ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 2/2015 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода април – юни 2015 г.
СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И
В ЕВРОПА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(ЗБУТ) – МОНИТОРИНГ НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА
МЕДИЦИНА (СТМ)! Автор - Илиян Нисторов
ТРИ СЦЕНАРИЯ ЗА НОВИТЕ И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ
РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ДО 2020 г. – ПОГЛЕД ОТ 2025 г. КЪМ НАСТОЯЩЕТО!

НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ВТОРИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2015 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 2015 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
април – юни 2015 г.

Постановление № 42 от 5 март 2015 г. за изменение
на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните
болести
(обн., ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 18 от 10 март 2015 г., е обнародвано ПМС № 42 от
5 март 2015 г. за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с постановление № 168 на министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 65 от 2008 г.), в сила от 1
януари 2015 г.
Допълнението е в чл. 2, ал. 2 от наредбата, където думите "трайна неработоспособност" са заменени с думите "временна неработоспособност, трайно намалена
работоспособност" и новата редакция на алинеята гласи:
„Чл. 2. (2) За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено
основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.”
В чл. 6 се отменя ал. 8, която гласеше, че осигурителите са длъжни в срок 3
дни да изпращат в териториалното поделение на НОИ копия от първичните болнични
листове за професионална болест.
.* * *
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Постановление № 43 от 5 март 2015 г. за изменение на
Наредбата за установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки
(обн., ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 18 от 10 март 2015 г., е обнародвано ПМС № 43 от
5 март 2015 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 6 от 2000 г.), в сила от 1 януари 2015 г.
С § 1 от постановлението е отменен чл. 4 от наредбата (Изм. - ДВ, бр. 61 от
2000 г., предишен текст на чл. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002
г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.), който гласеше:
(1) Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят/предприятието ползвател представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен лист.
(2) Копието от първичния болничен лист се изпраща на териториалното поделение на НОИ в 3-дневен срок от представянето му пред осигурителя/предприятието ползвател).

ПМС № 20 от 5 февруари 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
(обн., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 12 от 13 февруари 2015 г., е обнародвано ПМС №
20 от 5 февруари 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (приета с ПМС
№ 204 от 2002 г. (ДВ, бр. 87 от 2002 г.), в сила от 1 юни 2015 г.
Изменението е в чл. 7 от наредбата и се отнася до разделянето на две групи на
флуидите за съоръженията под налягане, в зависимост от степента им на опасност:
1. група 1 – която включва вещества и смеси съгласно определенията в чл. 2, т. 7
и 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353, 31.12.2008 г., стр. 1), наричан по-нататък
"Регламент (ЕО) № 1272/2008", класифицирани като опасни в съответствие със следни-
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те класове и категории на опасност, посочени в част 2 ("Физични опасности") или част
3 ("Опасности за здравето") от приложение І към Регламент (ЕО) № 1272/2008:
а) нестабилни експлозиви или експлозиви от подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;
б) запалими газове, категории 1 и 2;
в) оксидиращи газове, категория 1;
г) запалими течности, категории 1 и 2;
д) запалими течности, категория 3, чиято максимално допустима температура е
над пламната температура;
е) запалими твърди вещества, категории 1 и 2;
ж) самоактивиращи се вещества и смеси, типове А - F;
з) пирофорни течности, категория 1;
и) пирофорни твърди вещества, категория 1;
к) вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категории 1, 2 и 3;
л) оксидиращи течности, категории 1, 2 и 3;
м) оксидиращи твърди вещества, категории 1, 2 и 3;
н) органични пероксиди, типове A - F;
о) остра орална токсичност, категории 1 и 2;
п) остра дермална токсичност, категории 1 и 2;
р) остра инхалационна токсичност, категории 1, 2 и 3;
с) специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 1;
2. група 1 - включва също вещества и смеси, които се съдържат в съоръжение
под налягане с максимална допустима температура (TS), която надвишава пламната
температура на флуида;
3. група 2 - включва вещества и смеси, които не са посочени в т. 1 и 2.
С това изменение в наредбата се ъвеждат разпоредбите на чл. 13 от Директива
2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране
на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения
под налягане (ОВ, L 189, 27.06.2014 г., стр. 164).,

ПМС № 32 от 13 февруари 2015 г. за отменяне и изменение на нормативни актове
(обн., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 14 от 20 февруари 2015 г., е обнародвано ПМС №
32 от 13 февруари 2015 г. за отменяне и изменение на нормативни актове, което влиза
в сила от 1 март 2015 г.
С § 1 от ПМС № 32 от 2015 г. се отменя Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета
с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г. и бр. 60 от 2014
г.).
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С § 2 от ПМС № 32 от 2015 г., в сила от 1 март 2015 г., са направени изменения в раздел V на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители Такси за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български
технически одобрения на строителните продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване по Закона за техническите
изисквания към продуктите.
***

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
април - юни 2015 г.

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и
реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България
(обн., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 14 от 20 февруари 2015 г., е обнародвана Наредба
РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България.
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и влиза в сила от 1 март 2015 г.
От същата дата е в сила и ПМС № 32 от 13 февруари 2015 г. за отменяне и изменение на нормативни актове на Министерския съвет,
С § 1 от ПМС № 32 от 2015 г. се отменя Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС
№ 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 82
от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г. и бр. 60 от 2014 г.).
С § 2 от ПМС № 32 от 2015 г., в сила от 1 март 2015 г., са направени изменения в раздел V на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители Такси за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български
технически одобрения на строителните продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване по Закона за техническите
изисквания към продуктите.
***
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НАРЕДБА № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за
реда за осъществяване на превантивен контрол от
органите за пожарна безопасност и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 17 от 6 март 2015 г., е обнародвана Наредба 8121з196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните
работи.
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи на основание
чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Тази наредба отменя Наредба № Із-553 от 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на
населението на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 29 от 2013 г.).
Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й в „Държавен вестник”,
т.е. от 10 март 2015 г.
***

РЕШЕНИЕ № 814 от 11 декември 2014 г. на Министерския съвет за определяне на дните за религиозни празници
на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.
(Обн., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2014 г.)

На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2015 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден - 6 април;
б) Св. Апостоли Петър и Павел - 29 юни;
в) Всички Светии - 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица - 8 декември.
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2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам - 16, 17 и 18 юли;
б) Курбан байрам - 23, 24 и 25 септември.
3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах - 4 април;
б) Рош Ашана - 14 септември;
в) Йом Кипур - 23 септември;
г) Сукот - 28 септември.
4. За Арменска апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово - 6 януари;
б) Свети Вартананц - 12 февруари;
в) Задушница на Възкресение Христово - 6 април;
г) Възнесение Господне - 14 май;
д) Задушница на Кръстовден - 14 септември.
5. За общество "Бяло братство":
а) Ден на пролетното равноденствие - 22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли;
в) Съборни дни - 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя - 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия ден - четири съботни дни, ако според
трудовия договор или акта за назначаването им са задължени да работят в тези дни.
7. За Бахайската общност:
а) "Ноу-Руз" (Бахайска Нова година) - 21 март;
б) Празник "Резван" - 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб - 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла - 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб - 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла - 14 ноември.
8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима - 5 март;
б) Рама Навами - 28 март;
в) Нарасимха Чатурдаши - 2 май;
г) Баларама Пурнима - 29 август;
д) Ратха Ятра - 18 септември;
е) Кришна Джанмаштами - 5 септември.
9. За Диамантен път на будизма - България:
Весак (денят на раждането, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) - 2 юни.
10. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос - 3 април;
б) Конгресни дни - 24, 25 и 26 юли.
11. За евангелските църкви:
Денят на Реформацията - 31 октомври.
12. За Будистка общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) - 4 май;
б) Будистка Нова година - 19 февруари;
в) Денят Дхарма - 2 юли;
г) Денят Бодхи - 8 декември.
***
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СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА
Резюме от доклад по Проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 „Партньорство за социални предприятия в България”

Резюме от ДОКЛАД в изпълнение на ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ" - изпълнява се от Фондация „Помощ за
благотворителността в България" в партньорство с британската организация
Social Enterprise Coalition UK, с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт,
демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.
Проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 - „Партньорство за социални предприятия в България" е финансиран от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Република България. Инвестира във вашето бъдеще! 2014 г.
(продължение от брой 1/2015 г.)

