да осъществят принос за извършваната понастоящем оценка на
достиженията на правото на ЕС.
Необходимо е да се подобрят полезните взаимодействия между приноса от
социалния диалог на ЕС на междуотраслово или секторно равнище и изпълнението на
стратегическите приоритети на ЕС в областта на БЗР при същевременно пълно зачитане на
автономността на социалните партньори.
От съществено значение е да се гарантират ангажираност и отговорност от страна
на социалните партньори към настоящата стратегическа рамка на ЕС, включително чрез
осигуряване на тяхното участие в разработването и изпълнението на конкретни
инициативи на равнището на ЕС, на национално и местно равнище, както и на работното
място. Тристранният Консултативен комитет по здравето и безопасността на работното
36

В случай на прилагане чрез законодателни актове, след извършена от Комисията оценка, която обхваща представителността, съответствието с правото на ЕС, въздействието върху МСП и анализ на разходите и ползите, когато е уместно.
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място и европейските структури за социален диалог следва да играят ключова роля в това
отношение.
5.4. Комуникации и информация
Успехът на всяка политика в областта на БЗР зависи до голяма степен от
ефективността на комуникационните канали и инструменти, които се използват за
достигане до различните заинтересовани участници, от създателите на политиките до
самите работници.
Медиите, например интернет, онлайн приложенията и социалните мрежи,
осигуряват редица възможни инструменти, които следва да бъдат проучени допълнително
и които могат да се окажат по-ефективни от конвенционалните подходи при достигането
до по-младите работници. Комисията ще насърчава по-широко участие на
заинтересованите страни, включително социални партньори, експерти в областта на БЗР,
представители на микропредприятия и малки предприятия, както и професионални
сдружения, при прилагането на законодателството в областта на БЗР.
EU-OSHA изпълнява решаваща роля при събирането и разпространяването на
уместна информация за БЗР, улесняването на обмена на добри практики и разработването
на кампании за повишаване на осведомеността и по този начин допринася за поефективното прилагане на политиката в областта на БЗР на равнището на ЕС.
Разработването от EU-OSHA на база данни с добри практики в областта на БЗР ще
допринесе за подобрено прилагане на политиките в областта на БЗР от страна на
предприятията. EU-OSHA ще продължи да провежда общоевропейски кампании за
повишаване на осведомеността по въпросите в областта на БЗР, като същевременно ще
осигури по-добро взаимодействие с помощта на социалните медии.
5.5. Полезни взаимодействия с други области на политиката
Публичната политика в други области може да допринесе за подобряване на
работната среда. Потенциалните полезни взаимодействия с политиката в областта на БЗР
трябва да бъдат проучени по-активно. Ключовите области в това отношение са както
следва:
Образование: Повишаване на осведомеността за БЗР започва в училище.
Бяха отправени препоръки за по-добро отразяване на въпросите в областта на БЗР в
училищните програми (по-специално в областта на професионалното обучение), както и за
по-добро насърчаване на психичното здраве и благоденствие37. Налице са успешни
пилотни проекти38, но резултатите от тях трябва да се разпространят по по-добър начин.
Информирането и обучението на предприемачи трябва да продължи.
Научни изследвания: Определени са приоритети за научни изследвания в
областта на БЗР, насочени по-специално към въздействието на застаряването на
населението, глобализацията, новите технологии и професионалните и свързаните с
работата заболявания и увреждания. Резултатите от тези научни изследвания трябва да се
разпространят по по-добър начин и да се използват по-добре при изготвянето на политики;
Обществено здравеопазване: Необходима е по-добра координация между
създателите на политики с цел да се доразвият съществуващите програми и насоки и да се
създават полезни взаимодействия. Необходимо е сътрудничество с ключови
заинтересовани страни (крайни потребители, публичните органи, промишлеността) чрез
37

ОИСР (2012 г.), Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work, Mental Health and
Work („Болни на работното място? Митове и реалност за психичното здраве и работата, психично
здраве и работа“).
38
Интегрирането или „включването“ на БЗР в образованието представлява ключов елемент за развитието
на култура на превенция чрез обучение на децата и младите хора да живеят и да работят по безопасен
начин. EU-OSHA предоставя много информация за добри практики в тази област.
https://osha.europa.eu/en/topics/osheducation.
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съвместното действие в областта на психичното здраве и благоденствието и в рамките на
Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора
и остаряването в добро здраве39. Това ще подобри условията за усвояване на иновациите и
инвестициите в областта на иновациите.
