ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 3/2011 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
В БРОЯ:
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ за здравословни и
безопасни условия на труд – новини и събития
ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред безопасността и здравето при
работа
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ в нормативната уредба
за здравословни и безопасни условия на труд
СПОДЕЛЕНО от нашия колега Илиян НИСТОРОВ

УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
в ХІХ Световен конгрес по безопасност и здраве при работа

МОЩНО ПРОФЕСИОНАЛНО БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ
НА ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
11 – 15 септември 2011 г., ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ
Над 60 експерти по безопасност и здраве при работа и лекари по трудова медицина от Република България бяха делегати на Деветнадесетия световен конгрес за
безопасност и здраве при работа, който се проведе от 11 до 15 септември 2011 г. в
Конгресния център „Halic” („Халич”) в гр. Истанбул, Турция.
Основната група беше обединена около членовете на НАЦИОНАЛНОТО
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, което
бе и главният инициатор за посещение на Конгреса, сформирайки група от 42 дел егати.
Конгресът беше проведен под мотото: "ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛОБАЛНА
КУЛТУРА НА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО И БЕЗОПАСНО БЪДЕЩЕ".
Форумът беше организиран от Международната организация на труда (ILO) и
Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) съвместно с турското
Министерството на труда и социалната сигурност.
XIX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа отбеляза световен
рекорд по брой участници в историята на тези конгреси от 1955 г. досега – на Конгреса присъстваха 5400 делегати от 140 държави.
Световните конгреси по безопасност и здраве при работа се организират на
всеки три години от 1955 г. Първият конгрес е проведен в Рим, а предпоследният 18-ти, бе проведен в Сеул, Южна Корея, през 2008 година и на него са присъствали
4550 души от 121 страни.
На 10 септември 2011 г., събота, по инициатива на правителството на Република Турция, беше организирана „СРЕЩА НА ВЪРХА” по въпросите за изграждане
на превантивна култура с участието на тридесет и четири министри на труда от
всички региони на света.
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Те подписаха Истанбулската декларация за безопасност и здраве при работа,
в която се подчертава, че правото на работниците на здравословна и безопасна р аботна среда е основно човешко право, а правителствата носят главната отговорност
за осигуряването на такава среда и за изграждането на национална превантивна култура за осигуряване на устойчива безопасност и здраве в своите страни.
Истанбулската декларация се основава на ангажиментите на Декларацията от
Сеул за безопасност и здраве при работа, подписана през 2008 г., и тази декларация
се приема за „ПЛАН ЗА ЦЯЛОСТНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВНА КУЛТУРА В
ЦЕЛИЯ СВЯТ”.
Кулминацията на откриването на Конгреса в неделя, 11 септември 2011 г.,
беше 15-минутното изказване на турския министър-пред-седател Реджеп Тайип Ердоган, който подчерта, че една производителна икономика изисква компетентна и
квалифицирана работна сила, и призова за въвеждане на "защитни и превантивни"
подходи към безопасността и здравето при работа с цел осигуряване на такива усл овия на труд, каквито "всички човешки същества заслужават".
На пленарните и техническите сесии, на регионалните срещи и професионалните обучения участниците в Конгреса определиха следните фактори като решаващи за осигуряване на безопасност и здраве при работа: влиянието на икономическата криза; новите технологии, например нанотехнологиите; изменението на климата;
ефектите на глобализацията; по-голямата миграция; нарастването на неформалната
икономика („сивия сектор” в икономиката) и др.
Тези фактори представляват сериозни предизвикателства за безопасността на
работниците и са необходими проактивни (изпреварващи) и превантивни (предварително оценяване и намаляване на рисковете) подходи, както и иновативни решения,
които да свързват традиционните отговорности по безопасност и здраве при работа
с по-широк обхват дейности, например свързани със семейни проблеми или с негативни други проблеми.
Споделеният опит на Конгреса показа, че социалният диалог - с участието на
правителства, работници и работодатели, както и засиленият акцент върху образованието и обучението, могат да бъдат от ключово значение за подобряване на без опасността и издигане на здравната култура.
На конгреса беше представен и доклада на Международната организация на
труда за глобалните тенденции и предизвикателства в областта на безопасността и
здравето при работа.
В доклада се посочва, че общият брой на фаталните трудови злополуки и
професионални заболявания се е увеличил между 2003 г. и 2008 г., въпреки че броят
на произшествията с фатален край е намалял от 358 000 до 321 000 през същия период поради значителен напредък в областта на превенцията.
Според Международната организация на труда общият брой на смъртните
случаи поради свързани с работата заболявания се е увеличил от 1,95 милиона на
2,02 милиона.
На конгреса беше представен и изследователският проект на Международната
асоциация за социална сигурност (ISSA), в който бяха потвърдени важните икономически ползи за фирмите от инвестициите в безопасността и здравето при работа.
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Проучването показва, че съотношението между инвестициите за превенция за
здравето и безопасността и ползите, които работодателите получават след тези и нвестиции, е винаги минимум 1: 2,2, а много често е и над 2,2.
Цената на мерките за безопасност и здраве на работното място чрез обучение
представлява една много малка част, сравнена с разходите за рехабилитация и отсъствията, които представляват все по-голяма финансова тежест за системите за социална сигурност в много региони.
По време на Световния конгрес се проведе Осмият международен филмов и
мултимедиен фестивал, който привлече 232 участника от 30 страни.
По време на церемонията по закриването на конгреса международно жури
връчи награди за филми и мултимедийни продукти.
Следващият, Двадесети конгрес за безопасност и здраве при работа, ще
бъде проведен във Франкфурт на Майн, Германия, от 24 до 27 август 2014.
***

НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

12 септември, 2011 г.
По време на XIX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, която се проведе в Истанбул от 11 до 15 септември 2011 г. Международната организация на труда (ILO-МОТ) ръзпространи интервю със Сейджи Maшидa, директор
на програмата на МОТ за безопасност и здраве при работа и околна среда
(SafeWork), за последния световен конгрес и за предстоящите предизвикателства
за безопасността и здравето при работа.
ВЪПРОС: Новият доклад на МОТ "Глобални тенденции и предизвикателства за безопасност и здраве при работа" показва спад на броя на произшествията с
фатален край по време на работа. Каква е причината за това?
Сейджи Maшидa: Прави впечатление, че общият брой на произшествията с фатален край, както и честотата фаталните инциденти е паднал през последните десет години. Причината за това е, че през последните десетилетия беше отбелязан значителен
напредък в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), като все повече
държави са осъзнали важността и необходимостта да се даде по-висок приоритет на
дейността за предотвратяване на злополуките и болестите при работа.
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Въпреки че това е добра новина, ние трябва да признаем, че през 2008 г. около
2,34 милиона души са починали от свързани с работата злополуки или болести. Това
означава, че всеки ден стават повече от 6300 смъртни случаи, свързани с работата, по
целия свят
Такъв голям брой злополуки не е приемлив днес!
Какво очаквате като резултат от Световния конгрес?
Сейджи Maшидa: XIX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа,
организиран съвместно от МОТ, Международната асоциация по социално осигуряване
(ISSA) и Министерството на труда и социалната сигурност на Република Турция, ще
обсъдят начините за изграждане на култура на превенция за здравословни и безопасни
бъдеще в света на труда. Организирани на всеки три години от 1955 г. досега, тези конгреси са най-високите форуми и дават възможност за повишаване на осведомеността и
обмена на знания, добри практики и опит между специалистите по трудова безопасност и
здраве при работа, работодатели и мениджъри, синдикати, публичната администрация,
застрахователни и социални работници за сигурност, производителите и вносителите,
както и всеки, който има интерес в областта на безопасността и здравето при работа.
Ние се надяваме, че всички участници ще научат нещо ново и ще споделят добри практики. И може би най-важното е, че участниците ще продължат да укрепва своята добра практика след завръщането им от Конгреса в страните и компаниите, в които
работят.
Може ли да ни дадете конкретен пример за по-ефективна стратегия за трудови злополуки и профилактика на болестите?
Сейджи Maшидa: Въпросът, които остава, е как превантивната безопасност и
здравна култура може да бъдат постигнати на практика на национално ниво за защита
на всички работници във всички сектори на заетостта. За да се развиват успешно програмите за безопасност и здраве на ниво предприятие, е от съществено значение ангажираността на висшия мениджмънт и активното участие на работниците.
Също така на национално ниво е необходимо високо ниво на ангажираност към
безопасността и здравето при работа и активното участие на всички заинтересовани
страни, особено на социалните партньори (работодатели и работници и техните организации) в разработването на ефективни национални стратегии и програми.
Във всички страни под ръководството на международните трудови стандарти на
МОТ трябва да се намерят ефективни начини за непрекъснато подобряване на техните
програми за превенция.
Какви са някои от новите професионални рискове за безопасността и здравето, които се появяват днес?
Сейджи Maшидa: Новите и възникващи рискове в света на труда са били във
фокуса на повишеното внимание през последните години.
Например, модерни производствени процеси с помощта на нанотехнологиите се
срещат вече по целия свят. Очаква се, че приблизително от 2020 г. 20 на сто от всички
стоки ще бъдат произведени изцяло или частично въз основа на използването на нанотехнологиите.
За съжаление, дългосрочното въздействие на тези нови материали върху човешкото здраве и околната среда все още в голяма степен остава неизвестно.
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Новите форми на заетост, като аутсорсинг, временно и непълно работно време,
неизбежно имат влияние върху условията на труд и по-често допринасят за повишаване
на свързаните с работата стрес, депресия, алкохол и злоупотребата с наркотици, както и
в някои случаи на самоубийство, които имат по-остър ефект по време на глобалната
икономическа криза.
Освен това, "зелените" работни места, които са особено насърчавани през последните години, трябва да бъдат разгледани внимателно от гледна точка на безопасността и здравето, за да се гарантира, че новите видове работа са правилно оценени и се
предприемат превантивни мерки.
Например работите, свързани с обслужването на генератори, работещи с вятърна
енергия, се нуждае от мерки за безопасност за работа на височина в строителството и
поддръжката.
Как МОТ реагира на тези нови предизвикателства?
Сейджи Maшидa: Тъй като условията на работното място постоянно се променят, мерките за безопасност и здраве трябва да бъдат адаптирани успоредно. Независимо от напредъка по отношение на управлението на безопасността и здравето при работа
в много страни, все още има спешна необходимост от засилване на националните системи за безопасност и здраве при работа и на програмите, отразяващи принципите, заложени в съответните международни трудови стандарти на МОТ.
През март 2011 г. МОТ насочи усилията си към постигане на широка ратификация и ефективното прилагане на ключовите стандарти по БЗР на МОТ. Повече усилия
се полагат от МОТ и нейните структури за по-добро интегриране на БЗР в рамките на
програмите за достойна заетост (DWCPs), които се разглеждат като основно средство за
оказване на подкрепа от МОТ за страните.
Какви са основните стратегически цели за бъдещето?
Сейджи Maшидa: Една от важните задачи е да продължи насърчаването на глобална превантивна безопасност и здравна култура.
Искаме безопасността и здравето да бъдат поставени високо в национални програми и за повишаване на информираността и разбирането на целта и полезността на системния подход за управление на БЗР. Превантивната безопасност и здравна култура включват
всички заинтересовани лица, отговарящи за целите на защита на здравето на работниците
и предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
На второ място, програмите за действие, които споменах преди, трябва да
имат за цел подобряване на ситуацията на национално равнище и на ниво „работното място” въз основа на принципите на добрите практики, заложени в стандартите
на МОТ.
Специално внимание следва да се обърне на особено опасните сектори като
строителството, минното дело и селското стопанство, на специалните нужди на р аботниците в неформалната икономика, както и за нуждите на малки и средни предприятия (МСП).
Трето, ние ще продължим процеса на изграждане на потенциал, който да дава
възможност на националните власти, на работодателите и на синдикатите да се развиват или да подобряват техните национални професионални системи за безопасност и здраве.
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МОТ наскоро публикува нов списък на професионалните заболявания.
Какво ново около този списък?
Сейджи Maшидa: Новият списък е преработен вариант на списъка, приложен
към Списък на професионалните болести, Препоръка (№ 194, 2002). Той беше ревизиран от тристранна комисия от експерти, като се взе предвид последните научно и технологично развитие.
Това е международен еталон за предотвратяване, запис, уведомление и компенсация на професионалните заболявания.
Този ревизиран списък за първи път включва психични и поведенчески разстройства, както и пост-травматичен стрес, много важна стъпка в признаването на пряка
връзка между излагането на психосоциални рискове на работното място и психични
разстройства.
Бизнесът реагира с намаляване на финансирането за професионалната безопасност и здраве по времето на криза?
Сейджи Maшидa: Наистина, някои компании могат да мислят, че намаляване на
безопасността и здравето ще им помогне да спестят пари в краткосрочен план, но ако те
направят това сега, ще платят висока цена в бъдеще. Изследванията ясно показват, че
общите разходи за злополуки и лошо здраве са често много по-големи, отколкото влаганите редовно за това. И обратно, инвестициите в безопасността и здравето намаляват
преки и непреки разходи, отсъствията от работа, и подобряват морала на работника,
намаляват застрахователната премия и подобряват производителността и продуктивността.
Следователно, настоящата ситуация не трябва да бъде извинение за намаляване
на усилията в тази област. Превенцията е добра за бизнеса.
В дългосрочен план инвестициите във физическо и психическо здраве на работниците се отплаща. Тъй като ние работим по-дълго, отколкото предишните поколения,
ние трябва да сме уверени, че нашето добруване е осигурено. Ако не успеем да инвестираме в здравословна работна сила сега, ние ще предизвикаме липсата на здрава работна сила в бъдеще. Опитите да се спестят пари в тази област ще предизвика също
допълнителна финансова тежест за, например, националните социално-осигурителни
системи.
Какви са следващите стъпки за МОТ, за да се справи с предстоящите предизвикателства БЗР?
Сейджи Maшидa: Чрез своите дейности по техническото сътрудничество МОТ
ще предоставя обучение по укрепване на националните системи за БЗР, включително
подобряване на регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Липсват надеждни статистически данни по отношение на ефективността на националните системи за БЗР, както и броя и естеството на свързаните с
труда злополуки и заболявания.
Нашата цел е да съдействаме за подобряването на системите за събиране на данни и да го използваме, наред с другото, за измерване на напредъка в превантивни стратегии както на национално ниво, така и на ниво предприятие. Нашите дейности за повишаване на осведомеността ще включват подготовката на информационни материали
на различни езици за годишната кампания "Световен ден за безопасност и здраве при
работа" и, разбира се, организиране на световни конгреси с нашите ключови партньори.
***
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода юли - септември 2011 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
м. юли – м. септември 2011 г.
НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 43 от 7 юни 2011 г., е обнародвана Наредба за реда
и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, в сила от 11 юни 2011 г.,
с изключение на разпоредбата на чл. 9 относно оценката на безопасността на съхранението в действащи складове за опасни химични вещества и смеси, която влиза в сила в
срок до 12 месеца след влизането в сила на наредбата (до 11 юни 2012 г.).
Наредбата е приета с ПМС № 152 от 30 май 2011 г. на основание чл. 4б, ал. 1 от
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, но има
връзка с осигуряването на безопасност и здраве при работа на работещите, заети със
съхранението на опасните химични вещества и смеси.
С наредбата са определени:
1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни
химични вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение
на опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на
опасни химични вещества и смеси.
Наредбата се прилага за складове, в които се съхраняват химични вещества
и/или смеси, класифицирани като опасни съгласно 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
(REACH) (ОВ, бр. L 353/1 от 31.12.2008), наричан по-нататък "Регламент (ЕО)
1272/2008 (CLP)", и/или Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и
етикетиране на химични вещества и смеси, приета с ПМС № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).
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Изискванията на наредбата се прилагат, без да противоречат на изискванията за
пожарна безопасност, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въведени с други приложими нормативни актове, както и на
всички други приложими нормативни актове.
***