Социалното предприемачество може да се разглежда като нов, различен тип
бизнес, който целенасочено ограничава печалбата, като я насочва към социални каузи.
Тоест принципът на генериране на печалба в полза на собствениците или акционерите,
който е в основата на предприемаческия етос, тук е заменен от един „по-мек" вариант социалните предприятия реализират печалба, но тя се реинвестира в организацията или в общността.
В този контекст социалното предприемачество е изключително подходяща форма за българското общество, при което е налице висока концентрация на рискови фактори, които рефлектират в нарастване като брой хора и задълбочаване на проблемите
на уязвимите групи.
Имидж на социалните предприятия
Като цяло при установилите се социални предприятия с по-дълга история, каквито са специализираните предприятия за хора с увреждания липсват каквито и да било
свидетелства за враждебност или дискриминация спрямо тази уязвима група.
Все пак изследването констатира, че сред местните общности в по-малки градове, по-отношение на предприятия, които са нововъзникнали или имат кратка история,
все още битува дискриминационно отношение към хората с увреждания - към тях не се
отнасят като към равнопоставени индивиди, използват се обидни и пренебрежителни
квалификации: „слаботокови", „6 - волтови" и др.:
„В началото на строежа на къщата имаше живи вериги, подписки, питане до
омбудсмана, трябваше да вдигаме ограда 2 м. Сега отношението се е променило, съседите са добри."
„България е страна на крайностите - има много сърцати хора, един е за 50 американци. Другата крайност е - затворени, мърморещи, все другите са им виновни."
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Управителите на функциониращи специализирани социални предприятия, които
работят в конкурентна пазарна среда, споделят опасенията си от разпространение на
мълва, че персоналът им е от хора с увреждания. Според тях именно заради съществуващите все още предразсъдъци това да отблъсне част от клиентите им, т.е. да има директен негативен ефект върху бизнеса им.
Успешни модели на социално предприятие в България
По време на интервюто, социалните предприемачи бяха помолени да опишат
успешното социално предприятие.
В масовия случай чрез тази техника те проектират собствените си проблеми и ги
разрешават чрез изграждане на „идеален тип".
Моделът за успешно социално предприятие може да се свърже с фазата на
развитие на съответния тип предприятие - така например, там където предприятието
е все още идея или проект, или е възникнало наскоро, успешното предприятие се мисли
в най- идеалистични краски с минимум конкретика - там преобладава абстрактната визия, при която всички са щастливо работещи в стабилни и устойчиви предприятия.
Съответно, на обратния полюс са предприятията с натрупан опит и история зад
себе си, които наистина функционират успешно - там обикновено успешното предприятие се мисли като „повече от същото", било то нарастване на персонала, инвестиции,
географско разширение в други райони/градове.
Друг разграничителен белег за успешно предприятие е самостоятелността,
особено във финансово отношение. Много са примерите, при които функциониращи
предприятия имат определени финансови зависимости - от общинските бюджети (в
случаите на предприятия, които са част от общинските структури), от проектно финансиране, което е неустойчиво, доколкото е с непредвидим резултат, от донори, които
също биха могли да прекратят финансирането.
В крайна сметка, ако трябва да се изведе един обобщен модел на успешно социално предприятие у нас той може да изглежда така:
Успешното социално предприятие е функциониращо предприятие със социална кауза, положителен финансов резултат, което е самостоятелно при вземането на решения, не зависи изцяло от външно финансиране, има ясна перспектива
за развитие и постига социалните си цели.
Профил на предприемача
Изискванията към личностните характеристики на социалния предприемач са
много разнообразни, дори в известна степен противоречиви. "Да мислиш и за социалната мисия, и за стопанската дейност - това е шизофренно, но това е специфичното за тази работа, трябва да могат да се балансират".
Доминиращите качества на интервюираните социални предприемачи са междуличностна компетентност, активност, иновативност, организационни умения,
способности за стратегическо планиране. Обяснимо, в много по-малка степен те са
готови да поемат риск, да прилагат нови бизнес модели и да действат бързо.
"Трябва да си активен доброволец, да създаваш социална солидарна общност, безупречен професионалист, предприемчив, да разполагаш с времето си.
Трябва да си емпатичен, да разбираш проблемите им. Едно социално предприятие
е като болнично заведение".
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Въпреки малката извадка, може да се проследи известна зависимост между типовете социални предприятия и профила на предприемача.
Предприятията с доминираща социална кауза изискват и естествено „отглеждат предприемачески тип, при които доминира междуличностната компетентност и добрите организационни умения”.
"Да е голямо сърцето му и да го усеща в себе си, не може всичко да е свързано с материалната част. И той, и екипа му."
"Здрави нерви и желание да помагаш!”
„Трябва да е отдаден, гъвкав, упорит, постоянен. Да жертва лично време,
семейство и личен финансов ресурс."
Препоръки
На база на идентифицираните проблеми, могат да се формулират серия от препоръки за подобряване на средата за социално предприемачество у нас:
1. Ресурсите за подкрепа на социалните предприятия се изразходват не достатъчно ефективно. Наред с това, липсата на предприемачески умения и култура у
представителите на неправителствения сектор, които дават все още основния кадрови
ресурс от социални предприемачи, изисква нов, модерен подход за финансиране на
възникващите или съществуващи предприятия, при които предоставянето на средства
не изчерпва ангажимента на донора, а е съпроводено с дългосрочно подпомагане и
проследяване на развитието на предприятието.
2. Мобилизиране на наличните вътрешни и външни ресурси (възможностите
на алтернативните форми на туризъм, привличане на млади и предприемчиви българи
от страната и чужбина за каузата на социалното предприемачество), може да осигури
много по-широка база за развитие на сектора. Активната работа с местния бизнес за
популяризиране на социалното предприемачество и социалните предприятия, също е
стъпка в тази посока.
3. На практика възможностите на интегрирания европейски пазар и развитите практики във водещите икономики в Европа са ресурс, който може да бъде
използван много по- ефективно.
4. Оптимизирането на законодателството и създаването на гъвкава правна
среда е необходимо условие за развитие на сектора.
Както показва европейската практика, едно проверено решение за подкрепа на
социалното предприемачество е създаване гражданска организация, която да изпълнява
ролята на орган, който защитава интересите на сектора „социално предприемачество",
генерира и поддържа база данни от социални предприятия, лобира на политическо ниво, промотира социалното предприемачество като дейност в полза на обществото, следи и мониторира обществените поръчки и схемите за финансиране.
Преглед на европейските практики в развитието на
социални предприятия
В Европа първата официална проява на термина „социална икономика"
става в началото на 90-те години, когато в Италия се засилва влиянието на социалните кооперации.
По това време се приема закон за социалните кооперации, с който се дефинира
дейността на онези организации, които предоставят социални услуги с цел намаляване
на социалното изключване и стимулиране на трудовата интеграция.
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Развитието и голямата популярност на социалните кооперации в Италия се
обяснява с нарастващите и незадоволени нужди от социални услуги, които не са
адекватно посрещнати от държавата.
В страните от Европейския съюз подходът за регулиране на социалните предприятия е различен и следва логиката на развитие на социално-икономическите отношения, както и традициите в законодателната практика.
В повечето държави все още няма специални закони, които да регламентират статута на отделен правен субект, а именно социално предприятие.
В масовия случай практиката показва, че социалните предприятия имат формата на кооперация и това е особено популярно за страните от Южна Европа (Италия,
Испания, Португалия, Гърция).
На другия полюс са социални предприятия, регистрирани като търговски
дружества със социални цели (Литва, Финландия, Англия), както и кооперативно
дружество в обществен интерес (Франция).
Във всички държави под една или друга форма нестопанските организации присъстват активно като социални предприятия в практиката или нямат законова забрана
да функционират като такива. Въпреки съществуващите различия в правната уредба на
социалните предприятия, съществуват общи принципи, които позволяват социалното предприятие да се определи като недържавно образувание, извършващо стопанска дейност за реализирането на социални цели (БЦНП).
Италия
Поради липсата на законово определение на термина „социално предприятие”,
предоставянето на социални услуги с цел ограничаване на социалната изолация се извършва от различни организационни форми предвидени в Италианското законодателство, които могат да се дефинират като:
• Социални кооперации, урегулирани в закон 381 от 1991 година, които понастоящем съставляват около 4500 организации, предоставящи социални услуги (70%) или
ангажирани с трудова интеграция (30%).
• Около 20% от 10000 доброволни организации, определени със закон 266 от
1991 г. Според този закон доброволните организации, въпреки че са ангажирани в борбата със социалната изолация, не трябва да предоставят социални услуги редовно, и
трябва да работят основно с доброволчески труд. Всъщност тези законодателни ограничения са причина за да се включват само 2000 организации в категорията социални
предприятия.
• Стотици асоциации, различни от доброволческите организации, които са регистрирани съгласно Гражданския кодекс от 1942 година. Тези асоциации предоставят
услуги предимно в полза на своите членове и много често са ограничени да извършват
предприемаческа дейност.
Законовото припознаване на юридическата форма „социална кооперация"
става с приемането на закон 381 през 1991 година, след близо десетгодишен дебат в
Парламента на Италия. Тази юридическа форма представлява огромна иновация не
само на регионално, но и на международно ниво.
Основни отличителни черти на социалните кооперации според закона са
следните:
•
Бенефициент на ползите е преди всичко цялата общност, или групи в неравностойно положение. Всъщност закона от 1991 година постановява, че „социалните кооперации извършват дейност в обща полза за общността и за социалната
интеграция на гражданите".
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• Членството/участието в социалните кооперации има различни нива - от една

