ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 3/2012 г.

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

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е третият брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2012 година.
През настоящата година той 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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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР – ОБУЧЕНИЕ
на тема
„РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В БЕЗОПАСНОСТТА И
ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
2 - 4 август 2012 г., гр. Трявна, хотел „Ралица”
От 2 до 4 август 2012 г. в гр. Трявна, хотел „Ралица”, Национално сдружение за
здравословни и безопасни условия на труд организира тридневен семинар-обучение,
посветен на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа 2012 – 2013 г.,
която се провежда под мотото „Да работим заедно за превенция на риска!”.
Хотел “Ралица” е с уникално разположение в
идеалния център само на няколко метра до Възрожденският площад на Стара Трявна и в непосредствена близост до паркова борова гора в подножието на историческата местност „Калето”.
Хотелът предлага великолепна панорамна гледка към града, посрещаща изгрева и изпращаща
залеза, и конферентна зала с всички удобства за
бизнес, делови срещи и конференции.
Семинарът беше посветен на най-новите изследвания, анализи и внедрени
добри практики, доказващи първостепенната роля на човешкия фактор за предотвратяване на трудовите злополуки, авариите, професионалните заболявания и
опазването на околната среда.
Семинарните презентации бяха с практическа насоченост и с възможност за решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците.
Националният семинар се организира за постигане на следните цели:
1. Привличане вниманието върху възможностите за развитие на най-мощния фактор за успеха на дейностите за осигуряване на безопасността и здравето при работа и
опазването на околната среда – човешкият;
2. Запознаване с новости в теорията и практиката на безопасността и здравето при
работа и опазването на околната среда;
3. Възможности за обмен на знания и създаване на нови контакти и партньорства;
4. Надхвърляне на изискванията за провеждане на периодично обучение на длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от ЗЗБУТ – всеки участник ще получи удостоверение за това.
5. Запознаване с мисията и обсъждане на дейностите на „Национално сдружение за
здравословни и безопасни условия на труд”;
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ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР – ОБУЧЕНИЕ
на тема
„РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ
РАБОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
Настаняване в хотел „Ралица”, гр. Трявна – до 13,30 ч. на 2 август 2012 г. (четвъртък)
ПЪРВИ ДЕН – 2 август 2012 г. (четвъртък)
14.00 – 14.15 – Откриване. Ролята на човешкия фактор в безопасността и здравето при
работа и опазването на околната среда.
Валентин Илиев, председател на Управителния съвет на
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”
14.15 – 15.45 – Трудовопсихологически модели
на поведението на работното място– класификация и особености
лектор - Бистра Ценова
– доцент доктор по трудова, организационна и
медицинска психология,
Национален център по
обществено здраве и анализи
15.45 – 16.00 – Кафе-пауза
16.00 – 16.45 – Човешка надеждност –
определение. Човешка грешка – определение и класификация на видовете
грешки. Групова грешка.
лектор – Дойчин Дойчев – експерт
по здраве и безопасност при работа и
екология, риск-инженер, консултант
и изследовател, докторант в Университета в Падерборн, Германия
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16.45 – 17.30 – Потенциален инцидент - докладване, разследване, планиране на превантивни
мерки, организация и контрол за
изпълнението на мерките.
лектор – Илия Монов – експерт
по здраве и безопасност при работа в СТМ „МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ”, гр. Враца

ВТОРИ ДЕН – 3 август 2012 г. (петък)
8.00 – 8.45 - Закуска
9.00 – 10.30 – Анализ на задачата - същност и начин на изпълнение. Методология на
оценката на човешката надеждност.
Тежки трудови злополуки в България – анализ на допуснатите грешки в поведението на
участниците
10.30 – 11.00 – Кафе-пауза
11.00 – 12.30 – Комуникации и управление на знанието в промишлеността.
Видове знание. Модели на управление на знанието.
Примери за подобряване и разпространение на знанието в предприятието
лектор – Дойчин Дойчев
12.30 – 13.00 – Кафе-пауза
13.00 – 14.30 - „Добра практика” от водеща международна компания в "ЕСАБ Електроди" гр. Ихтиман за превенцията на риска и за ролята на човешкия фактор в безопасността
и здравето при работа и опазването на околната среда.
лектор – Елеонора
Тодорова – Мениджър
„Околна среда, здраве
и
безопасност
в
„ЕСАБ Електроди”,
гр. Ихтиман
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Семинарът продължаваше и през вечерите, когато
колегите от Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд и от Българската асоциация на производителите, вносителите
и търговците на лични предпазни средства в България установиха професионални контакти и
осъществиха ползотворни и интересни дискусии
за ефективността на професионалната им дейност.