НОВИ НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
НАРЕДБА № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 39 от 20 май 2011 г., е обнародвана Наредба № Iз1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, в сила от 24 май 2011 г.
От същата дата е отменена Наредба № I-153 от 1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).
Наредбата е Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и храните на основание чл. 91б, ал. 7 от Закона за Министерството
на вътрешните работи и § 1, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
С наредбата се определят правилата и нормите за пожарната безопасност при
извършване на дейности в земеделските земи. Тези дейности включват засяването на
житните култури, прибирането, транспортирането, обработката, съхранението и складирането на зърно и груби фуражи.
Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които
преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна
безопасност и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.
Изисквания за опазване на земеделските земи от пожари
Съгласно чл. 5 от наредбата житните култури се засяват на площи не по-големи от
8000 дка, разделени чрез пожарозащитни ивици от зелени култури с ширина най-малко 50
м. Тези площи се разделят на участъци не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитни ивици с ширина най-малко 10 м.
Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на
стърнищата.
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Преди започване на жътвената кампания електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на
проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно
придвижване на земеделска техника.
Преди започване на жътвената кампания газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни
площи.
Проверките се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на
земеделски земи, като се изготвят протоколи.
Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти,
преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. "Линейни обекти" по смисъла на наредбата са автомагистрали, пътища, железопътни линии, подземни и надземни топлопроводи, паропроводи, газопроводи, продуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели, електропроводи, въжени, телефонни,
телеграфни, радиосъобщителни и телекомуникационни линии.
При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности по линейните
обекти, преминаващи през житни площи, само след предварително уведомяване на
РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища,
които минават през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на
сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай
житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса,
включително и баластовата призма и банкета.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са
длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не
предизвикват възникването на пожари.
Общините и кметствата са длъжни да организират и провеждат мероприятия за
опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от
Закона за опазване на селскостопанското имущество.
В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.
Задължения на юридическите и физическите лица,
осъществяващи дейности в земеделските земи
Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни да:
1. организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2. уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
3. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с
житни култури;
4. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наб-
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людение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
5. осигуряват спазването на изискванията при прибиране и съхраняване на житните култури и грубите фуражи;
6. осигуряват земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически
средства съгласно приложение № 1;
7. организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с
пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;
8. представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, а за площите по чл. 5, ал. 1 и на зелените пожарозащитни ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
9. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на
пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа,
издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните
ситуации и министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
Водачите на земеделска техника трябва да:
1. спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
2. могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
3. не осъществяват дейност в земеделските земи и обекти, преди да бъде извършена проверка за пожарната й безопасност;
4. спазват инструкциите на завода производител за безопасната й експлоатация;
5. извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност;
6. не допускат боксуване на управляваната от тях земеделска техника в житни
площи, стърнища и в района на фуражни площадки;
7. подхождат с техниката така, че ауспуховите й тръби да се намират на противоположната страна на сеновали и складиран груб фураж или леснозапалими материали;
8. зареждат с гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател;
9. извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата;
10. съхраняват гориво-смазочните материали в затворени метални съдове извън
посевите на пожарообезопасени места.
В жътвената кампания може да се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, и тя може да участва в
жътвената кампания само след извършен годишен технически преглед и допускане от
органите за ПБЗН
Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение
на земеделските земи, трябва да:
1. познават и спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
2. знаят местонахождението на пожаротехническите средства и да могат да работят с тях;
3. съобщават незабавно на телефон 112 или 160 при установяване на запалване
или пожар;
4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточниците в охраняваната и/или наблюдаваната територия.
***
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НАРЕДБА № Із-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр.
61 от 9 август 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 61 от 9 август 2011 г., е обнародвана Наредба № Із1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол,
която влиза в сила от 13 август 2011 г.
Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
От същата дата се отменя Наредба № Із-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 36 от 2007 г.).
С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен
противопожарен контрол (ДПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
1. организира осъществяването на ДПК на територията на цялата страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичното и областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН/ОУПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществява ДПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора на ГДПБЗН - МВР;
4. осъществява ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени
на отчет в ГДПБЗН - МВР, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, както и в случаите, определени с друг нормативен акт.
Столичното и областните управления ПБЗН:
1. организират осъществяването на ДПК на територията на определения им район
на действие;
2. ръководят и контролират дейността на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие при
извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН и началника на
СУПБЗН/ОУПБЗН;
4. осъществяват ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени
на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече РСПБЗН в района им на действие;
5. осъществяват ДПК на обекти, строежи и инвестиционни проекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;
6. изпълняват указанията на ГДПБЗН - МВР при осъществяване на ДПК.
Районните служби ПБЗН:
1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на
действие;
2. организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им участъци
"Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) по осъществяване на ДПК;
3. изпълняват указанията на СУПБЗН/ОУПБЗН при осъществяване на ДПК.
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Дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл.
91д, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и
оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.
***