страна са членовете на кооперацията, които участват в дейностите и получават възнаграждение, а от друга - това са членове, потребители на услугите, които имат директна
полза от услугите (възрастни хора, хора с увреждания). Освен това има и трета категория членове, които участват с доброволен труд.
Друга специфична черта на социалните кооперации в Италия е тяхното разделение на две основни категории според основната им дейност:
• Кооперации, които извършват дейност в сферата на здравните грижи, социални и образователни услуги (тип А);
• Кооперации, които функционират като фирми за интеграция на хора в неравностойно положение на трудовия пазар (тип Б);
Трета отличителна черта на социалните кооперации в Италия е тяхното
привилегировано положение и взаимоотношения с местните и централни власти, взаимоотношения, които много често са регламентирани със специални споразумения.
След законовото припознаване на социалните кооперации започва процес на
широко разпространение на модела в различни региони на страната.
Най-голямата полза от законовата уредба е по-голямата разпознаваемост и
приемането на термина от всички местни съдилища.
В последните години развитието на социалните предприятия е силно повлияно
от вниманието на местните власти към социалните услуги, възлагане на социални услуги на външни доставчици, както и модернизирането на системата от социални грижи.
Пример за социално предприятие в Италия е Ликонтро (L'Incontro), нестопанска
социална кооперация, базирана в Кастелфранко, провинция Венето, в северо-източната
част на Италия (представено в бр. 1/2015 г., стр. 109-110, бел. ред.).
Гърция
Социалното предприемачество в Гърция е сравнително ново явление, което има
потенциал да се развие значително независимо от съществуващата традиционна социална система.
В миналото социалната икономика на Гърция бе представена главно чрез защитени работилници на нестопански организации и институции, работещи с хора с увреждания. Съвсем доскоро терминът „социално предприятие” не съществува формално
в нормативната уредба на страната, което представлява и сериозна бариера за развитие
на социалното предприемачество.
Едва през 2003 година е направен първия опит да се регламентират аспекти на
социалната икономика, свързани със субсидиите, плащани на социални предприятия,
които наемат на работа хора в неравностойно положение. Изискването за тези социални
предприятия е да са нестопански организации, които да са създадени в партньорство с
местната власт.
Основната идея зад стимулирането на социалното предприемачество в
Гърция е да се подкрепят нови сфери на икономиката със социален елемент, които
да предлагат заетост на хора застрашени от дългосрочна безработица или социална изолация. Презумпцията на правителството е, че подкрепяйки широк спектър от
дребни производители и социални партньори ще подпомогне местните власти в решаването на социалните проблеми. Ако социалните предприятия и местните власти се
борят с безработицата и социалното изключване заедно, то и ефекта върху социалноикономическото развитие на региона ще е по-голям.
В Гърция единствената безспорна в теорията организационна форма на социално предприятие е тази на социалната кооперация с ограничена отговорност
(СКОО). Тя е уредена с измененията в Закона за психичното здраве от 1999. Разпоред-
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бата е създадена във връзка с изпълнението на национална програма за психиатрична
реформа, която цели премахването на психиатричните институции, преместването на
психично болните лица в защитени жилища, както и създаване на възможности за
участието им в СКОО.
В рамките на програмата е предвидено създаването на 52 социални кооперации с
ограничена отговорност (СКОО) - по една във всеки от обособените 52 сектора на психичното здраве.
Създаването на тази специфична правноорганизационна форма има за цел
постигането на социална, икономическа и професионална интеграция на ПСИХИЧНОБОЛНИТЕ лица.
СКОО на практика извършват предимно производство и продажба на едро и
дребно на различни продукти, както и извършване на услуги, които представляват
обикновено невисококвалифицирани дейности.
Първата създадена СКОО е регистрирана в Лерос.
Подготвителни за учредяването й действия започват през 1999 г. В началото на
2002 г. в Министерството на здравеопазването е подадена молба за предварително
одобрение на възможността за учредяване на СКОО, което е получено на 15 май 2002 г.
След учредителното събрание кооперацията е регистрирана в съда. До края на
годината е осъществен трансфер на медицински персонал и на медицинско оборудване
от Държавната болница в Лерос към кооперацията, организирано е управлението на
дейността и отчетността.
В края на 2003 г. общия брой на членовете на кооперацията е 456, от които: психичноболни - 194, медицински персонал - 158, организации и общини - 14, физически
лица - 90.
Дейността на кооперацията е в 3 основни направления - селско стопанство,
производство на сладкарски изделия, два стола за хранене.
Производството на зеленчуци първата година възлиза на около 20 тона. 80 % от
него е предназначено за Държавната болница в Лерос, а 20% - за свободния пазар.
В производството са заети 16 психичноболни лица и 7 души медицински персонал.
5 душевноболни лица и 4-ма медицински специалисти са заети в ежедневното
производство на сладкарски изделия - сладки и закуски.
Част от продукцията е предназначена за двата стола за хранене, а другата част е
за свободния пазар, като търсенето на свободния пазар на сладкарската продукция на
кооперацията се увеличава.
Заети в двата стола са 9 работника от първата категория членове и 5 от втората.
Те обслужват пациентите, персонала и посетителите на Държавната болница в
Лерос.
Финландия
Във Финландия социалното предприятие може да е кооперация или друга
форма на бизнес организация, частна или публична, която има двойствена цел да генерира приходи и да допринася за изпълнението на социална кауза.
Трудовите кооперации като иновативен отговор на проблема с безработицата
имат дълга история и традиции. С икономическата рецесия през 90-те години трудовите кооперации отслабват своите позиции и отстъпват място на концепцията за социални предприятия.
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Финландия е единствената страна в Европейския съюз със специален закон
за социалните предприятия, който влиза в сила в началото на 2004 година. Подкрепата на социалното предприемачество е част от националната програма за заетост на
Финландското правителство, която има за цел да намали безработицата и да повиши
пригодността на работната сила към нуждите на бизнеса.
С приемането на специален закон се засилва позицията на социалните предприятия
и се създават стимули за наемане на хора с увреждания и дългосрочно безработни. Според
финландския закон, социалното предприятие произвежда стоки и услуги, като всяка друга
компания в търговския регистър. Също така социалните предприятия са заети в широк
диапазон от търговски дейности, като всяко нормално развиващо се предприятие.
Социалното предприятие е бизнес модел, който включва широк и ранообразен спектър от предприятия - от малки до средни, местни и големи международни
бизнес компании. Основната отличителна черта на социалните предприятия е, че наймалко 30% от наетите трябва да са хора с увреждания или дълготрайно безработни.
Системата за контрол включва регистър на социалните предприятия, който е създаден
към Министерството на труда. Практиката във Финландия показва, че терминът „социално предприятие" се използва само за предприятия и структури, които са вписани в
регистъра на социалните предприятия.
Държавната подкрепа за социалните предприятия включва субсидии за наемането на хора с увреждания и дълготрайно безработни като компенсация за намаления
производствен капацитет.
Също така за да се подкрепя стартирането на подобни структури държавата отпуска специални грантове в рамките на проекти за подкрепа на заетостта.
И не на последно място в страната има създадена национална мрежа за подкрепа
и съвети на стартиращи социални предприемачи, която предоставя консултации по
практически въпроси.
Швеция
Социалното предприемачество в Швеция е изключително развито и подкрепяно от държавата. Въпреки че в законодателството липсва легално определение на
термина „социално предприятие", то съществуват две основни форми за социално
предприемачество, а именно: „кооперация за социална дейност" и „предприятие за развитие на общността".
Кооперацията може да бъде създадена като социална, стопанска или културна
институция. Кооперациите за социална дейност имат правно организационна форма на
стопанско сдружение.
Това е обединение на доброволна основа за постигането на общи интереси и задоволяване на социални нужди чрез развитието на съвместно демократично управление.
В кооперацията се създават работни места за членовете, в зависимост от техните
умения и способности.
Крайната цел от участието в дейността на кооперацията е рехабилитация и
интеграция на изключените социални групи, които съставляват болшинството от
членската маса на кооперацията.
Кооперациите имат разнообразни източници на финансиране, като по-голямата
част от ресурсите са от публичния сектор. Много често местните власти в Швеция
дават необходимите начални средства за учредяване на кооперация. Самите кооперации извършват стопанска дейност, от която генерират приход: предоставят различни стоки и услуги на свободния пазар и на обществени институции. Преференциалното възлагане на обществени поръчки на кооперациите за социална дейност и на
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предприятията за развитие на общността, е основен механизъм за подкрепа на социалните предприятия в Швеция. По този начин се създава работа на лица от уязвимите
групи, като се осигурява заплащане за труда им, публичната институция получава необходимите стоки и услуги, а самото социално предприятие става по- устойчиво финансово.
Кооперация "Зора" (Тhe Dawn) представлява стопанско сдружение. Регистрирана е през декември 1995 г. и към момента има шест члена. "Зора" управлява стол за
хранене и магазин в Кинахулт (Kinnahult). Столът се намира на първия етаж на една от
сградите на дружеството с ограничена отговорност Маркс Пеле Уийвър (Marks Pelle
Weaver Ltd) и е предназначен за персонала му. Първите членове на кооперацията пристигат на работа в 8.00 часа. Те приготвят кафе и сандвичи за закуска. Закуската се сервира между 8.45-9.15. След закуската приготвят обяд. "Зора" приготвя специалитета на
деня, лек обяд и салати между 12 и 2 часа. Столът приема и външни посетители и е на
самообслужване.
Литва
Литва е добър пример за развито законодателство, свързано със социалните
предприятия и една от малкото страни членки на ЕС, в които има специален закон, регламентиращ социалните предприятия. На 1 юни 2004 Парламентът на Литва
приема нов Закон за социалните предприятия, който влиза в сила от 19.06.2004. Законът създава нов вид юридическо лице - социално предприятие.
Целта на социалното предприятие според закона е да наема на работа лица, представители на рискови групи на пазара на труда - дългосрочно безработни, хора с увреждания, представители на други групи в неравностойно положение.
Най-общо целевата група на социалните предприятия са лица, неконкурентноспосбни на пазара на труда.
Статут на социално предприятие може да се придобие от всяко публично или
частно лице, регистрирано в Литва, стига да отговаря на специалните условия,
предвидени в закона:
• да наема на работа определен брой лица от целевите групи, изрично определени от в закона - не по-малко от 40 % от общия брой на персонала
• да извършва дейности, свързани с развитие на професионални и социални
умения на наетите лица, както и дейности, насочени за социална интеграция на служителите
• основната дейност, която извършва, е стопанска
• законът изброява изрично дейностите, които социалните предприятия нямат
право да извършват.
Спрямо социалните предприятия съответно приложение намира законодателството, свързано с малките и средни предприятия в Литва. Целевите групи,
които според закона имат право да бъдат трудоустроени в социални предприятия са
следните:
• безработни лица в увреждания от първа, втора и трета група инвалидност като
няма изискване те да бъдат регистрирани в бюро по труда
• дългосрочно безработни - с над двегодишна регистрация в бюро по труда
• лица, на които до навършването на пенсионна възраст им остава не повече от 5
години и които са регистрирани като безработни не по-малко от 1 година
• родител или настойник на дете до 8-годишна възраст, в случай, че е регистриран като безработен повече от 6 месеца
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• лица, претърпели наказание лишаване от свобода повече от 6 месеца и регист-