Околна среда: Следва да се положат усилия за по-добро допълване и
съгласуване между политиката за околната среда и защитата на работниците, тъй като
работното място може да се счита за микросреда, в която може да настъпи подобна
експозиция на опасни вещества, макар и при различни нива и специфични определящи
фактори;
Индустриална политика: Някои прости решения, например насоки за
избягване на трудови злополуки или указване на приемливата експозиция на вибрации,
могат да помогнат на МСП да прилагат БЗР по икономически по-ефективен начин, тъй
като няма да има нужда да се наемат експерти в областта на БЗР, които да извършват
оценки. Трябва да се положат усилия, за да се подобри съгласуваността и да се създадат
полезни взаимодействия между индустриалната политика и политиката за защита на
работниците, по-специално във връзка с химичните вещества.
Равенство: Политиката в областта на БЗР може да допринесе за борбата
срещу дискриминацията и за насърчаване на равните възможности в политиките на ЕС, поспециално чрез насърчаване на правилното прилагане на Директива 2000/78/ЕО40 относно
защитата на здравето и безопасността при работа на хора с увреждания и
Директива 2006/54/ЕО41, с която се забранява по-неблагоприятно третиране на жените на
работното място поради бременност или майчинство.
6. ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА В ОБЛАСТТА НА БЗР
В настоящото съобщение се определя рамка за действие, сътруд-ничество и обмен
на добри практики в областта на безопасността и здравето при работа за периода 2014—
2020 г., която може да се прилага само с активното сътрудничество на националните
органи и социалните партньори. Поради това Комисията ще проведе открит дебат с
ключови заинтересовани страни в съответните форуми относно възгледите и
предложенията, съдържащи се в настоящото съобщение, и ще ги включи в
осъществяването на действия, когато е уместно. От особено значение ще бъдат мненията,
получени от институциите на ЕС, социалните партньори, специализираните комисии като
Консултативния комитет по безопасност и здраве (ККБЗ), Комитета на старшите
инспектори по труда (КСИТ) и EU-OSHA.
През 2016 г. ще бъде извършен преглед на настоящата стратегическа рамка в
контекста на резултатите от последващата оценка на достиженията на правото на ЕС в
областта на БЗР и напредъка по прилагането й.
Комисията ще гарантира наблюдение на прилагането на стратегическата рамка,
като се използват съществуващите форуми и пълното участие на институциите на ЕС и
всички заинтересовани страни.

39

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=about.
Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г.
41
Директива 2006/54/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и
професиите (преработена), ОВ L 204, 26.7.2006, стр. 23.
40
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА УСПЕХА:
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕU-OSHA ЗА 2013 Г.
В своя годишен доклад за 2013 г., оповестен през м. юни 2014 г., Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) показва, че продължава успешно да популяризира икономическите ползи от инвестициите в безопасността и здравето
при работа, като подчертава значението на съвместната работа.
Директорът на ЕU-OSHA, д-р Christa Sedlatschek, твърди, че партньорството и
сътрудничеството са били от решаващо значение за успешната година на Агенцията.
„През изминалата година Агенцията отбеляза някои значителни постижения, сред
които приключването на нашата най-успешна досега кампания „Здравословни работни места“, заявява д-р Седлачек. „Ключовият фактор за успеха на тази кампания се
съдържаше в нейния надслов, изтъкващ значението на съвместната работа. Тази
тема минаваше като червена нишка в цялата ни работа през годината, тъй като работихме в мрежа и в партньорство с други организации, за да достигнем до колкото е
възможно по-широка публика и да насърчим държавите членки да работят заедно за изграждането на
капацитет за безопасност и здраве при работа за
по-новите членове.“
Едно от най-големите постижения на ЕUOSHA през годината беше изготвянето и одобрението
на нейната многогодишна стратегическа програма за
периода 2014—2020 г. Работната програма, основаваща се на шест приоритетни области, ще насочва
дейностите на Агенцията, което ще ѝ помогне да използва оптимално своите ресурси. Демографските
промени в Европа, и по-специално застаряващото
население и по-високият дял на работещите жени,
оказаха ключово въздействие върху приоритетните
области. Работната програма ще допринесе съществено за постигане на целите на стратегията „Европа
2020“ за интелигентна, устойчива и приобщаваща
европейска икономика.