НАРЕДБА № Із-1941 от 25 юли 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от
органите за пожарна безопасност и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 62 от
18 октомври 2011 г.)
В „Държавен вестник”, брой 62 от 12 август 2011 г., е обнародвана нова Наредба
№ Із-1941 за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите
за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните
работи, в сила от 16 август 2011 г.
От същата дата се отменя Наредба № Із-491 от 2010 г. за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната дейност от органите за Пожарна
безопасност и спасяване на МВР (ДВ, бр. 38 от 2010 г.)
С новата наредба се определя редът за осъществяването на пожарогасителната и
спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на
Министерството на вътрешните работи.
Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват от
органите за ПБЗН на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
(ГДПБЗН), областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението"
(ОУПБЗН) и Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението"
(СУПБЗН), районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението"
(РСПБЗН) и участъците за "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН).
Главна дирекция "ПБЗН":
1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на цялата страна;
2. контролира, координира, ръководи и оценява дейността на ОУПБЗН и
СУПБЗН и звената, създадени по чл. 91д от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), по осъществяването на ПГ и СД;
3. осъществява сътрудничество в областта на ПГ и СД със съответните служби
на други държави, международни органи и организации, участие в мисии на международни организации за осъществяване на ПГ и СД по силата на международни споразумения, по които Република България е страна;
4. осъществява оперативното взаимодействие при осъществяване на ПГ и СД с
органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване
на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при бедствия по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Териториалните звена на ГДПБЗН - Столичното и областните управления
ПБЗН:
1. организират и осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие;
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2. ръководят, контролират и оценяват дейността на органите за ПБЗН в сектор/група "Спасителни дейности" (сектор/група СД), РСПБЗН, УПБЗН и в звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, при осъществяването на ПГ и СД;
3. осъществяват оперативното взаимодействие при осъществяване на ПГ и СД с
регионалните и областните структури на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и други;
4. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на
единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица) съгласно областните планове за защита при бедствия.
Сектор/група СД към ОУПБЗН/ СУПБЗН организира и осъществява спасителни
дейности в определените им райони на действие.
Районните служби ПБЗН организират и осъществяват ПГ и СД в определените
им райони на действие.
Участъците ПБЗН осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие.
Звената, създадени по реда на чл. 91д и на чл. 91е ЗМВР, осъществяват ПГ и СД
на територията на обектите съгласно сключените договори при условията на издадените разрешения.
Доброволните формирования, създадени по ЗЗБ, осъществяват ПГ и СД на територията на населените места и общините самостоятелно или съвместно с органите за
ПБЗН.
Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен комуникационно-информационен център.
***

НАРЕДБА № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от
18 октомври 2011 г.)
В „Държавен вестник”, брой 81 от 18 октомври 2011 г., е обнародвана нова Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.
Наредбата се издава на основание чл. 91б, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
Отменя се Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).
С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при
експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените
територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост "обекти".
Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида
на собственост.
Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите
лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица).
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Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност
и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ,
бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС бр. 101 от 2010 г.).
Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност
Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в
техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;
2. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на
техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на
налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;
3. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и
топлина на обектите в съответствие с чл. 22;
4. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп
до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на
устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на
входовете на помещенията, на забранените места за пушене и използване на открит огън,
на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове
(ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2,
чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
5. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за
употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане
на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място;
6. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.);
7. незабавно уведомяване на съответната районна служба "Пожарна безопасност
и защита на населението" (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за
противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на
участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени
станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
8. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната
опасност в обектите;
9. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към
всички обекти и водоизточници;
10. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
11. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на
кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
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12. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;
13. поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни
камери, шприц-кабини и други подобни) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.);
14. извършване на обработка с огнезащитни състави на реквизитите и декорите в
обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф 2.1 за изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 1;
15. поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за
защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
16. поддържане в изправно състояние на евакуационното и аварийното осветление в съответствие с чл. 26.
За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите на обектите:
1. отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1,
както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за
ПБ и ги утвърждават;
2. издават заповедите по чл. 9, ал. 2;
3. определят с писмена заповед или по силата на сключен договор длъжностни
лица със съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.
Дейностите по ал. 1, т. 3 могат да се изпълняват и от търговци по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души, дейностите по ал. 1, т. 3 могат да се изпълняват от собственика или ръководителя на обекта.
Всеки работещ на обект е длъжен:
1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;
2. да знае задълженията си, произтичащи от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 4;
3. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства
и съоръженията за гасене на пожари;
4. да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта,
както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните
процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.
Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
Лицата, на които е възложено да оперират с инсталациите за известяване и гасене на пожари, са длъжни да познават инструкциите за експлоатация и да могат да работят с инсталациите.
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За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:
1. документите по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;
2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или
поотделно) съгласно чл. 13, ал. 2, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на
дим и топлина съгласно чл. 21 и 22;
3. съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);
4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);
5. протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на
реквизитите и декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1;
6. блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и
осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават
организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.
***