рирали се в срок от 6 месеца в бюро по труда. Самата регистрация като безработни
трябва да е продължила също не по-малко от 6 месеца.
Законът съдържа специални разпоредби, които регулират социалните предприятия за хора с увреждания. Преди новия закон уредбата на тези предприятия не бе изчерпателна и бе разпръсната в различни нормативни актове.
Социалните предприятия за хора с увреждания са предприятия, в които работниците - лица с увреждания трябва да съставляват не по-малко от 50 % от средносписъчния състав на служителите за годината, а от тях не по-малко от 40% трябва да са
лица първа и втора група инвалидност.
Според Закона за социалните предприятия от 2004 година предприятия на
хора с увреждания ползват субсидии за приспособяване на работната среда, работните цехове, създаване на помещения за почивка, субсидии за допълнителни административни и пътни разходи, както и за разходи за жестомимичен превод.
Законът признава на социалните предприятия правото на временно ползване на
общинска и държавна собственост и предвижда опростени условия при договаряне на
предоставянето на стоки и услуги от общински и държавни институции.
Социалните предприятия за първата година от регистрацията си са освободени от авансовия данък печалба.
В Закона за данъка върху печалбата са предвидени данъчни облекчения за предприятия, които реализират приходи само от свои продукти и които наемат на работа
хора с увреждания, като облекчението нараства пропорционално на броя на наетите
лица.
Полша
Полското законодателство не използва термина „социално предприятие", но от
2003 г. в Полша са в сила Законът за извършване на дейност в обществена полза и доброволчеството и Законът за социалната заетост, които регламентират дейности с изразен социален ефект.
Организации, които извършват тези дейности, при определени условия могат да
бъдат определени като социални предприятия.
Според Закона за извършване на дейност в обществена полза и доброволчеството „общественополезна дейност" е всяка полезна за обществото дейност, която
се осъществява от неправителствени организации (НПО), от сдружения на органи на
местното самоуправление и от вероизповедания в сферите, посочени в закона.
НПО по смисъла на закона са юридически лица и неперсонифицирани образувания, включително фондации и сдружения, които не разпределят печалба на своите членове.
За НПО по смисъла на закона не се считат организации, които имат горепосочените белези, но са политически партии, сдружения на търговци, органи на местната
власт, фондации, учредени еднолично от Държавната хазна.
Законът все пак допуска последните организации да се считат за НПО, ако специални закони предвиждат това: когато имуществото на фондацията не е изцяло държавна или общинска собственост, или не е придобито с публични средства по смисъла
на Закона за публичните финанси; когато фондацията извършва уставна дейност предимно в сферата на науката.
За НПО не могат да бъдат считани органи от сектора на публичните финанси по
смисъла на Закона за публичните финанси. Изискване за НПО в обществена полза е
уставната им дейност да съвпада с някоя от изброените в закона дейности за преслед-
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ване на общественополезни цели. Извършването на всички дейности, изброени в закона, въздейства положително спрямо обществото.
Някои от изрично изброените дейности обаче са с изявен социален ефект
спрямо лица в затруднено положение:
• социални услуги включително подпомагане на лица и семейства, които се намират в затруднено положение; благотворителни дейности;
• дейности за закрила на малцинствата;
• дейности в полза на хора с увреждания;
• осигуряване на заетост или мотивационно обучение на безработни лица и на
лица застрашени от освобождаване от работа;
• дейности за защита на правата на жените и за осигуряване на равенство между
половете;
• дейности, подпомагащи местното развитие;
• подпомагане на лица, пострадали от катастрофи, природни бедствия, военни
конфликти и войни на територията на страната или извън нея.
Законът позволява НПО да извършват стопанска дейност, за да финансират уставните си цели. Редовното извършване на стопанска дейност от НПО в обществена
полза за финансиране на горепосочените дейности със социален ефект характеризира
това НПО като социално предприятие.
Законът за извършване на дейност в обществена полза и доброволчеството въвежда съществено облекчение за НПО в обществена полза във връзка с извършваната
от тях дейност с цел печалба.
Дейността на тези организации, когато попада сред изброените в закона общественополезни дейности и е предвидена за извършване в устава им, не се счита за стопанска дейност по смисъла на Закона за стопанската дейност, независимо дали се извършва срещу заплащане или не.
В този смисъл, въпреки че извършват дейност с цел печалба, тя не се счита за
стопанска и НПО се освобождават от корпоративен данък. За да бъде ползвано облекчението, трябва печалбата от стопанските дейности да бъде използвана единствено за
финансиране на общественополезните дейности.
НПО в обществена полза могат да извършват дейност срещу заплащане, различна по предмет от общественополезните дейности. Тогава тя се счита за стопанска дейност и за прихода от нея НПО в обществена полза дължат корпоративен данък. Разрешено според закона е извършването на стопанска дейност, свързана с предмета на общественополезната дейност, и печалбата от нея се използва за постигане на целите на
организацията.
Облекченията, предвидени в законодателството за НПО в обществена полза
са:
• освобождаване от корпоративен данък за платената дейност, когато се счита за
такава в обществена полза, както и от други данъци, във връзка с тази дейност - данък
върху недвижимото имущество, съдебни такси. За да може да ползва облекчението,
организацията трябва да осигури отчитане в съответствие с нормативните изисквания
за счетоводството, като разделя счетоводно общественополезната дейност от стопанските дейности;
• данъкоплатците - физически лица могат, по начин предвиден в съответните
специални закони, да насочат 1 % от размера на своя дължим данък към организация в
обществена полза;
• организациите в обществена полза могат да наемат недвижими имоти;
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- държавна или общинска собственост, при облекчен режим при условията и реда в съответните специални закони.
Организациите в обществена полза могат да финансират дейността си по реда на
конкурсите за възлагане на дейности в обществена полза. Средствата се предоставят от
държавния или местните бюджети.
Статутът на НПО в обществена полза се придобива от момента на вписване на
организацията в съдебния регистър, ако тя отговаря на материалноправните изисквания
предвидени в Закона за извършване на дейност в обществена полза и доброволчеството
и на процедурата по регистрация, предвидена в Закона за съдебния регистър от 1997 г.
Законът за социалната заетост регламентира т. нар. Центрове за социална
интеграция (ЦСИ).
ЦСИ притежават всички белези характерни за едно социално предприятие. ЦСИ
се създават за подпомагане на професионалната и социалната интеграция на лица от
уязвими социални групи чрез предоставяне за тях на определени услуги.
Законът за социалната заетост създава реален механизъм за социално и професионално включване на социално изключени лица с помощта на ЦСИ, които се очаква
да заместят успешно бюрата по труда и институциите за социално подпомагане. Според закона ЦСИ се регистрира от местната власт или от НПО по смисъла на Закона за
извършване на дейност в обществена полза и доброволчеството.
ЦСИ подпомагат лица от уязвими социални групи като им предоставят
следните услуги:
• изграждане на умения за социализация;
• изграждане на професионални умения;
• изграждане на способност за планиране на живота;
• изграждане на умения за рационално боравене с личните парични средства.
Обект на подпомагане от ЦСИ са лицата от социалните групи, изброени в
закона:
• бездомни лица, които изпълняват индивидуална програма за излизане от състоянието на бездомност по смисъла на Закона за социално подпомагане;
• лица, зависими от алкохол, наркотици и други опиати, след завършване на психотерапевтична програма в медицинско заведение за лечение на тези зависимости;
• психичноболни лица;
• лица, останали без работа за период по-дълъг от 24 месеца;
• лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, които имат трудности с интеграцията в обществото по смисъла на Закона за социално подпомагане;
• бежанци, които изпълняват индивидуална програма за интеграция по смисъла
на Закона за социално подпомагане.
Гореизброените лица трябва да са в състояние на невъзможност чрез собствени
усилия да задоволят основните си жизнени потребности или в състояние, което напълно препятства или ограничава участието им в обществения, професионалния или семейния живот.
Интеграцията на тези лица се осъществява чрез участието им в занятията, провеждани от ЦСИ.
Включването в занятията на центъра става на база на предложение, изхождащо
от самото лице или от законния му представител, или от медицинско заведение за лечение на зависимости, център за семейна помощ, бюро по труда, център за социална помощ, НПО или клуб за социална интеграция, със съгласието на лицето или на законния
му представител.
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Предложението подлежи на преценка от социален работник - служител на ЦСИ
след проучване на средата, в която живее лицето.
Управителят на ЦСИ приема лицето след подписване на индивидуална
програма за социална заетост.
Програмата съдържа формата и обхвата на професионалната и обществена интеграция; психофизичните умения необходими за започване на работа и методите за
тяхното развиване; лицата отговорни за реализацията на програмата.
Програмата завършва с наемането на лицето на трудов договор, когато започне
самостоятелна стопанска дейност или в деня, в който изтече срокът за участие в занятията на ЦСИ (11 месеца с възможност за удължаване до 6 месеца).
Законът за социалната заетост създава адекватен механизъм за постигане
на три ефекта от дейността на ЦСИ - социално включване, професионално обучение и повишаване на жизнения стандарт на лица в затруднено социално положение.
Турция
Развитието на социалното предприемачество в Турция е модел с огромно
значение и потенциал. То дава възможност на гражданските организации и компании
да хармонизират своите социални перспективи с търговския характер на предприемачеството и управленските принципи.
Много е насърчително да се види вече организации, които успешно развиват социалното предприемачество в Турция.
Терминът социално предприятие включва отделни и противоречиви термини „социален" и „предприятие".
Предприемачеството включва реализирането на проблеми и възможности като
поема рискове и намира решения чрез иновативни подходи и методи. Социалният елемент включва приемането подходите на пазарната икономика за разрешаване на социални проблеми. Във възможно най-общия смисъл социалното предприятие е предприятие, което се справя със социалните проблеми чрез бизнес/търговски подходи и цели
дългосрочна систематична промяна.
Направеният SWOT анализ разкрива слабостите и заплахите пред социалното предприемачество в Турция.
Една от слабостите и заплахите е концептуалното объркване между идеята
за социално предприемачество, социално предприятие, търговско предприятие,
неправителствена организация и граждански организации. Това концептуално
объркване създава пречки за социалните предприятия да се заявяват ясно и да увеличат
своя брой.
Друг проблем в Турция е неадекватността на законовите структури. Липсата на каквато и да е регулация в законодателството, кореспондираща със социалното
предприятие причинява създаването на такова като асоциация/фондация, кооператив
или фирма, което от своя страна води социалното предприятие към опериране в структура, която не на пълно отговаря на неговите функции или методи.
Настоящите фискални регулации са също затруднение пред социалното
предприемачество в Турция. Икономическите структури без печалба, които работят в
обществена полза, се третират по същия търговски начин от данъчните регулации. Поради тази причина нови данъчни регулации, които третират организациите спрямо техните цели и социални ползи, са належащи в Турция.
Липсата на посредник в публичните институции, който да може да разяснява основните идеи за социално предприемачество и да отговаря за тези проблеми също е
затруднение пред бъдещо развитие. И така всички проблеми са оценявани индивидуал-
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но и чрез различни институции. И като допълнение социалните предприятия се сблъскват с изключително големи бюрократични процедури на различни нива на тяхната дейност.
Силните страни и възможностите в анализа са в няколко направления. Наличието на подкрепящи инфраструктури и комуникационни мрежи е една много добра
възможност за социалните предприятия. Те печелят от споделянето на знания и подкрепящи дейности, насочени към гражданското общество.
Използването на добрите примери като КАМЕР Фондация, Бугдей Асоциация за
подкрепа на екологичен живот и Фондация за подкрепа работата на жени също отварят
възможност за насърчаване на потенциалните предприятия да се развиват.
По отношение на потенциалните технологични, финансови и човешки ресурси,
социалните предприятия имат известни предимства.
Предприятията заявяват, че имат наличен потенциал от финансови и човешки
ресурси. Частният сектор също е потенциален финансов източник и партньор по проекти на социалните предприятия. Настоящата и бъдеща подкрепа на частния сектор трябва да бъде насочена към социалните предприятия.