ТРЕТИ ДЕН – 4 август 2012 г. (събота)
8.00 – 8.45 - Закуска
9.00 – 10.30 – Правилно използване и
познаване на стандартите при подбора
на средствата за индивидуална и колективна защита и средства за самоспасяване
лектор – Бойка Стоичкова – председател на Българската асоциация на
производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства в
България
10.30 – 11.00 – Кафе-пауза
11.00 – 12.30 – Управление на стреса на работното
място - инженерен подход
лектор – д-р Бистра Ценова
12.30 – 13.00 – Кафе-пауза
13.00 – 14.00 – Обща дискусия на тема „Човешкият
фактор в безопасността и здравето при работа и
опазването на околната среда”.

***
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода юли – септември 2012 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода юли –
септември 2012 г.

ЗАКОН за управление на отпадъците
(обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г.)
В „Държавен вестник”, брой 53 от 13 юли 2012 г., е обнародван нов Закон за
управление на отпадъците.
Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" от 13 юли 2012 г., с изключение на някои разпоредби, които влизат в сила: две години
след влизането в сила на закона; от 1 януари 2013 г.; от 1 януари 2015 г.
Съгласно § 4 от преходните и заключителни разпоредби на закона от същата
дата (13 юли 2012 г.) се отменя Законът за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.
86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80
от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 41, 63 и
98 от 2010 г., бр. 8, 30, 33 и 99 от 2011 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2012
г. - бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 44 от 2012 г.).
Новият Закон за управление на отпадъците въвежда изискванията на:
1. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22
ноември 2008 г.);
2. Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември
2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;
3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември
2000 г. относно изгарянето на отпадъците;
4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на
отпадъци;
5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари
2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
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6. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки;
7. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства;
8. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ);
9. Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието;
10. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци
от производството на титанов диоксид;
11. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за
наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на
титанов двуокис;
12. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис.
Съгласно § 3 от допълнителните разпоредби на закона националният компетентен
орган и координатор по всички международни спогодби, свързани с предмета на този закон, по които Република България е страна, е министърът на околната среда и водите.
Законът за управление на отпадъците регламентира мерките и контрола за
защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване
на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез
намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване
ефективността на това използване.

***

ПМС № 123 от 25 юни 2012 г. за приемане на Наредба за
реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
(обн., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г.)

В „Държавен вестник”, брой 50 от 3 юли 2012 г., е обнародвано ПМС № 123 от 25
юни 2012 г. С член единствен на постановлението Министерският съвет прие Наредба за
реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за пре-
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дотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях. Постановлението, респективно наредбата, влиза в сила от от деня на обнародването им в "Държавен вестник" – 3 юли 2012 г.
Наредбата е приета на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и
с нея са определени редът за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна
система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението:
1. предупреждение;
2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3. оповестяване;
4. спасителни операции;
5. ограничаване и ликвидиране на пожари;
6. операции по издирване и спасяване;
7. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
8. оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и
извънредни ситуации;
9. разсредоточаване на културни и материални ценности;
10. други операции, свързани със защитата.
Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на вътрешните работи.
***