Освен това бяха оповестени констатациите на третото общоевропейско проучване относно безопасните
и здравословни условия на труд: 16 500 работници и
служители в 31 държави бяха анкетирани относно
стреса на работното място и безопасни и здравословни условия на труд за по-възрастните работници.
Констатациите на проучването, възпроизведени в
информационните графики от годишния доклад, изтъкват необходимостта от кампанията на Агенцията
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за 2014-2015 г. относно управлението на стреса и от
засилването на нейните дейности, насочени към повъзрастните работници.
Други дейности през годината включват публикуването на констатациите от проекта на ЕU-OSHA
„Прогнози“ относно „зелените работни места“, завършването на подготвителната работа за второто издание
на водещото Европейското проучване на предприятията
относно новите и възникващите рискове (ESENER) и
публикуването на девет нови инструмента за оценка на
риска за проекта „Онлайн интерактивна оценка на риска
(OiRA)“, обхващащ професии като бръснаро-фризьорство, хотелиерство и ремонт на МПС.
ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
РЕЗЮМЕ — ГОДИШEН ДОКЛАД ЗА 2013 Г.
В условията на трудна икономическа обстановка Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) продължи да насърчава значението на безопасността и здравето при работа (БЗР), поставяйки ударението върху стопанската дейност.
Докато следващата стратегия на ЕС за безопасност и здраве при работа продължава да се обсъжда, Агенцията изрази ясна позиция за бъдещето и прие новата си стратегическа програма за периода 2014—2020 г.
Европейски център за наблюдение на риска
През 2013 г. Агенцията публикува констатациите от водещия проект „Прогнози“
— „Зелени работни места и безопасност и здраве при работа“, като основният доклад е
наличен на английски език, а резюмето – на шест езика.
Той беше последван от доклад за БЗР и вятърната енергия и издания на поредицата „Е-факти“ за екологосъобразните сгради и слънчевата енергия в малък мащаб,
както и от контролни списъци за разпознаване на опасностите във връзка с екологосъобразните сгради и слънчевата енергия в малък мащаб.
Агенцията стартира също нова уебстраница, посветена на безопасността и здравето на работниците, заемащи зелени работни места.
За проектите „Прогнози“ е възприет подход въз основа на сценарии за разпознаване и прогнозиране на нововъзникващи рискове за БЗР в резултат на промени в технологиите или обществото.
Агенцията възложи предварително проучване с цел да се определи кои нови и
възникващи проблеми ще бъдат най-подходящи за изследване в следващото голямо
проучване „Прогнози“.
Тя възложи също преглед на съвременното състояние на тема ‘Current and
emerging OSHissues in the healthcare sector, includinghome and community care’ („Настоящи и нововъзникващи проблеми в областта на БЗР в здравния сектор, включително
при грижите по домовете“).
Здравните и социалните грижи бяха идентифицирани като сектор с голям потенциал за заетост, в който обаче БЗР се пренебрегва, особено при грижите по домовете.
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Констатациите от това проучване ще бъдат публикувани през 2014 г.
През 2013 г. беше завършена подготвителната работа за второто издание на друг
от водещите проекти на Агенцията — Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER). Тази важна дейност предоставя информация как се управляват някои значими рискове на работното място в Европа. За
първи път в проучването от 2014 г. ще бъдат включени микропредприятията (5—10
работници и служители) и селскостопанският сектор.
Други важни дейности, приключени през 2013 г., включваха преглед на източниците‘ New risks and trends on the safety and health of women at work („Нови рискове и
тенденции за здравето и безопасността при работа на работещите жени“), който даде,
наред с други неща, важна актуализирана информация за свързания с работата рак при
жените и професионалните рискове за репродуктивното здраве на жените. В процес на
подготовка са един доклад за съвременното състояние на раковите заболявания, свързани с работната среда, и друг - относно рисковете на работното място за репродуктивното здраве, които ще бъдат публикувани през 2014 г.
Предварителните резултати от голям пилотен проект, „По-безопасна и поздравословна работа на всяка възраст: безопасността и здравето при работа в контекста
на застаряващата работна сила“, бяха представени на конференция в Европейския парламент през декември 2013 г. Материалите бяха публикувани на уебсайта на Агенцията в началото на 2014 г.
В доклада на Агенцията за 2013 г. „Priorities for occupational safety and health
research in Europe: 2013–2020” („Приоритети за изследванията в областта на безопасността и здравето при работа в Европа: 2013—2020 г.“) са посочени приоритетите за
изследванията, имащи за цел да запълнят празнотите в нашите знания в съответствие
със стратегията „Европа 2020“. Въз основа на този доклад Агенцията ще изготви списък на „главните приоритети“ и документи за позицията на Комисията през 2014 г.