***

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) – МОНИТОРИНГ НА
СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (СТМ)!
Автор - Илиян НИСТОРОВ
сертифициран "Външен одитор на системи за управление на ЗБУТ"
Направих усилие след 18-годишно въвеждане на основния закон (Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, в сила от 27.12.1997 г.), легитимиращ
феномена „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ) в българските условия и 17 години след стартирането на дейността на службите по трудова медицина (СТМ), да направя на база на моите наблюдения – анализ и оценка на един от
субектите на феномена ЗБУТ – СТМ.
При този анализ задължително започвам с това, че работническото здравеопазване до 1998 г. бе приоритет изключително на държавата, а след това отговорността бе
поделена 50% за работодателя и 50% за държавата.
Първата Наредба № 14 от 07.08.1998 г. наложи СТМ да осъществят превантивна
дейност в сферата на работническото здравеопазване по метода „промоция на здравето”
най-вече чрез лекари от Националния център по хигиена. Основните функции, които
бяха отредени да изпълнява СТМ, бяха 3:
- разработка по мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
- наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и
анализирането му във връзка с извършената работа.
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- обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
Това недоносче, с което държавата вмени на субекта СТМ само регистрационен
режим и същата държава започна масово обучение на лекари със специалност „Трудова
медицина”, бе изтъкано от множество противоречия вътре в материалната същност на
правата, задълженията и отговорностите на персонала в наложената организационна
структура на управление.
Например: в чл. 7 (1) бе записано „Всяка СТМ трябва да може да изпълнява
функциите …”, а в предходните и заключителни разпоредби параграф 3 се предвижда
контрол само за работодателите, които са длъжни да осигурят обслужване от СТМ, но
не и на самата СТМ, тоест службите станаха истина от последна инстанция, защото в
инспекцията по труда нямаха експерти за медицински контрол.
Този период на „нагаждане” на дейностите, които трябва да извършват СТМ в
България, съвпадна с една слабост на законодателя, който бе предвидил период до 2004
г., в който Българският работодател „да свиква” и приспособява бизнеса си с новото
модерно законодателство по ЗБУТ, необходимо за асоциирането на държавата ни към
ЕС.
В този период (11.05.1999 г.), бе въведена и Наредба №5 за „Оценка на риска”,
която стана библия в ръцете на нововъзникващите и с хъс за огромни печалби СТМ.
Търговецът окончателно бе вкаран в храма на работодателя и той (Работодателят) започна да си търси причини за оправдания със субекта СТМ, за да не си изпълни
задълженията по ЗБУТ. Нерегламентирането, неосъзнаването и от там - неприлагането
им правилно на понятия от управленския спектър на икономиката, като: „организацията като система”, „работен процес”, „технология на производство/услуга”, „работно
място”, „изпълнявана длъжност”, „работна квалификация”, „правилник за вътрешния
трудов ред”, „система за управление на ЗБУТ”, „операция”, „манипулация”, „действие”,
доведе СТМ до извращението да „копират” и „продават” на работодателя готови оценки на риска.
Практиката ми от над 1000 наблюдения на такива оценки показа, че основно се
объркват „работно място” с „длъжност” и „квалификация”, „работният процес” се
обърква с „организационна структура на управление”, „работна система” (с нейния организационен вход, същинска част и организационен изход) се бъркат с понятието
„дейност”, както и с „технология”, и „работно място” се бърка или с местоположението
на дружеството, или с „длъжност” или с „квалификация”.
Е тогава не е трудно и за непрофесионалист да разбере, че работодателят не прави оценка на риска и не управлява ЗБУТ, а СТМ са просто един център за преливане на
едни пари от едно място на друго.
Нещо повече, поради липса на ефективен държавен контрол върху СТМ и неглижирането на ЗБУТ от страна на работодателите, управлението на процесите по ЗБУТ
вътре в дружеството стана една халтура – имитация, която уж се наблюдава от държавата.
Органите по безопасност и здраве при работа (ОБЗР) вътре в дружествата получават едни заплати, но най-нагло лъжат шефовете си и ги изнудват да плащат на СТМ
за дейности и документи по ЗБУТ, които по закон и правила са тяхно задължение (на
ОБЗР).
Статистиката сочи, че рисковите предприятия намаляват като физически
обекти, а трудовите злополуки се увеличават, което явно показва, че правенето на
ЗБУТ не е на верния път и става структурно-технологичен работодателски проблем.
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Появи се новата Наредба № 3/2008 г. за СТМ, а старата бе отхвърлена. Тя вече
акцентираше с приоритет върху ПРЕВЕНЦИЯТА в работата на СТМ относно здравето
на работниците.
Основните функции на СТМ от 3 нараснаха на 7, но ефективността от работата
им вместо да се увеличи, се намали.
Отново липсват ясна отговорност и задължения, отново липсва измерение на
наблюдението, анализа и оценката на здравното състояние, а напротив, масово започва
увеличението на ползването на болнични листа от работниците, увеличаване на трудовия травматизъм и увеличаване на исканията за пенсиониране поради болест и професионални прекатегоризации на труда.
Трудовата медицина бе документално (по закон) приведена към регулациите на
европейското законодателство и изискваше от лекарите задълбочени познания и ефективни действия по:
- клинични умения,
- цялостното законодателство по ЗБУТ, здраве и околна среда,
- преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди,
- токсикология,
- разпознаване, оценка и контрол на риска при мястото му на възникване,
- действие и спешна медицина при бедствия и аварии,
- работоспособност,
- обществено здраве,
- мониторинг и превенция на заболяванията,
- управление и администриране на програми и проекти по трудова медицина,
но от това ПРЕВЕНЦИЯ не се случи, нито добра практика.
Контролът на дейността на СТМ премина в РЗИ (преди ХЕИ и РИОКОЗ), концентриран върху следене на регистрацията и водене на документацията, но този контрол и до днес е неадекватен поради липса на критерии за качество на дейността, нелоялната конкуренция, която засега е единствено и само ценова, географските и технологични неограничености на дейността на СТМ, липса на адекватни програми за обучение по ЗБУТ, свързани с технологиите, а не само със законодателството, невъзможността за описване, документиране и доказване на добра българска практика на СТМ
поради липса на единен стандарт за работата им.
Особено клишираните „обучения” по ЗБУТ станаха повод за плащане на едни
пари за една хартийка. Бе наложена и лошата практика да се регистрират всевъзможни
СТМ към частни болници, търговци на лични предпазни средства (ЛПС) и специално
работно облекло (СРО), към органи за контрол или самостоятелни СТМ, за които основния мотив бе „увеличаването” на клиентите и усвояване на „едни пари” на работодателя.
Увеличи се корупцията и зависимостта между органите за държавен контрол,
СТМ, работодателите, търговците на ЛПС и СРО и органите за сертификация на системите по ЗБУТ.
В сферата на ЗБУТ се реализираха проекти, които по думите на българските работодатели са „прасенцето-касичка, която трябва да се счупи, за да се откраднат
едни пари”.
„Безплатни” обучения с издаване на сертификати за обучение на КУТ и ГУТ,
„безплатни” издания за обучения по ЗБУТ, „безплатни” екскурзии на държавни чиновници от ГИТ и ТД ИТ съвместно с лекари от СТМ и търговци на ЛПС и СРО извратиха
съвсем процеса по създаване на ЗБУТ в българското предприятие, качиха цената на
услугата за сметка на работодателя и в ущърб на работника.
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Лоша практика е и участието на държавата ни с доклади на частни псевдоорганизации, имитиращи правене на ЗБУТ, както и на Световните конгреси по ЗБУТ в
Истанбул и Франкфурт.
На първия липсваше какъвто и да е доклад, на втория - освен, че не бе организирана българска представителна група, бяха допуснати презентации от държавни чиновници само с теоретическа, но не и практически ефективна насоченост.
Самият шеф на ИА „ГИТ” инж. Румяна Михайлова представи презентация вън
от нейната компетентност на държавен служител за наличие на добра практика в българския държавен контрол върху практиките на ЗБУТ.
По-лесно за нея (държавният служител) бе да представи частен случай на СТМ –
пряко доказателство за топлите връзки и корупционни схеми в България по ЗБУТ на
иначе едно много СОЦИАЛНО мероприятие. Важното в случая е разходката до Франкфурт за сметка на …
Това доказа на практика, че СТМ, както и другите субекти по ЗБУТ, не работят
ефективно, а само ефикасно, тенденциозно, флиртувайки с българския работник цинично, а с българския работодател само за пари и без да спазват европейското изискване за интегриран подход между стандартизация, когнитивизъм (познание) и наука.
Няма описана и доказана „добра” българска практика по ЗБУТ в българска
СТМ в българския бизнес, и то при спазване на характерните за знанието изисквания:
- приложен научен метод;
- представени достоверни доказателства;
- постигнати елементарни научни критерии.
Поради това и ЗБУТ в бизнеса не се управляват, а се отчитат формално.
Българският работодател е тотално отвратен, като чуе СТМ и ЗБУТ.
Наредба № 3/2008 г. за СТМ отново е един мъртвороден документ, паразитиращ
и създаващ предпоставки за заобикаляне на европейските норми и ценности по „правенето” на ЗБУТ в бизнеса, а не в офисите и канцелариите на учрежденията и администрациите.
Необходимо е създаването на нови критерии за оценка на дейността на СТМ,
след това и на унифицирани стандарти.
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

ТРИ СЦЕНАРИЯ
ЗА НОВИТЕ И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ РИСКОВЕ,
СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДО 2020 г. –
ПОГЛЕД ОТ 2025 г. КЪМ НАСТОЯЩЕТО!
(продължение от бр. 1/2015 г.)