НАРЕДБА № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене
по отношение на тяхната гасителна ефективност
(обн., ДВ, бр. 59 от 3 август 2012 г.)
Наредбата е издадена на основание на основание чл. 52г, ал. 5 и чл. 21, т. 11 от
Закона за Министерството на вътрешните работи.
Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването й в „Държавен вестник”, т.е. от 3 февруари 2013 г.
С тази наредба се определят изискванията за гасителна ефективност и редът за
осъществяване на разрешителна и контролна дейност по отношение на гасителната
ефективност на продуктите за пожарогасене:
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1. с които се оборудват обектите и строежите съгласно изискванията на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.);
2. които се използват от органите за пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните работи (МВР);
3. които се използват от търговците, извършващи дейности по чл. 91е, ал. 2, т. 2
от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави членки на Европейския съюз, и в Република Турция, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се
прилагат при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани
с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L
218 от 13.08.2008 г.).
Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лица производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на
продуктите за пожарогасене.
Изисквания към продуктите за пожарогасене по отношение
на гасителната им ефективност
Пожарогасителите трябва да притежават гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари (изпитвателни огнища), съгласно
разпоредбите на:
1. за носимите пожарогасители - т. 6.4 от БДС EN 3-7:2004+А1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";
2. за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".
Гасителната ефективност се определя в съответствие с изискванията на:
1. за носимите пожарогасители - т. 15 от БДС EN 3-7:2004+А1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";
2. за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".
Противопожарните одеяла трябва да съответстват на изискванията за гасителна ефективност съгласно разпоредбите на т. 4 от БДС EN 1869:2002 "Противопожарни
одеяла".
Противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на изискванията за
гасителна ефективност съгласно приложение № 1.
Пожарогасителните вещества трябва да съответстват на минималните изисквания за гасителна ефективност съгласно разпоредбите на:
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1. за пожарогасителни прахове - т. 8 от БДС EN 615:2009 "Защита срещу пожар.
Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)";
2. за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане
при несмесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-1:2008 "Пожарогасителни
вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности";
3. за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при
несмесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-2:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока
кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности";
4. за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при
несмесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-3:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска
кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
5. за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при
смесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-4:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности".
Разрешителна дейност
Разрешителната дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност се осъществява от Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" при МВР (ГДПБЗН - МВР).
При осъществяване на дейността ГДПБЗН - МВР издава разрешенията на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност ("разрешения
за гасителна ефективност") по искане на производителя на продуктите или на неговия
упълномощен представител.
Разрешенията за гасителна ефективност удостоверяват съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията за гасителна ефективност съгласно глава втора.
Информация за издадените разрешения за гасителна ефективност се публикува в
единен регистър на продуктите за пожарогасене, съдържащ:
1. търговско наименование на продукта за пожарогасене;
2. производител;
3. номер на разрешението за гасителна ефективност;
4. срок на валидност на разрешението за гасителна ефективност.
Ред за осъществяване на контролна дейност на
продуктите за пожарогасене
Контролната дейност на продуктите за пожарогасене по отношение тяхната гасителна ефективност се осъществява от комисии, назначени със заповед на директора
на ГДПБЗН - МВР.
В състава на комисиите се включват служители от ГДПБЗН - МВР, осъществяващи държавен противопожарен контрол, научно-приложна и експертна дейност.
За нарушаване на изискванията на наредбата нарушителите носят административнонаказателна отговорност по ЗМВР.
***
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ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода юли септември 2012 г.

ЗАКОН за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс
(обн., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г.)