На последно място, продължи работата по проекта OSHwiki в подготовка на
официалното му стартиране през лятото на 2014 г. Общо 121 нови статии бяха възложени, написани и одобрени, а върху други 28 работата продължава.
Проектът привлече голям интерес на срещата на върха „Здравословни работни
места“ в Билбао през ноември, като интерес проявиха и международни организации с
дейност в областта на БЗР.
Информация за работната среда
Изготвянето на ръководството за кампанията за 2014—2015 г. на тема „Здравословни работни места - Управлявай стреса!“ беше голямо постижение. Кампаниите са
основната дейност на Агенцията за повишаване на осведомеността и важен начин за
достигане до работните места, и по-специално до микропредприятията и малките и
средни предприятия (МСП). Много работа беше извършена и за изготвянето на практическа информация в помощ на предприятията, и по-специално на МСП, за управление
на психосоциалните рискове на работното място.
По повод Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през октомври 2014 г. ще бъде публикуван електронен наръчник на всички езици на ЕС. През 2014
г. ще бъдат публикувани също два важни прегледа, чиято цел е да подобрят разбирането за психосоциалните рискове и възможните стратегии за справяне с тях.
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Досега най-успешна беше кампанията през 2012—2013 г. „Да работим заедно за
превенция на риска“ с повече дейности и повече официални партньори от всякога. Тя
постави също важен „прецедент“. През юни Агенцията проведе много успешна проява
с партньорите на кампанията —‘Benchmarking and Exchange of Good Practice in
Occupational Safety and Health’ („Сравнителен анализ и обмен на добри практики за безопасност и здраве при работа“) — в Брюксел. На нея се събраха специалистите и органите, разработващи политики в областта на БЗР, за да обменят извлечените поуки и
примери за добри практики.
Откакто стартира през 2011 г., проектът Онлайн оценка на риска Interactive
(OiRA) доби основополагащо значение за дейността на Агенцията за насърчаване на
БЗР на работните места в Европа, и по-специално в МСП, които представляват 99 % от
предприятията, и където ресурсите често са ограничени.
През 2013 г. бяха публикувани девет нови инструмента: инструменти за бръснаро-фризьорския сектор в Белгия (на френски и фламандски език) и Португалия; един
испански инструмент за школи за водачи на превозни средства и втори за работилници
за кожи и дъбене (на каталунски език); литовски инструменти за ремонт на МПС; инструменти за хотелиерския сектор във Франция и Гърция; латвийски инструмент за канцеларска работа; и латвийски инструмент за услугите за сигурност, предоставяни от
частни лица за ЕС. Понастоящем се работи върху 50 други инструмента и има цяла общност ОiRA, която работи съвместно в цяла Европа за разработване и усъвършенстване
на инструментите.
Агенцията подпомага нейната работа, като предоставя обучение по използването
на генератора за инструменти ОiRA и звено за съдействие за общността OiRA. В допълнение Агенцията възложи проучване за осъществимост с цел да насърчи и подкрепи
широкото използване на инструментите за прилагане на решения за БЗР, които вече са
готови или се разработват в държавите членки.
Други важни публикации през годината бяха докладите Diverse cultures at work:
ensuring safety and health through leadership and participation’ („Културното разнообразие
на работното място: осигуряване на здраве и безопасност чрез лидерство и участие) и
‘Occupational safety and health and education: a whole school approach” („Безопасност и
здраве при работа в образованието: цялостен подход към проблемите в училището“).
Комуникации, провеждане на кампании и популяризиране
Кампанията „Здравословни работни места“ през 2012—2013 г., озаглавена „Да
работим заедно за превенция на риска“, доразвиваше постиженията от предната година.
Рекорден брой от 87официални партньори на кампанията - дружества и организации от
публичния и частния сектор в Европа - обединиха усилия с Агенцията за подобряване
на безопасността и здравето при работа чрез ръководната роля на управлението участието на работниците.
Прояви за повишаване на осведомеността бяха проведени в 30 държави, а Агенцията стартира многоезичен онлайн пакет от инструменти за кампанията, улесняващ
работата на всички, които искат да проведат собствена кампания за безопасност и здраве. Церемонията за присъждане на наградите за добри практики се организира в Дъблин през април съвместно с ирландското председателство на Съвета на Европейския
съюз.