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ РАБОТНИ МЕСТА И
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Резюме от доклад на Европейската агенция за
безопасност и здраве при работа
Нови и нововъзникващи предизвикателства пред БЗР на
екологосъобразните работни места
Терминът „екологосъобразни работни места“ е общ и обхваща широка гама
работни места в различни сектори, при различни условия на труд и работни процеси, и
включваща разнородна работна сила.
Съставените в настоящия проект сценарии показаха, че тези аспекти се променят
и в зависимост от социално-икономическите условия, както и от възприетите стратегии
и политики, и пораждат различни проблеми за БЗР, описани подробно в пълния доклад
по настоящия проект (ЕU-OSHA, 2013 г.). Ето защо при изготвянето на превантивна
стратегия за екологосъобразните работни места трябва да бъдат взети под внимание
специфичните характеристики на различни по вид такива места. Секторният подход
може да се окаже уместен, при все че дори и в само един сектор трябва да се имат
предвид различни по вид екологосъобразни работни места със своите специфични условия.

Сценарий 2: „ПРЕДПОЧИТАН СВЯТ!”
Висок икономически растеж
Поглеждайки ретроспективно от 2025 г. назад, след бавен старт през 2012 г. растежът на територията на ЕС и ОИСР се върна към равнищата отпреди икономическата
криза от 2008 г. Развиващите се страни също постигнаха висок растеж, подобен на този
от първото десетилетие на това столетие. Високият растеж доведе до високи цени на
природните ресурси, включително на енергията.
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Ниски екологосъобразни ценности
След 2012 г. икономическият растеж беше приоритет и известно влошаване на
състоянието на околната среда се считаше за неизбежна последица от укрепването на
икономиките на ЕС. Изправени пред разходите, хората не оцениха екологосъобразността в достатъчна степен, за да имат правителствата или предприятията стимул да я постигнат. Правителствената подкрепа за екологосъобразните практики е сведена до санкции за видимите външни фактори на производството (като шум, замърсяване, сметища
и задръствания).
Средна степен на иновации в екологосъобразни технологии (насочени към
печалби)
Повечето потребители и фирми избират екологосъобразни продукти и услуги,
само ако са по-добри или по-евтини от съответните алтернативи. Иновациите в екологосъобразните технологии са ограничени в областите, които показват положителна финансова възвращаемост.
Висока степен на общи иновации
Продължава напредъкът в технологиите, който се прилага в нови продукти и
процеси. Високите равнища на капиталовите инвестиции означават, че изискващите
големи капиталовложения технологии могат да бъдат бързо внедрени. Корпоративната
рентабилност и достъпът до финансиране подпомогнаха големите инвестиции в инфраструктурата. Последиците за околната среда от увеличеното използване на ресурсите
се считат за приемливи и необходими.
Енергийните науки продължават да предлагат подобрения на ефективността и на
нисковъглеродната енергетика, но става вече ясно, че ще се наложат сериозни и неприемливи компромиси за постигането на безвъглеродно бъдеще.
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Обществото и трудът
Повечето хора в ЕС чувстват, че сега благосъстоянието им е по-голямо, отколкото през 2012 г. Те оценяват икономическото благополучие по-високо от околната среда,
но са готови да платят за подобряване на средата, в която живеят.
Предприятията поставят ударението върху правене на настоящи и бъдещи печалби. Нови работни места се създават със сравнително високо темпо и равнищата на
заетост са високи. Има също голяма мобилност на работниците, а неравенствата означават, че с готовност се използват нискоквалифицирани работници.
По-високите равнища на доходите и корпоративните печалби осигуриха данъчните постъпления, които дават възможност на европейските правителства да плащат за
устойчиви програми за социални грижи.
Лекарствени продукти за хуманна употреба, повишаващи производителността,
се използват често в работната среда.
ПРЕГЛЕД НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
В ПРЕДПОЧИТАНИЯ СВЯТ
Здравата икономика разполага с финансови средства за инвестиции в БЗР и обезопасяване на инфраструктурата и бизнес процесите, но БЗР има сравнително малко
значение за повечето правителства.
Работодателите разглеждат БЗР като важна, що се отнася до нейното въздействие върху печалбите.
Новите работни места и новите продукти водят до нови рискове, а бързото въвеждане на нови технологии означава, че голяма част от населението е изложена на тях
в краткосрочен план.
БЗР чрез регулиране е по-ефективна от БЗР чрез образование.
Както при сценария, при който всички печелят, има недостиг на квалифициран
персонал, свързан с високото темпо на иновации. Това води до поляризация на работ-
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ната сила по отношение на квалификацията, като по-нискоквалифицираните работници
се срещат по-често на работни места с по-лоши и по-опасни условия на труд.
Вятърна енергетика
Високият икономически растеж и оскъдните природни ресурси повишиха цените
на енергията до равнища, при които на благоприятни места вятърната енергия може да
произвежда електричество на цена, която е сравнима с тази на други източници на доставка.
Повечето нови вятърни паркове са на сушата, като много от тях са разположени
в близост до районите с най-голямо търсене. Правилата в областта на планирането и
оценките на въздействието върху околната среда бяха облекчени, което позволи повече
площадки за вятърни паркове в населените места. Няма субсидии, нито тарифи за екологосъобразност, които да подпомагат развитието на по-скъпи вятърни паркове. Когато
тази помощ бе спряна, имаше наплив за изграждане на вятърни паркове преди крайния
срок. Старите вятърни паркове се изваждат от експлоатация, тъй като възстановяването
им няма да бъде икономически изгодно.
Конструирането на турбините постави ударението върху икономическата ефективност, включително евтината поддръжка. Най-големите турбини, предвидени за 2012
г., така и не бяха изградени, като този сектор монтира понастоящем турбини с мощност
от 5 MW до 7 MW. Стандартните конструкции на базата на общи проектни платформи
(подобно на някои модели леки автомобили) и иновационните режими на поддръжка
помогнаха за намаляване на разходите.

При по-малките турбини, разположени предимно на сушата, изграждането и
поддръжката не са толкова рискови, както при другите два сценария, въпреки че близостта до населени центрове води до потенциални рискове за по-голяма част от населението, включително за работниците. Голяма част от работата по поддръжката се възлага на външни подизпълнители, така че е по-трудно да се следи организацията на труда
и има риск от прехвърляне на вината и липса на дължима грижа от страна на крайния
собственик. Натискът за намаляване на разходите може да доведе до по-голямо поемане на рискове. Много от работниците са мигранти с ниска квалификация и ниска култура в областта на БЗР.
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Изваждането от експлоатация на старите вятърни паркове, които не са проектирани с оглед на безопасното им изваждане от експлоатация, излага работниците на големи рискове.
Новите композитни материали и наноматериали, използвани за производството
на вятърни турбини, може да са довели до нови рискове за здравето на работниците в
производството, поддръжката, изваждането от експлоатация и рециклирането. Положителното е, че използването на стандартизирани проекти намали сложността и опрости
поддръжката.
Екологосъобразно строителство
Висок е оборотът на сградния фонд, като показният дизайн преобладава. Повечето нови сгради са сглобяеми модулни конструкции, чиито модули предварително са
оборудвани със съответните сервизни инсталации. В новото строителство, монтажа и
реконструкцията има все повече автоматика. В отговор на високите цени на енергията
изолацията е като правило значителна. Сега новите сгради имат вградени фотоволтаици
за производство на енергия, като при реконструкция се използват фотоволтаични плочи
(с вградени нови фотоволтаични технологии).
Сградите не са проектирани за рециклиране и отпадъците отиват в съответните
депа. Комбинираните отпадъци се изнасят или се смесват с чисти отпадъчни потоци.
Възлагането на подизпълнители се използва за сваляне на цените, което води до натиск
върху подизпълнителите „да минават по-леко“.