В „Държавен вестник”, бр. 60 от 7 август 2012 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който влиза в сила един месец след обнародването – от 7 септември 2012 г.
Мотивите на Министерския съвет за промени в
Наказателния кодекс
Съгласно мотивите на Министерския съвет за промени в Наказателния кодекс те
са продиктувани от необходимостта наказателното законодателство, свързано с пътните инциденти, да бъде максимално адекватно на реалната пътна обстановка и сериозните последици (както в имуществен, така и в неимуществен план) при причиняване на
тежки пътно-транспортни произшествия.
През последните две години, благодарение на целенасочената политика на Министерството на вътрешните работи (МВР) за действия по превенция и контрол на пътя, за първи път от десетилетия е регистриран спад на смъртните случаи и броя на ранените при пътно-транспортни произшествия. За съжаление обаче сме свидетели на
друга тревожна тенденция - все по-често пешеходци, голяма част от тях деца, намират
смъртта си именно на пътя като пълноправни участници в движението. Броят на убитите на пешеходна пътека се увеличава тревожно.
За да бъдат сведени до минимум подобни случаи, е необходима по-висока култура на движение по пътищата от страна на всички участници в него и завишена отговорност на водачите на моторни превозни средства (МПС) за условията, в които шофират. Не на последно място - нови, по-строги законови разпоредби, регламентиращи
наказанията за нарушителите.
Направените промени са съобразени с очакванията на родители и близки на загинали у нас и на обществото, като цяло. Една от целите е извършителите на тези престъпления да получат наказание, съобразно тежестта на извършеното от тях.
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Промените в Наказателния кодекс
Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се допълва разпоредбата на чл. 343, ал. 1, буква „в”, като се предвижда наказание лишаване от свобода от три до десет години в особено тежки случаи. При посоченото престъпление
поначало е характерно, че вследствие на умишлено нарушаване на правилата за движение по непредпазливост се причинява смърт (т.нар. смесена, сложна форма на вина).
Наред с това законът завишава наказателната отговорност и когато пътнотранспортно произшествие е причинено от неправоспособен водач или е извършено на
пешеходна пътека .
Липсата на свидетелство за правоуправление на МПС и управлението на МПС
без необходимата подготовка и квалификация е една от основните причини за тежки
пътно-транспортни произшествия станали в страната през последните години и добавянето му, като квалифициращо обстоятелство ще има основен превантивен ефект върху
всички български граждани.
Добавянето на още едно квалифициращо обстоятелство, а именно „пешеходна
пътека” към този текст се основава на статистиката от която е видно, че тези престъпления, макар и да не бележат изключително висок ръст през последните години, са едни от тези с най-тежък резултат и с изключителен негативен ефект върху общественото
мнение.
Заедно с това са приети промени в санкционната част на разпоредбата на чл. 343,
ал. 3, буква „а”, като за наказанието лишаване от свобода се установява минимум от
една, съответно две години.
Приетите промени в Наказателния кодекс имат най-вече превантивен характер, а
също така и целят постигане на по-голяма адекватност на наказанието спрямо резултата
от деянието и обществената му опасност.
Промени в Наказателно-процесуалния кодекс
Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс са извършени промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които засягат приложното поле на института
„решаване на делото със споразумение” по смисъла на глава двадесет и девета от НПК.
С допълнението в разпоредбата на чл. 381, ал. 2 вече не се допуска споразумение не само в изрично посочените случаи, но и за всяко друго престъпление, с което е
причинена смърт, като по този начин се избягва възможността за смекчаване на наказателната репресия спрямо лицата, извършили деяние с такъв тежък резултат, на база на
така допустимите и сключвани към този момент споразумения.
Другата причина за приетата промяна е създаваната представа в обществото, че
макар и при наличието на такъв тежък резултат -причинена смърт, се налагат немотивирано леки наказания на извършителите на тези деяния чрез използването на института на споразумението – чл. 381 и сл. от НПК.
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От друга страна, е направена промяна и в разпоредбата на чл. 68 от НПК относно мярката за процесуална принуда забрана за напускане на пределите на Република
България, като прокурорът вече може да налага тази забрана, освен, както досега, за
тежко умишлено престъпление и за друго престъпление, с което е причинена смърт.

***

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от
1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България
(обн., ДВ, бр. 52 от 10 юли 2012 г.)

В „Държавен вестник”, брой 52 от 10 юли 2012 г., е обнародвана Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.). Наредбата е
издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и влиза в сила от 14 юли 2012 г. с малки изключения.
Новата редакция на чл. 1 гласи, че с тази наредба се определят:
1. условията и редът за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз
на пътници или товари на територията на Република България;
2. условията и редът за извършване на специализирани и случайни превози на
пътници на територията на Република България;
3. условията и редът за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България;
4. изискванията към автогарите и условията и редът за работа в тях.

***
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ПРЕДПЪТЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В „Държавен вестник”, брой 52 от 10 юли 2012 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.). Наредбата е
издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и влиза в сила от 14 юли 2012 г. с малки изключения.
Една от насоките за промени в наредбата е прецизиране на условията и редът за
извършване на специализирани и случайни превози на пътници на територията на Република България.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи,
които се изискват от закона и тази наредба. Лиценз не се изисква за лицата, които извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни
превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 т.
ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА
ПЪТНИЦИ
Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници се издава в случаите,
когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря на изискванията за:
1. благонадеждност;
2. професионална компетентност;
3. финансова стабилност.
5. установяване на територията на Република България.
Благонадеждност
Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от
общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява транспортна дейност.
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Професионална компетентност
Съгласно чл. 6 от наредбата изискванията за професионална компетентност са
изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1
притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно е положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1 и има най-малко средно образование.
Освен в случаите по чл. 6 изискванията за професионална компетентност са изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1
притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено по реда на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2002 г.; ..., посл. изм. и доп., бр. 73 от 2008 г.) или от компетентен орган
на държава - член на Европейския съюз.Транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1
трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Финансова стабилност
Финансово стабилно е лицето по чл. 2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на
транспортното предприятие, в размер левовата равностойност на 9000 евро за първия
автомобил и за всеки следващ автомобил - левовата равностойност на 5000 евро.
Не е финансово стабилно лице, когато ... лицето по чл. 2, ал. 1 има задължения за
данъци и осигурителни вноски освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Установяване на територията на Република България
Изискването за установяване в България е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал.
1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да
бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на
Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) №
1071/2009).
Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква "в" от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването
на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.
Изискването за установяване на територията на Република България се доказва
чрез представяне на декларация по образец (приложение № 3а).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ
Съгласно чл. 18 от наредбата водачът на автомобил за обществен превоз на
пътници трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория
МПС;
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2. не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен
по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от
Закона за движението по пътищата;
4. да отговаря на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Организация на специализиран превоз на пътници
В раздел І на глава пета на наредбата са създадени нови членове 62а - 62в. Съгласно чл. 62а от наредбата специализирани превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи
на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.
Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на
оборудването им. Удостоверението се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за
движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.
Предпътен преглед за проверка на техническата изправност
Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва специализирани превози на пътници само с
превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има:
1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на
оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.
Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше
образование със специалност, посочена в приложение № 9б и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с превозвача.
Предпътният преглед се извършва преди всяко излизане на превозното средство
от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
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3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в
пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността
на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
Когато при извършването на предпътния преглед се установят една или повече
неизправности или липса на елементи от оборудването и/или някой от документите, не
се допуска извършване на специализиран превоз на пътници с превозното средство.
Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в:
ДНЕВНИК
за регистриране и водене на отчет на извършените предпътни
технически прегледи