По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през октомври бяха проведени стотици прояви на национално равнище с акцент върху обучение и подготовка, семинари и конференции и повишаване на осведомеността за кампа-
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нията и нейните послания чрез социалните медии. Кампанията беше закрита през ноември със срещата на върха „Здравословни работни места“ в Билбао. На това събитие се
събраха около 300 делегати, за да обменят идеи и извлечени поуки въз основа на постиженията на кампанията и да гарантират, че дейността за превенцията на риска ще
продължи след края на кампанията. Към края на кампанията вече бяха в ход подготвителните дейности за кампанията за 2014—2015 г., „Здравословни работни места - Управлявай стреса!“
Изготвиха се планове, създадена беше отличителната марка и разработени основните материали за кампанията. Създаден беше също филм за стреса с участието на
популярния анимационен герой Напо от партньорите на Агенцията в консорциума
„Napo“. Констатациите на третото European Opinion Poll on Occupational Safety and
Health („Общоевропейско проучване на безопасността и здравето при работа“) бяха
публикувани на 9 май по случай Деня на Европа.
Над 16 500 работници и служители в 31 държави бяха анкетирани относно стреса на работното място и БЗР при по-възрастните работници. Резултатите бяха широко
отразени в пресата и потвърдиха, че посланието на кампанията за 2014—2015 г., според
което психосоциалните рискове могат да бъдат управлявани също така систематично,
както всеки друг аспект на БЗР, трябва да се популяризира в Европа. До националните
фокусни точки бяха изпратени пилотно папки с документи за повишаване на осведомеността с цел популяризиране на ОiRA и насърчаване на употребата му от МСП. В хода
на годината бяха проведени девет семинара за популяризиране в Белгия, Кипър, Гърция
(две взаимосвързани прояви), Латвия (три взаимосвързани прояви) и Литва (две отделни прояви).
За пета поредна година Агенцията представи филмовата награда на тема „Здравословни работни места“ на Международния фестивал за документално и анимационно
кино в Лайпциг (DOK Лайпциг). Агенцията подпомага също изготвянето на DVD копия
със субтитри на спечелилия филм за разпространение чрез националните фокусни точки и организира прожекции в цяла Европа.
През 2013 г. стартира нов филм от поредицата „Напо“ за подхлъзванията и паданията — Напо във ... Не е смешно. Инициативата „Напо за учители“ дава онлайн достъп до редица материали, включително филмите за Napo, с цел включване на БЗР в образованието и създаване на добри навици за безопасност и здраве у децата още от найранна възраст.
Към края на 2013 г. пакетът „Напо за учители“ беше достъпен на 18 езика и разпространен в 23 държави членки и в държавите от Европейското икономическо пространство.
През 2013 г. пресслужбата насърчаваше и популяризираше работата на Агенцията.
Медийното партньорство в кампанията набираше сили и 20 медийни партньори
в девет държави членки подкрепиха кампанията през 2012—2013 г. Новият подход за
повече публичност на церемонията по връчване на наградите за добри практики повиши значително престижа на наградите. Работата по преработката на уебсайта на Агенцията продължи и ще бъде завършена през 2014 г., което ще укрепи неговото положение като първоизточник на информация в областта на БЗР. През 2013 г. Агенцията публикува 11 нови доклада и 12 броя на „Е-факти“, както и редица рекламни и аудиовизуални материали.
Комуникационното партньорство на Агенцията с Европейската мрежа на предприятията (ЕЕN) се развиваше много успешно през 2013 г.: националните фокусни точки и посланиците на БЗР в ЕЕN организираха 18 национални срещи на партньорствата
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като начин за разпространяване на информация до работните места в Европа, и поспециално до МСП. Двамата партньори работиха съвместно по първата награда за БЗР
на ЕЕN, която е признание за изключително успешното популяризиране на посланията
за БЗР в МСП. Първата награда беше връчена на срещата на върха „Здравословни работни места“ в Билбао през ноември.
Работа в мрежа и координация
Изпълнението на Agency’s multiannual strategic programme for 2014–20 (Многогодишна стратегическа програма на EU-OSHA за периода 2014-2020 г.) ще укрепи
връзките на Агенцията с мрежата от фокусните точки. През 2013 г. предизвикателството беше да се гарантира, че мрежата от фокусни точки ще продължи да функционира
добре въпреки трудните условия на стопанската среда. Посещенията на високо равнище помагат да се утвърди значението на работата на фокусните точки за правителството и социалните партньори. Агенцията направи две такива посещения през 2013г. - в
Литва и във Финландия.