Извън строителната площадка автоматизираното строителство на модулни сгради подобри безопасността на площадката, тъй като там се изпълняват далеч по-малко
задачи. С изместването на строителството в заводите обаче възникват нови рискове,
тъй като работниците са изложени на нови вещества.
На площадката има електрически рискове, тъй като старите и новите сгради
трябва да бъдат интегрирани в интелигентната електроенергийна мрежа, включваща
интелигентни устройства, технологии за съхранение на енергия и пр. Във все по-гъсто
населените градове тенденцията на разширяване на изкопите доведе до по-голямо подземно задръстване.
Поради високия процент ново строителство работниците трябва да се справят с
голямо количество строителни материали от разрушаването. В сравнение със сценария,
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при който всички печелят, се разрушават по-нови сгради, което излага работниците на
нови опасности от съвременните материали. Отпадъците от разрушенията се изпращат
в депа за отпадъци, а не за рециклиране. Преустройството на съществуващи сгради излага работниците на все повече работа по покривите, тъй като трябва да монтират
слънчеви панели с риск от падане и експозиция на олово и азбест при нарушаване на
стари конструкции.
Липсата на адекватна вентилация при реконструкция на изолацията стана проблем, тъй като този вид работа привлича строителни работници, свикнали с работа на
открито и несъзнаващи необходимостта от добра вътрешна вентилация.
Биоенергия
Има много отпадъци, които следва да се прибират заради съдържащата се в тях
енергия и които се изгарят, когато това е рентабилно.
Източниците на биомаса (горско и селско стопанство и селскостопански отпадъци) се използват по икономически най-ефективния начин. Остават електроцентралите,
работещи с въглища, природен газ и нефт, допълвани от голям брой малки, разпръснати
когенерационни централи, използващи биогориво и биомаса.
Биогоривата второ поколение (течни горива и химични входящи смеси от лигнин и целулоза) се разпространиха, подпомагани от бързите иновации в генетичната
модификация и синтетичната биология.
Високите цени на енергията насърчават биогоривата трето поколение, включително технологиите, заети от медицинските биотехнологии.
Разграждането на метан и пиролизата се използват за производство на биогаз.
Както при сценария, при който всички печелят, складирането и обработката на биомаса
излага работниците на физически рискове, на химични и биологични рискове и на рискове от пожари и експлозии; последните могат да бъдат намалени чрез автоматизация.
Дори когато биомасата се обработва автоматично, захранваните с нея котли са източник на дим и прах. Тъй като подизпълнителите работят под натиск за икономии, това
доведе до интензификация на труда и оттам — до увеличение на рисковете. Биогоривата трето поколение, които са произведени от организми, създадени от синтетичната
биология, са потенциален източник на биологични рискове.

Управление и рециклиране на отпадъците
ЕС е подчертано консуматорско, произвеждащо отпадъци общество. Има изобилие от иновационни нови продукти, които по принцип не са предназначени за рециклиране.
Отпадъчните потоци се разглеждат като ресурс, само ако могат да бъдат продадени на някого. Преработката на отпадъци се насърчава от високите цени на енергията
и суровините, и от липсата на място за сметищата.
Част от отпадъците се сортират автоматично, но само когато това е по-евтино от
ръчния труд. Ценните отпадъци се рециклират и енергията в сухите отпадъци се оползотворява.
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Големи обеми отпадъци отиват на сметищата, където се обработват като бъдещ
ресурс за разкопаване и биогаз. Домакинствата плащат за отпадъците в зависимост от
обема, което води до домашни устройства за пресоване, изгаряне и разграждане, с цел
да се намалят разходите за отпадъци. При високото равнище на иновации, но без да се
отделя достатъчно внимание на възможността за рециклиране, процесът за преработка
на отпадъците може да бъде опасен. Има частично използване на автоматизация при
обработката на отпадъци, но само когато това е по-евтино, а не от съображения, свързани с БЗР.
Бързото темпо на иновациите води до появата на нови материали, които поемат
пътя към сметищата, преди да има възможност да се разгледат въпросите за БЗР. Това е
произвеждащо отпадъци общество, така че голям брой работници участват в обработката на отпадъци и поради това са потенциално изложени на рискове. В един все посложен свят, задвижван от печалбата, комбинираните експозиции могат да се окажат
проблем.
Високите такси за изхвърляне на отпадъците могат да доведат до повече вътрешни усилия от страна на производителя на отпадъци да се справи с тях, като прехвърли рисковете от професионалния оператор на отпадъци към производителя на отпадъци, например собствениците на предприятия (включително микропредприятия и
МСП, както и физически лица), използващи малки устройства за разграждане, пресоване или изгаряне на отпадъците.
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Екологосъобразен транспорт
През последното десетилетие търсенето на транспортни услуги продължи да
расте за всички видове транспорт. Задръстванията във въздуха и по пътищата се увеличиха въпреки таксите за избягване на претоварването на движението и пътните такси.
Електрическите превозни средства се използват понякога за движение в големите градове, но хибридите са най-големият дял от продадените нови автотранспортни
средства. Има значително търсене на изкопаеми горива за транспорта и високата цена е
стимул за намиране на по-ефективни транспортни решения.

Разви се пазар за продажба на акумулаторни батерии, демонтирани от електрически и хибридни превозни средства, които да се използват за съхранение на електроенергия в сградите. Повечето градски влакове и трамваи са вече напълно автоматизирани.
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Както при сценария, при който всички печелят, поддръжката и презареждането
на електрическите превозни средства станаха важни рискове, тъй като те се разпространяваха все повече и работата се измести от специализираните фирми за доставка и
поддръжка към независими оператори.
Рисковете, възникващи от разпространението на електрическите превозни средства, не се свеждат единствено до самото превозно средство. Акумулаторите, достигнали края на своя живот за работа в превозното средство, се използват за съхранение на
електроенергия в сградите. Освен обичайните рискове от пожар и експлозия, свързани с
акумулаторните батерии, това създаде допълнителното усложнение с батерии, използвани за съхранение на електроенергия, които са некачествени, в лошо състояние, без
етикети и с неизвестен произход и дизайн.
Автоматизацията на превозните средства се оказва положителен фактор за БЗР
на водачите, макар че има проблем с предоверяването на технологиите. Технологиите
трябва да бъдат абсолютно надеждни със защита срещу отказ в случай на произшествия.
Екологосъобразно производство и роботика
Има високи равнища на общи иновации и в производството се използват голям
брой нови материали (включително наноматериали), както и автоматични и роботизирани процеси. Биотехнологиите намират все по-широко приложение в производството.
През последното десетилетие масовото персонализиране и системите за гъвкаво
производство, като триизмерното печатане, промениха индустриалната среда, като местната продукция се реализира в интегрирани вериги за доставки. Икономиите на мащаба при
масовото производство се запазиха, дори при единични партиди. Повечето работни места
са основани на знанието, а възлагането на подизпълнители е неразделна част от процеса.
Както при сценария, при който всички печелят, увеличената автоматизация подобри БЗР, като освободи работниците от някои опасни задачи, но целта беше по-скоро
ефективност, отколкото безопасност.
Същевременно разрастващото се използване на сътрудничещи роботи доведе до
други потенциални рискове.
Нарастващата сложност и все по-честото използване на ИКТ в автоматизираното
производство доведоха до проблеми с взаимодействието човек—машина, но при високия натиск от средата в предпочитания свят работниците се обръщат към лекарствени
средства и технологии за повишаване на производителността, за да поддържат темпото.
Безопасността (за разлика от здравето) се взема по-често под внимание в инженерните решения на процесите поради желанието да се избегне загубата на продукция,
докато работодателите проявяват по-малък интерес към дългосрочните здравни проблеми.
Децентрализираните системи за производство, като триизмерното печатане или
други техники за бързо производство, могат да доведат до излагането на нови групи
работници на производствени рискове (вредни прахове, химикали или лазерно лъчение), които обаче не са достатъчно обучени да се справят с тях. Може да се появят нови
професионални болести, причинени от експозиция на нови материали.
Без регистри за експозицията е трудно заболяванията да се проследят обратно до
съответните работни места, тъй като никой вече не остава на една и съща производствена линия през целия си трудов стаж.
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Домашна и възобновяема енергия в малък мащаб
След 2012 г. нарасна общественото противопоставяне на цените на възобновяемата енергия. Преференциалните цени бяха намалени, така че през последното десетилетие инвестициите в домашна енергия и енергия в малък мащаб бяха ограничени.
„Страшни истории“ за хора, принудени да обновят домашната си електрическа инсталация след сваляне на електромера, също доведоха до силни реакции срещу интелигентните измервателни уреди. При повишаващите се цени на енергията изолацията ставаше все по-важна. Мрежовите оператори насърчават до известна степен разпределеното
производство на енергия, но само в определени зони, като начин за намаляване на разходите за модернизиране на мрежата.

В периода преди слънчевите фотоволтаици да достигнат паритет в мрежата, внезапното оттегляне на субсидиите доведе до паника в стремежа за спазване на крайните
срокове, което доведе до прибързаност в работата и въвеждане на нови рискове за БЗР,
включително психосоциални рискове на работното място.
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Използването на по-евтини вносни продукти, понякога с по-лошо качество или
дори на фалшификати, доведе до повишени рискове, особено когато монтажът се прави
от нови участници в сектора или от самите обитатели.
Акумулаторни батерии и съхранение на енергията
Мрежата запази своя еднопосочен строеж, като преобладаващата част от електроенергията все още се доставя от едри производители.
Поради ограничения мащаб на разпределеното производство на електроенергия
и на производството на електроенергия от непостоянни източници, инвестициите в големи устройства за съхранение на енергия в преносните мрежи бяха ограничени. Изключение бяха помпено-акумулиращите водни инсталации за балансиране на товара с
цел избягване на разходите за модернизиране на мрежите.