НАРЕДБА № Із-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци,
извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти
и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 91 от 18 ноември 2011 г., е обнародвана Наредба
№ Із-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна
дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в сила от 18 ноември
2011 г.
Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 6 и чл. 91е,
ал. 6 ЗМВР.
Отменя се Наредба № Із-1463 от 2009 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийноспасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (ДВ, бр. 68 от 2009 г.).
Търговците, получили разрешения след 1.01.2011 г. по реда на Наредба № Із1463 от 2009 г., са длъжни да приведат организацията на дейността в съответствие с
изискванията на тази наредба в срок до 6 месеца от влизането й в сила.
Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на
ГДПБЗН - МВР.
Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 4, т. 3 и 4, които влизат в сила 6 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".
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С Наредба № Із-2815 от 7 ноември 2011 г.се определят:
1. редът за осъществяване на разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност (ПБ) в обекти и/или експлоатация на
уреди и съоръжения, свързани с ПБ;
2. редът за издаване и отнемане на разрешения за осъществяване на дейностите
по т. 1;
3. необходимата професионална квалификация, минимумът технически средства
и лица за осъществяване на дейностите;
4. организацията на дейността на търговците;
5. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).
Разрешения се издават на лица - търговци по смисъла на Търговския закон, които отговарят на изискванията по Закона за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) и на наредбата.
Дейностите по чл. 1, т. 1 се осъществяват на територията на цялата страна, област или на територията на конкретен обект съобразно издаденото разрешение.
Видове и обхват на дейностите, осъществявани от търговците
Търговците по реда на тази наредба могат да получат разрешение за извършване
на дейности, свързани с ПБ, както следва:
1. пожарогасителна дейност;
2. спасителна дейност;
3. (В сила от 19.05.2012 г.) противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;
4. (В сила от 19.05.2012 г.) експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения.
Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, които включват:
1. разработване на планове за гасене на пожари;
2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили;
3. подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия;
4. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за възникване на пожар;
5. спасяване на хора и имущество;
6. ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари;
7. определяне на необходимите количества гасителни вещества за пожарогасене;
8. осигуряване на ПБ при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар, бедствие или извънредна ситуация.
Спасителната дейност е комплекс от действия, които включват:
1. разработване на планове за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации в обекта;
2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили;
3. подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на
спасителни действия;
4. незабавно изпращане на сили и средства при възникване на бедствия, аварии
или извънредни ситуации в обекта;
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5. евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;
6. осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията
от бедствия, аварии или извънредни ситуации;
7. определяне на способите и средствата за извършване на спасителни дейности.
***

ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ” (ДВ, бр. 53 от 12
юли 2011 г.)
В “Държавен вестник”, брой 53 от 12 юли 2011 г., е обнародван нов устройствен
правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", в сила от 1
август 2011 г.
От същата дата е отменен Устройственият правилник на Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация", приет с ПМС № 375 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 4 от
2007 г.; попр., бр. 14 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2007 г. и бр. 33 и 108 от 2008 г.).
Направени са и съответни корекции в чл. 2, ал. 2 от ПМС № 268 от 2009 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма (обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48, 73 и 96
от 2010 г. и бр. 22 от 2011 г.)
Новият устройствен правилник е приет с член единствен на ПМС № 187 от 4
юли 2011 г. на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за националната акредитация на органите за оценяване на съответствието и чл. 55 от Закона за администрацията.
С него се определят дейността, структурата, организацията на работа и съставът
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", наричана по-нататък
"агенцията".
Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор, Съвета
по акредитация и създадените към агенцията комисии и технически комитети при осъществяване на правомощията им, осигурява и обезпечава организационно-технически
тяхната дейност и административно обслужва гражданите, едноличните търговци и
юридическите лица.
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е националният орган по акредитация и единственият орган в Република България, който има
право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с
предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 765/2008".
Агенцията осъществява следните основни дейности и услуги:
1. акредитация на:
а) лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
б) лаборатории за калибриране;
в) органи за контрол;
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г) органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
д) верификационни органи;
е) органи по сертификация на системи за управление - ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO 14001 и ISO 22000;
ж) органи по сертификация на персонал;
з) проверяващи по околна среда (EMAS) и други органи за оценяване на съответствието, посочени в процедурата за акредитация на агенцията или регламентирани с
нормативен акт;
2. удостоверяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна
практика;
3. организиране на курсове, семинари и конференции и други форми на обучение в областта на своята дейност;
4. сътрудничество със сродни организации в рамките на Европейската и международни организации по акредитация и извършване на оценки от тяхно име като подизпълнител;
5. изпълнение на задължения по международни спогодби, споразумения и договори в областта й на действие;
6. издаване на бюлетин, осъществяване на международен обмен на информация,
поддържане на регистри и предоставяне на информационни услуги в областта й на
действие.
Агенцията поддържа членство в органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент
(ЕО) № 765/2008, и редовно се подлага на партньорски оценки, организирани от него.
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е юридическо лице
със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходи от
собствена дейност.
Приходите от собствена дейност на агенцията се набират от:
1. постъпления от дейностите по акредитация, включително като подизпълнител,
удостоверяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика и
други дейности;
2. средства по национални и международни програми, проекти, договори и споразумения;
3. глоби и имуществени санкции по Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС);
4. постъпления от разпространяване на официалния бюлетин на агенцията и други специализирани ръководства и печатни материали в областта на акредитацията;
5. провеждане на курсове за обучение, семинари, конференции и други форми за
представяне на процеса на акредитация и оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика;
6. постъпления от информационно обслужване на физически и юридически
лица;
7. дарения, които изключват възможност за финансов натиск или конфликт на
интереси;
8. наеми и други източници, определени с нормативен акт.
Средства и активи могат да бъдат придобивани и при осъществяване на дейности по публично-частно партньорство.
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Приходите от собствена дейност се разходват за:
1. финансиране дейността на агенцията, включително заплащане на членски
внос за поддържане на членство в органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) №
765, и в други международни организации;
2. финансиране на партньорска проверка от страна на органа, признат съгласно
чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008;
3. финансиране на участия на служители на агенцията в екипи по партньорски
оценки, организирани от органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) №
765/2008;
4. капиталови разходи за развитие на материалната база;
5. повишаване квалификацията на служителите в администрацията, на външните
водещи оценители, оценители, експерти и инспектори по Добрата лабораторна практика, включително заплащане на лекторски възнаграждения;
6. допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията по ред,
определен в чл. 29 от устройствения правилник.
Средствата за допълнително материално стимулиране по ал. 5, т. 6 се определят
в размер до 25 на сто от разчета на годишния размер на средствата за работна заплата и
се планират в разходната част на годишния бюджет на агенцията; средствата се осигуряват от преизпълнение на приходите.
Чл. 18. Организацията на работата на агенцията се осъществява съгласно устройствения
правилник и утвърдените процедури, инструкции и правилата от системата за управление на агенцията, разработена в съответствие с ISO 17011.
Организация на работа
Административните звена на агенцията осъществяват своята дейност в съответствие с определените с устройствения правилник функции и съгласно правилата на системата за управление на агенцията.
В агенцията работят лица по трудово и по служебно правоотношение. Конкурсните процедури за назначаване на държавни служители се организират в съответствие
със Закона за държавния служител и с Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр.
92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г. и бр. 47 от 2011 г.).
За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, за които се изискват специални знания и квалификация, могат да се привличат нещатни сътрудници в качеството им на водещи оценители, оценители, водещи инспектори, инспектори и експерти. Правата и задълженията на тези лица се определят в сключените с
тях рамкови договори.
За образцово изпълнение на служебните си задължения, констатирано в процеса
на оценяване изпълнението на длъжността, държавните служители и лицата по трудово
правоотношение могат да бъдат награждавани с парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от изпълнителния директор по
ред, определен от документирани процедури и инструкции от системата за управление
на агенцията.
Тези средства се изплащат от бюджета на агенцията и техният размер е до 25 на
сто от разчета на годишния размер на средствата за работна заплата.
Допълнителното материално стимулиране на служителите се извършва по
направени предложения, както следва:
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1. за служител - от съответния директор;
2. за директор - от заместник изпълнителния директор и/или от главния секретар;
3. за главния секретар - от заместник изпълнителния директор или по преценка
на изпълнителния директор.
Право на допълнително материално стимулиране имат служителите, които към
момента на изплащане са в служебно или трудово правоотношение с агенцията и имат
действително отработени най-малко 65 дни през съответната година.
Работното време на агенцията е 8 часа дневно - от 9,00 до 17,30 ч., с прекъсване
за почивка от 12,30 до 13,00 ч.
Служителите в агенцията удостоверяват длъжността си със служебни карти.
Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се извършва съгласно правилата за охрана и пропускателния режим в агенцията.
Съгласно § 2 от заключителните разпоредби на правилника в срок до 3 месеца от
влизането му в сила правилата за организацията на дейността на агенцията следва да се
приведат в съответствие с него.
Обща численост на персонала на Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" - 40 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция "Акредитация на органи за оценяване
на съответствието"