На международно равнище Агенцията оказа съдействие на Международната организация на труда в рамките на учебен семинар за органите, разработващи политики в
областта на БЗР, на който беше представен европейският тристранен модел.
Агенцията продължи да подготвя държави кандидатки и потенциални кандидатки за включване в европейските дейности в областта на БЗР, например като им оказваше помощ да се присъединят към мрежата от фокусни точки на Агенцията и да участват в нейните дейности, като превеждаше и отпечатваше материали за кампаниите
„Здравословни работни места“, разпространяваше DVD копия с филмите за Напо и ги
насърчаваше да кандидатстват за наградите за добри практики. Последното начинание
се оказа особено успешно през 2013 г., когато един от победителите стана турско
предприятие - чудесна демонстрация на въздействието от дейността на Агенцията.
Службата за връзка в Брюксел продължи основната си дейност - да представлява
Агенцията и да предоставя информация на ключовите партньори. През 2013 г. нарасна
значението на работата на службата в европейския социален диалог, изразяващо се в
потенциала на комитетите за секторен социален диалог да допринасят за разработването на инструменти за проекта ОiRA. Освен това службата организира успешно учебно
посещение на членове на Европейския парламент в седалището в Аликанте, където те
имаха възможност от първа ръка да научат повече за това,как работи Агенцията.
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА –
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА CEN И CENELEC ЗА 2014 Г.
През последните години европейските организации за стандартизация (CEN,
CENELEC и ETSI) все повече насочват вниманието си върху образованието и обучението в областта на стандартизацията.
В тази връзка създадената през 2010 г. от европейските организации за стандартизация съвместна работна група „Европейско образование и обучение в областта
на стандартизацията” проучи най-добрите европейски практики, прилагани към образованието и обучението в областта на стандартизацията, и разработи европейска политика за образование в областта на стандартизацията.
Част от политиката са генералният план, който предоставя обща рамка за синхронизация на действията на основните заинтересовани страни в Европа с цел насърчаване на образованието и обучението в областта на стандартизацията, и планът за изпълнение на заложените в генералния план цели.
Тези документи са базата за последващи действия, насочени към въвеждането
и/или популяризирането на стандартизацията като учебна дисциплина или програма в
националните образователни системи и обучителни програми на страните-членки на
EС.
Съгласно разработения генерален план програмите за образование и обучение в
областта на стандартизацията следва да включват три основни етапа от образователната
система на всяка страна-членка на ЕС с определени ясни цели и очаквани резултати, а
именно:
1. Изучаване на стандартизация в профилирани гимназии и професионални
училища – с цел придобиване на общи познания за стандартите и тяхната приложимост в ежедневието.
2. Изучаване на стандартизация във висши специализирани училища, насочено към базово изучаване на стандартизацията с цел придобиване на знания и умения
за работа със стандарти и разбиране на връзката на стандартизацията със съответната
академична дисциплина.
3. Изучаване на стандартизация в различни курсове за разширяване и подобряване на професионалната квалификация, фирмени обучения в областта на
стандартизацията за придобиване на знания относно ползите от прилагането на стандартите.
Организирането на поредица от инициативи в посока на подобряване на информираността, знанията и уменията в областта на стандартизацията ще допринесе
за разработването на приложими европейски стандарти, които са израз на знанията
на всички европейски страни, и които осигуряват основните елементи за постигане
на европейски просперитет.
В подкрепа на инициативата на европейско ниво за насърчаване изучаването
на стандартизацията във висшето образование БИС залага като един от основните си
стратегическите приоритети именно партньорството с висшите учебни заведения.
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"Сребърната икономика" – акцент на Третата среща на
високо равнище на европейската стандартизация
"Как стандартизацията може да подпомогне сребърната икономика" бе
основна тема на третата среща на високо равнище на европейската стандартизация,
която се проведе от 10 до 12 юни 2014 г. в Истанбул, Турция.
Събитието бе посетено от над 200 делегати, включително и лидери на национални, европейски и международни организации за стандартизация, както и представители
на турското правителство, Европейската комисия и други заинтересовани страни.