Съоръженията за съхранение на енергия в преносните мрежи са специализирани
и ограничени. Някои такива устройства за съхранение на енергия (като инерционни
маховици, ултракондензатори, акумулаторни батерии, водопомпени съоръжения и съоръжения за сгъстен въздух) се използват в мрежата за балансиране на товара и избягване на разходите за модернизиране на мрежата. Има също инерционни маховици и суперкондензатори за специализирани приложения в обществения транспорт.
Прекъсванията на електрозахранването представляват по-голям риск поради ограничените инвестиции в интелигентни електроенергийни мрежи и устройства за съхранение на енергията. Поради това нараства интересът към съхранение с малък капацитет, като банки от стари акумулаторни батерии, свалени от електрически превозни
средства. Домашните фотоволтаични системи също имат за цел да предоставят известно количество електроенергия, ако има прекъсване на електрозахранването. Развитието
на МПС беше благоприятно за хибридите, затова техните изисквания за съхранение на
енергия са ограничени.
Продължават да се появяват нови конструкции акумулаторни батерии, което води до потенциални рискове от химикали, канцерогенни метали, прахове, нишки, наноматериали и рискове от пожар. Третирането на отпадъчните батерии създава проблеми
с рисковете при рециклиране, разграждане и пожар. Проблем е да бъде определено
точното съдържание на конкретен вид акумулаторни батерии, тъй като то често се счита за търговска тайна. Акумулаторните батерии, използвани за съхранение на електроенергия в сгради, представляват опасност, тъй като хората не съзнават рисковете от
свръхзареждане.
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Водородът се използва като носител на енергия, но е труден за експлоатация и
създава рискове от пожар и експлозия, както и рискове от втечнената му форма при
ниски температури.
Пренос и разпределение на енергия
Продължава да расте значително търсенето на енергия. Имаше недостиг на инвестициите в преносните и разпределителните мрежи, както и в инфраструктурата на
интелигентните електроенергийни мрежи. Сега нуждата от инвестиции е особено важен
проблем.
Инвестираше се в междусистемни електропроводи, където има голям потенциал
за развитие.
От 2012 г. досега цените на медта се удвоиха, а използването на алуминиеви кабели се увеличи. Кражбата на метали предизвика сериозна загриженост в енергийния
отрасъл и не само в него.
Има рискове от прекъсвания на електрозахранването, тъй като ценовият натиск
доведе до спад на произведената резервна електроенергия. Рисковете са за внезапна
тъмнина и загуба на електрозахранване, по-специално на движещите се машини, както
и за други, критично важни за безопасността ситуации. Натискът за извличане на поголям капацитет от системата води до нови решения, но това намалява маржовете на
сигурност. Заместването на медните кабели с алуминиеви, също предизвикано от цената, тъй като медта става все по-скъпа, доведе до увеличен риск от искрене и прекъсване
на връзките.
СЦЕНАРИЙ 3. ПОДЧЕРТАНО ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН СВЯТ
(продължава в следващия брой)
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ЕВРОПА ЖЕЛАЕ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД МЕЖДУ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И НАУКА
Източник: БДС Компас, брой 4/2014
Европа обръща все повече внимание на синхрона между иновациите, научните
изследвания и стандартизацията. Интегрираният подход между тях е заложен в много
документи на ЕС като Комюникето на Европейската комисия „За увеличаване на приноса на стандартизацията за иновациите в Европа“.
Научните изследвания и експерименталните разработки са творческа дейност,
чрез която се увеличават знанията за човека, културата и обществото. Иновационните
дейности са научни, технологични, организационни, финансови и търговски.
Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на икономиката, околната
следа и обществения живот. Тя е важна дейност, която се грижи за обществения интерес, когато безопасността, здравето, сигурността и околната среда са изложени на риск.
Създадена е специална съвместна работна група (STAndardization, Innovation and
Research – STAIR), която предоставя стратегически съвети на техническите комитети
на CEN и CENELEC за синхронизиране на стандартизацията с иновациите и научните
изследвания. Техническите комитети на CEN и CENELEC са подкрепили работната
група, че стандартизацията трябва да се отчита по време на всички етапи на даден проект за научни изследвания или иновации.
Резултатите от изследователски проекти могат да бъдат безценни за стандартизаторите, и, обратно, научните изследвания трябва да разполагат с информация за наличните стандарти или тези в процес на разработване.
Самата дейност по стандартизация може да генерира необходимост от допълнителни научни изследвания, например подходящи методи за изпитване на даден продукт.
Ползи от стандартите и стандартизацията за научните изследвания и
иновациите
• Глобален достъп на иновативните решения до пазара, което води до повишаване на конкурентоспособността на европейските иновации.
• Опазване на здравето и околната среда, осигуряване на безопасност при прилагането на иновативните технологии и услуги.
• Икономии и спестяване на разходи.
• Осигуряване на съвместимост.
• Икономически растеж чрез по-бързо и по-широко разпространение на иновациите.
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• Повишена конкурентоспособност на международните пазари чрез по-висока
производителност и прилагане на иновативни технологии.
• Утвърждаване на икономиката на знанието.
За научните организации
• По-ефективно разпространение на знания, в допълнение към научните публикации и патенти, тъй като стандартите представят състоянието на науката, технологиите, услугите, инструментите, техниките на управление.
• Използване на резултатите от научни изследвания, включително правата на
интелектуална собственост, които са интегрирани в стандарти.
• Максимално практическото прилагане на резултатите от научните изследвания.
• Улеснен трансфер на знания и технологии в предлаганите на пазара продукти
и услуги.
• По-голямо признание и повишена репутация за всяка организация.
• Създаване на обща мрежа с други изследователи, предприятия и заинтересовани страни за бъдещи изследвания и иновации.
• Включването на всички заинтересовани страни в изработването на правила
за бъдещите научни изследвания.
• Приходи от патенти, които са позовани в стандарти.
• По-лесно оценяване на нови технологии.
• осигурява оперативна съвместимост на собствените технологии с останалите
• помага за управлението на финансовия риск, свързан с иновации
• по-бързото и добро приемане на иновации от клиентите и възложителите на
обществени поръчки
• лицензирането на собствени патенти, които се позовават в стандарти.
Европа признава, че понастоящем потенциалът на стандартите и стандартизацията не е напълно използван от учени, изследователи, изобретатели и организации.
Интегрираният подход цели резултатите от научните изследвания и иновациите да
намерят полагащото им се място в стандартите, а стандартите от своя страна да
се използват пълноценно за нови научно-изследователски и иновационни дейности.
Интегрираният подход препоръчва самите органи за стандартизация да се
опитват да се включат в научно-изследователски и иновативни проекти. Да идентифицират проекти, които се нуждаят от стандартизация и как тези потребности да
бъдат най-добре изпълнени, както и да предприемат нови теми и възможности за
стандартизация в резултат от научни изследвания и иновации.
Заключения на Съвета на ЕС относно стандартизацията и иновациите:
• Стандартизацията има потенциал да допринесе за развитието на иновациите и конкурентоспособността чрез улесняване на достъпа до пазарите, давайки възможност за съвместимост между нови и съществуващи продукти, услуги и процеси.
• Чрез стандартите се улеснява защитата на потребителите, давайки им увереност в иновациите и резултатите от научните изследвания.
• Стандартите имат потенциал за насърчаване на иновациите в областта на
услугите.
• Взаимовръзката между стандартите и иновациите в науката са от особена
важност за конкурентоспособността извън Европа в контекста на разширяващата
се глобализация.
Препоръки на Съвета на ЕС
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• Обществените изследователски организации и спонсори на изследователски
програми на европейско и национално ниво да проучат потенциалния интерес в разработването на стандарти.
• Европейската комисия да насърчава финансово областите, в които стандартизацията би могла да бъде полезна при трансфера на научните изследвания и резултатите от тях.
За предприятията
Стандартизацията улеснява:
• достъпа до нови и развиващи се пазари
• осигурява достъп на нови технологии на пазара
• намалява времето за пускане на нов продукт и услуга на пазара
• увеличава пазарния дял на предприятието
• дава навременен достъп до знанието на всички заинтересовани страни
• създава обща мрежа с конкуренти, доставчици, клиенти и регулаторни органи
• Органите за стандартизация да работят в тясно сътрудничество с научната общност, за да се включат резултатите от изследвания в работата по стандартизация и да насърчават тяхното разпространение.
• Държавите-членки на ЕС да предприемат действия за по-голямо участие на
учените в дейностите по стандартизация.
• Стандартите и патентите да се признаят като инструменти за насърчаване на иновациите.
• Европейската комисия да насърчава използването на стандарти, свързани с
устойчивото развитие,водещите пазари, обществените поръчки, информационните и
комуникационни технологии, както и по-добрата регулаторна политика.
• Да се подчертае потенциала за иновации в сектора на услугите, както и възможните ползи, свързани с разработването на стандарти в тази област, за да се
подобри качеството и конкурентоспособността на услугите в европейски контекст.
• Държавите членки да подобрят позицията на стандартизацията в образователните програми и учебни планове, за да се запознаят студентите със стратегическите ползи от стандартизацията.
Научните организации са стратегически партньор за БИС
Научните организации са стратегически партньор за Българския институт за
стандартизация (БИС). Това е един от приоритетите, записан в Стратегията за
развитие на стандартизационната система в България и за развитието на БИС за
периода 2014 - 2017 г.
БИС цели създаване на стратегически партньорства с научните организации и
включването на резултатите от научните изследвания в дейностите по стандартизация на ранен етап, както и подобряване на трансфера на знания и технологии чрез
насърчаване участието на учените в разработването на европейски и международни
стандарти.
Според БИС е необходимо да се създадат стратегически партньорства с университетите, научните организации и бизнеса за развитие на научната и иновативна
дейност, както и за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.
***
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ISO публикува нов стандарт - ISO 19600 „Системи за
управление на съответствието”
ISO 19600 „Системи за управление на съответствието” вече е публикуван на
страницата на ISO.
Дейността, свързана с управление на съответствието, позволява на организациите да открият и управляват рисковете, които възникват при неспазване изискванията на
приложимото законодателство.
Стандартът ISO 19600 представлява мощен инструмент в тази област. Той е
международен документ, който ще създаде база за сравнение с добрите практики в сферата на управление на съответствието.
ISO 19600 е предназначен за организации, които искат да въведат система за управление, позволяваща да демонстрират своята ангажираност с прилаганите законови и
други изисквания. Той може да се прилага за всички видове организации независимо от
различията, които съществуват между тях.
Степента, в която трябва да се прилагат препоръките в стандарта, зависи от големината, структурата, характера и сложността на всяка организация.
Стандартът ISO 19600 включва насоки за прилагане, поддържане и подобряване
на ефективни системи за управление, както и препоръки относно елементите, необходими на организациите да гарантират, че изискванията на политиката за постигане на
съответствие са изпълнени и че те са в състояние да изпълняват задълженията си в тази
област.
Анализът на новите изисквания за обучение на професионалисти в областта на
съответствието предвижда действия в случай на организационни или законодателни
промени в ангажиментите към групите по интереси; интегриране на система за управление на съответствието в оценката на представянето на служителите или надзор на
договори за аутсорсинг.
Това са само някои от препоръките, предоставени от стандарт ISO 19600.
***
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