1
1
1

9

28

***

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
м. юли – м. септември 2011 г.
• НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 29 юли
2011 г.).
• НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г.).
• ПМС № 222 от 27 юли 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на министерството на здравеопазването, приет с ПМС № 256 от
2009 г. (ДВ, бр. 59 от 2 август 2011 г.).
***
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СПОДЕЛЕНО ОТ НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ – „ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр. Враца

УЧАСТИЕТО НИ В XIX СВЕТОВЕН КОНГРЕС
ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
11-15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г., ИСТАНБУЛ – ТУРЦИЯ
В края на м. април 2011 г. „Националното сдружение за безопасност и здраве
при работа” (НСБЗР) в България – с председател Валентин Илиев, обяви намерение на
сайта си, че сформира представителна група за участие в XIX световен конгрес за безопасност и здраве при работа в Истанбул – Турция от 11 до 15 септември 2011 г.
Делегацията бе съставена от общо 42-ма души, в т.ч. експерти по безопасност и
здраве при работа и лекари по трудова медицина от сдружението, както и органи по
БЗР в структуроопределящи за икономиката на България фирми като: „Челопеч - Майнинг” ЕАД, „Асарел - Медет” АД, „Центромет” АД, част от „Група технология на металите” АД, „Лидл - България” ЕООД.
Общото намерение на участниците в конгреса бе да станат съпричастни към
постигането на целите на конгреса:
- широк обмен на знания, практики и опит между участниците от цял свят, с цел
насърчаване на безопасността и здравето при работа;
- създаване на експертни връзки със сдружения и други страни и обмен на опит в
социалната мрежа;
- да придобием опит, знания, стратегически и практически идеи, които могат да
бъдат незабавно внедрени в българските предприятия.
Основен организатор на българското участие, отговарящ на намеренията и очакванията на членовете на българската делегация за конгреса, стана „ТРАВЕЛ КЛУБ
БЪЛГАРИЯ” ЕООД от гр. Варна с управител Юлиян Бонев, който перфектно изпълни
мисията си на туроператор, гид, преводач и социален обезпечител на петте конгресни
дни за делегатите.
Точно в 16:00 часа на11 септември 2011 г. в зала „Халич” (на брега на залива
„Златния рог”) на конгресния център „Халич” в Истанбул започна тържествената церемония по откриването на конгреса, чиято кулминация бе приветственото слово на министър-председателя на Република Турция – Реджеб Ердоган.
Организаторите на конгреса - „Международната организация на труда” (ILO),
Международната асоциация за социална сигурност (ISSA), и Министерството на труда
и социалната сигурност на Турция (CSEB) представиха основните теми:
I. Превантивни подходи за безопасност и здраве при работа.
II. Системи за подход за безопасност и здраве на работното място.
III. Социален диалог, сътрудничество и иновации в областта на здравето и безопасността.
IV. Нови предизвикателства в един динамично променящ се свят на работа и на
световната икономика.
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Сконфузията сред делегатите от България, породена от факта, че на световния
форум няма официални представители на държавата ни, бе преодоляна с широко участие в професионални курсове и технически турове.
На 11 септември наши делегати участваха в професионалните курсове „Ергономичен дизайн на работа, превенция на професионалните мускулно-скелетни смущения”, на 15 септември – „Трудова медицина: нови научни изследвания и политически
въпроси по заетостта и работата”, „Трудова епидемиология” и „Комуникации между
ергономисти, инженери, подобрения + Потребителите на машини”.
В техническите турове българската делегация взе участие на 14 септември, като
по-голямата част се запозна с проекта „Мармари” по изграждането на ж.п. тунел под
Босфора, а другата част посети „Тюркиш техник” – предприятие, извършващо ремонта
на самолетите на турските авиолинии. Мерките по безопасност на труда, превенциите
на злополуки и високото ниво на поддържане условията по безопасност и здраве при
работа в турските предприятия обогатиха българската теория и практика.
На 12-ти и 13-ти септември българската делегация участваше в пленарните сесии в зала „Халич” и в обсъждането на теми 1, 2, 3 и 4.
Изслушани бяха презентациите на Greg Vines от ILO, Serhat Ayrim от MASS,
Hans-Horst Konkolewsky от ISSA, Paula Risikko от Финландия, Hawazi Daipi от Сингапур, Nazim Belir от Турция, Simon W. Herriott от „Дю Понт” – САЩ, Sedat Murat от Истанбулския университет в Турция, Jukka Takala EU – OSHA - Испания, Kazukata Kogi –
ICOH – Япония, Judith Hackitt HSE – Великобритания.
Направен бе снимков материал със симулантен превод на български език от
Юлиян Бонев и Валентин Илиев.
Българските делегати на конгреса посетиха и изложбата на лични предпазни
средства и специално работно облекло, на която основни участници и еталони, бяха
световните концерни ЗМ, Кимбърли Кларк, Дрегер, Дюпон. На всички бяха раздадени
рекламни материали за свойствата и предимствата на показаните образци.
Участвахме с преглед на изложбата-постери в сферата на ЗБУТ и посещение на
филмотечните кина по безопасността и здравето при работа, стресът и неговите последици, вредите от тютюнопушенето, околната среда и работното място. Вълнуваща бе
срещата-дискусия на част от българската делегация с члена на МОТ и основен модератор на филмовия фест, българинът Иван Иванов, друга част от нашите делегати бяха на
предаването на поста на директора на Европейската агенция по безопасност и здраве –
Юка Такала, на която той бе награден за особени заслуги от МОТ.
На Истанбулския конгрес по ЗБУТ беше проанализиран прогреса, достигнат в
обезпечаването на безопасност и хигиена на труда в световното производство след Сеулската декларация от 29 юни 2008 г. приета на XVIII-я световен конгрес по ЗБУТ в
Сеул.
Беше приета декларация, отнасяща основни въпроси по ЗБУТ за действие от
правителствата, работодателите и работниците, като участниците в XIX-я конгрес се
задължават да играят водеща роля в съдействие по културата на профилактиката в областта на безопасността и хигиената на труда, обезпечаване на приоритетното внимание по въпросите за безопасността и хигиената на труда в рамките на националните си
програми.
Конгресът бе закрит с церемония-видеостена, включваща основните моменти и
резултати по време на пленарните заседания и приемането на Истанбулската декларация на министрите на труда, както и представяне на организатора на следващия световен конгрес след 3 години – Франкфурт – Германия.
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Наградени бяха призьорите от Международния филмов фестивал и мултимедия
по ЗБУТ.
Целите на българските делегати бяха постигнати, а сега започва прилагането на
ефективните действия и практики.
***