От българска страна в най-значителния форум за стандартизация в Европа участваха г-н Ивелин Буров, председател на УС на БИС, г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен
директор на БИС и г-н Асен Георгиев, член на Административния съвет на CENELEC
Европа преживява значителна демографска промяна, тъй като милиони хора,
които са били родени по време на т. нар. "бейби бум" (след 1945 г.), стават все повъзрастни.
Средната продължителност на живота също се увеличава благодарение на напредъка в предоставянето на здравни услуги и на медицината. Резултатът от тези промени е, че броят на хората над 65-годишна възраст ще се удвои през следващите 50 години.
Всъщност през 2025 г. се очаква по-възрастните граждани (над 65 години)
да представляват най-малко 20% от населението в повечето европейски страни.
Концепцията за "сребърна икономика" се отнася за широк спектър от дейности,
които отговарят на потребностите на възрастните граждани и потребители.
Тя включва жилища и околна среда, здраве и безопасност, транспортни, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), различни дейности за свободното
време, както и различни видове услуги като домашни грижи и др.
В програмата на срещата на високо равнище бяха включени паралелни сесии,
където бяха анализирани и обсъдени в дълбочина конкретни теми като:
- "Стандартизация, свързана със здравни услуги",
- "Ориентирани към възрастните градове, домове и среда",
- "Умения за сребърната икономика" и
- "Технологии и иновации за независим начин на живот и активно остаряване".
Делегатите бяха запознати с различни стандартизационни теми, които вече се
разработват от CEN и CENELEC в сътрудничество със съответните заинтересовани
страни, по-специално във връзка с "проектиране за всички" и "достъпност в архитектурната среда", както и с т. нар. интелигентни домове (електронни системи за дома и
сградите).
CEN и CENELEC си сътрудничат и с ETSI относно стандартите за достъпност на
продукти и услуги в сферата на ИКТ, както и във връзка с "интелигентни и устойчиви
градове и общности".
Форумът в Истанбул подчерта значението на работата в тясно сътрудничество с
всички заинтересовани страни, включително бизнес, публични власти и доставчици на
услуги, както и организации, които могат да представляват интересите и желанията на
по-възрастните граждани и потребители.
Резултатите от срещата на високо равнище ще подпомогнат CEN и CENELEC за
засилване на сътрудничеството с всички заинтересовани страни и за разработване на
много повече, ориентирани към възрастните, стандарти през следващите години.
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И ОТНОВО:
ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ
1. За да подобрите качеството на вашия продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при продажбата на даден
продукт. Прилагането на стандарти подобрява качеството и увеличава продажбите на
предлаганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите начини да задържите
постоянните клиенти.
2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потребителите, че вашият
продукт отговаря на най-високите и разпространени изисквания за качество, безопасност и сигурност.
3. За да повишите конкурентоспособността си
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че вашият бизнес преследва
отлично качество. Това може да ви даде голямо предимство пред конкурентите, които
не прилагат стандарти, и дори може да привлечете техни клиенти.
4. За да затвърдите доверието във вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на клиентите към вашия
продукт. Прилагането на определени стандарти, например свързани с опазването на
околната среда, помага за доброто ви име в обществото.
5. За да намалите вероятността от грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна точка, която намалява
риска от грешки и недоразумения.
Така няма да губите време и пари за разработване на продукти, които не отговарят на нужното качество и съответните изисквания. Освен загуба на пари, грешките
вредят и на вашата репутация.
6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите за проучване и разработка и нуждата от създаване на вече съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт за система за управление ще подобрите организацията на работа и ще направите
бизнеса си много по-доходоносен.
7. За да бъдат вашите продукти конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че вашите стоки и услуги са
конкурентоспособни. Това е най-ефективният начин да се увеличи максимално вашият
потенциален пазар и със сигурност е предимство при износа на продукти.
8. За съответствие със задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени да ги прилагате. Но
вашата продукция няма да може да се продава на някои пазари, ако не отговаря на определени критерии за качество и безопасност. Прилагането на стандарти спестява време, усилия, разходи и дава увереност, че спазвате задълженията си.
9. За да улесните износа на вашите продукти
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, определени от Директивите на ЕС, за да могат да се продават на Общия европейски пазар. Такива продукти
обикновено трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще можете да продавате стоките си в държави – членки на ЕС.
10. За да увеличите шансовете си за успех
Включването на стандартите като част от вашата маркетингова стратегия ще даде много по-голям шанс за успех на вашия продукт. Прилагането на стандарти увеличава шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.
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