ТЕХНОЛОГИЯ НА БОРБАТА СРЕЩУ ШУМА
В „ЦЕНТРОМЕТ” АД
От многогодишната практическа работа в дружеството и предотвратяване на
лошите фактори на работната среда с най-голяма тежест са взети под внимание всички
етапи на изследване и борба срещу шума.
І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ШУМА
Шумът е най-разпространеният и подценяван риск в дружеството.
Особено важно за разбиране и осъзнаване са два от неговите компоненти – честота и интензитет.
Честотата е числово изражение на трептенията на
въздушните частици предизвикани от източника на звука в
дружеството – инсталациите за центробежно металолеене и
стружкоотнемащите машини. Честотата се измерва в херцове
(Hz) – брой цикли за една секунда. Човешкото ухо възприема
нормално звуци в обхват между 20 и 16 000 Hz, въпреки, че
тези граници варират значително при работниците засегнати
от естествени човешки процеси – болест, стареене, предишни
нива на подлагане на шум по трудовия маршрут.
Интензитетът на звука се изразява в сумарната
енергия на въздушните трептения пренесена върху слуховия
апарат. Сумарната звукова енергия може да се изменя безкрайно. Причиняващ болка звук е около 10 билиона пъти поголям от интензитета на най-тихия звук, който може да бъде
чут. Тъй като е невъзможно създаването на удобна за използване система за измерване на интензитета, базирана на такъв
широк диапазон, се използва математическа техника, за изработването на измервателна скала, която позволява управлението на интензитета на звука, чиято измервателна единица е децибел (dB).
От горното е видно, че малко нарастване на dB скалата съответства на голям растеж на интензитета. Например,
ако нивото на звука нарасне с 10 dB, това означава, че звуковата енергия пренесена до ухото е нараснала десетократно.
Сходно е и нарастването на фактическата стойност на
интензитета отнесено към единица децибели. Например нарастване от 3 dB отговаря приблизително на двойно увеличаване на интензитета. Така повишаването на шума от 80
на 83 dB всъщност отговаря на двойно увеличаване на интензитета и се получава вероятност за по-голямо увреждане на
слуха.
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ІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЛУХА
Ние чуваме звука поради налягането от трептенето на въздуха, каращи ушното
тъпанче да вибрира.
Напречно сечение на ухото

Зад ушното тъпанче се намират три малки костици, които пренасят вибрациите
от ушното тъпанче до гъвкава овална цепнатина, разположена на края на ушната раковина, която е пълна с течност. Движението на течността в ушната раковина се регистрира от малки влакнести клетки, които предават импулсите, чрез слуховия нерв до мозъка и това създава усещането, което ние възприемаме, като звук.
Макар, че ухото е чувствително, към удивително широк кръг звуци, малките
влакнести клетки в ушната раковина могат да поемат само определена енергия. При
нормални условия, те действат през целия живот на човека, въпреки че процеса на остаряване, влошава качествата им. Когато влакнестите клетки бъдат изложени многократно на високи дози шум, те се разрушават. Оцелелите влакнести клетки могат да обработят само част от обичайния информационен трансфер, като по този начин водят до
увреждане на слуха.
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За да разбере работника защо подлагането на рискови шумови нива може да доведе до глухота, е необходимо да се разбере същността на слуха.
Съществуват и два основни вида загуби на слуха.
Първата се нарича индуктивна загуба на слуха и се дължи на проблеми в ушната
раковина и средното ухо: отворът може да се запълни с ушна кал, инфекция на средното ухо може да го запълни с течност и да го подуе. Увреждането на средното ухо може
да доведе до постоянна глухота. Увреждането на тъпанчетата или костиците на средното ухо може да бъде причинено от експлозия или удар в главата.
Вторият вид загуба на слуха е увреждане на влакнестите клетки и нерви на вътрешното ухо, което провежда вибрациите, пренасяни от ушните тъпанчета през костиците и ги превръща в нервни импулси към мозъка. Този тип загуба на слуха се обяснява
със сензо-неврална загуба на слуха. Той може да бъде причинен от болест, инфекция,
но обикновено причинената от шумове глухота е именно такъв тип.
ІІІ. КАКВО Е ПРОФЕСИОНАЛНА ГЛУХОТА?
За шум, който е над 80 dB (А) и е непрекъснат, звуковата енергия, пренасяна до
влакнестите клетки на вътрешното ухо, е толкова голяма, че те се адаптират към повишаването на техния праг на чувствителност, премествайки своето поле на чувствителност нагоре и дълго време не реагират на много ниски звукове.
Този феномен е познат като временно повишаване на прага на чуваемост и неговото съществуване зависи от интензивността на звука, неговата продължителност, и до
известна степен от неговата честотна характеристика.
Временната загуба на слуха е най-забележима при започване на шумна работа.
Възстановяването на временната загуба на слуха обикновено отнема няколко часа или
най-често няколко дни, ако излагането на шум е било продължително. От друга страна,
там където подложените на шум не се отдалечават от работното си място за повече от
два дни, временната загуба на слуха остава постоянна.
Хората работещи при условия, достатъчно шумни, за да причинят временна загуба на слуха, могат да очакват постоянна загуба в същата степен след около десетгодишно излагане при тези условия.
Висок пронизителен шум натоварва рязко ушните тъпанчета и малките костици
на средното ухо и уврежда чувствителните влакнести клетки във вътрешното ухо. Това
увреждане е необратимо и клетките не могат да се регенерират. Шумът не само уврежда чувствителността на слуха, но също може да причини смущаващо бучене в ушите.
То обикновено се задържа през цялото денонощие и е особено обезпокоително през
нощта, когато пречи на съня.
Освен причиняващ временна или постоянна загуба на слуха, шумът е риск за
безопасността на слуха.
Шумът, смесен с вербалните комуникации между работещите, води до грешки и
невъзможност да се отговори на предупреждаващи звуци и викове. Високото шумово
ниво причинява и стрес, като включва реакции, които са подтиснати в хода на еволюцията и чиято цел е подготвяне на тялото за критични ситуации. Такъв стрес причинява
проблеми с кръвообращението, храносмилането, психични отклонения и симптоми като нервност и безсъние.
Най-важното за професионалната глухота е, че шумът влияе на качеството на
труда на работещия, особено при леярството и механичната обработка на метални изделия, които изискват концентрация.
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ІV. КАК СЕ ИЗМЕРВА И КОНТРОЛИРА ШУМА НА РАБОТНОТО МЯСТО?
Основния инструмент за измерване на шума е електронния звукомер, състоящ се
от микрофон, който превръща трептенето на звука в променлив ток. Този ток се трансформира и преминава през волтмер градуиран или в dB или в dB(A). Токът произвеждан в него се използва като мярка на звуковия интензитет и мерките се приравняват
към стандартен период от време – една секунда или една десета от секундата. Уредите
за измерване на шумовите нива се проверяват и калибрират редовно от акредитирани
лаборатории, защото грешка при градуирането може да доведе до опасност от неточно
взети измервания.
За да се провери честотната характеристика на шума се използват октавни лентови и цифрови анализатори. Информацията от анализатора се въвежда в компютър,
така, че резултатът да се покаже визуално.
Първият аспект на шумовия контрол е идентифицирането на хората, чиито слух
е увреден от шумово въздействие. Това се прави за да се установи степента на загуба на
слуха на хората, подложени на шумово въздействие и да се провери ефективността на
предпазните мерки срещу шума. Измерванията на шума служат на работодателя за откриване на „уязвими” работници и преместването им на безшумно работно място. Това е
една от превантивните стратегии в „Центромет” АД и е подходяща при комбиниране с
други действия за намаляване на шумовите нива и излагане на шум, като подбор на
режещи инструменти и др.
Оценката на слуховите възможности се извършва чрез техника наречена аудиометрия и на работещите в дружеството се прилага веднъж на две години. Тя включва
набор от пулсиращи чисти тонове в избрана честота и записване на отговорите на аудиограма. Оценката на аудиограмата позволява на ръководителя на СТМ да направи изводи за слуховия статус на работниците.
Аудиометрията е насочена към работника, а не към шума на работното място и
се заплаща от работодателя. Аудиометрията е и гарант при юридически спорове между
работодателя и работника.
V. ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОГРАМА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА ШУМА
Оценката на риска от шум в „Центромет” АД е изготвена съгласно изискванията
и определя и улеснява начините за намаляване на риска от шум до допустимите нива.
Главната цел е контролът върху шума в цех ЦМЛ и цех МОЗИ, където са изяснени
всички проблеми за възникване на шума. Определени са и местата където работника
трябва да използва ЛПС – антифони. Едно от условията при назначаване на новопостъпващи работници е осигуряването на антифони, наравно с работното облекло. В
програмата за отстраняване на риска при мястото на възникването му е вменена отговорността на работника да носи антифони по време на работа, но най-важното в нея е
минимизирането на шумовите източници, което е ефикасния подход за изпълнението и.
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VІ. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ШУМ
Съществуват четири основни типа индивидуални слухови предпазни средства.
- еднократни тапи за уши;
- тапи за уши за многократно ползване;
- антифони.
Най-известните производители на индивидуални слухови предпазни средства в
света са „ЗМ” и „Кимбърли Кларк”, като изделията им са съобразени с европейските
стандарти за слухова защита и предоставят оптимален баланс между комфорт и защита
на слуха.
Предоставянето на предпазни средства за защита на слуха на работещите в
„Центромет” АД не е достатъчно, за да е сигурно ръководството, че спазва Наредба №
6/15.08.2005. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността
на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
В дружеството работещите се включват в избора и оценката на предпазните
средства за слуха, както и участват в обучения чрез видеоматериали, брошури и др.,
презентации за онагледяване поставянето на вътрешни и външни антифони.

***
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