Дата на
извършване

Лице,
извършило
предпътния
технически
преглед,
подпис

1

2

Рег.
Фамилия
Дата и Дата и час
но- Установена водача
час на
на връщаЗабемер ни неизпна автомоизлизане не в гаралежка
на
равности
била/ подот гаража
жа
ППС
пис
3

4

5

6

7

8

Водачите извършват специализирани превози на пътници по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и тази наредба.
Задължения на физическите и юридическите лица, които извършват обществен
превоз на пътници и товари на територията на
Република България
Съгласно чл. 64 от наредбата лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:
1. организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната
почивки и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните
превози;
2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото
им здравословно състояние;
3. организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;
4. организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните
длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия,
номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното
средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
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5. изготвя график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с
моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои
разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за
изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102 от 11 април 2006 г.) (Регламент (ЕО)
№ 561/2006), и работен дневник;
6. не допуска извършването на превози по автобусна линия под формата на специализиран превоз;
7. снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а
водачите на автобуси, оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;
8. инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент
(ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември
1985 г.), (Регламент (ЕИО) 3821/85); провеждането на инструктажа се удостоверява от
водача с подпис в книгата за инструктаж.
Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на специализиран превоз
по маршрути с еднопосочна дължина над 30 км.
По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис "Специализиран превоз", като табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис
на бял фон, с височина на буквите 45 мм.
СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
По смисъла на наредбата "случаен превоз" е превоз, който не отговаря на определението за превоз по автобусни линии, нито за специализиран превоз и може да бъде:
а) "обиколен превоз при затворени врати" - при който едно и също превозно
средство се използва за превоз на предварително определена група без изменение на
състава, като пътуването започва и завършва в един и същи пункт;
б) превоз от вида "пълен - празен" - при който пътуването на групата започва от
един пункт и завършва в друг, при условие, че превозното средство се връща празно;
в) превоз от вида "празен - пълен" - при който превозното средство извършва
пътуването от един пункт до друг без пътници, а на връщане - с група.
Съгласно чл. 68 от наредбата изпълнението на случаен превоз започва при:
1. попълнен с данни за случайния превоз пътен лист по образец (приложение №
11);
2. попълнена от превозвача пътническа ведомост (приложение № 11а);
3. предварително издадена от превозвача фактура за платен превоз.
Изискванията към водачите, които извършват случайни превози на деца и/или
ученици, са същите, както при извършването на специализирани превози - да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст
не по-малка от 25 години.
Случайни превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има
издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им, както и извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност.
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Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата
част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).
По време на работа автомобилите се обозначават с табели "Случаен превоз" със
същите размери, фон и височина на буквите, както за "Специализиран превоз".
Съгласно § 13 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата органите
за контрол по Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози могат да пътуват безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на
пътници и товари по реда на тази наредба, въз основа на карти, издадени по чл. 170, ал.
6 от Закона за движение по пътищата.

***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ НА НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ – гр. Враца

ВЛИЯНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННАТА
КУЛТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!

Организационната или фирмената култура1, както понякога се
нарича (и от разбиращи и неразбиращи), в общия случай се представя като мрежа от споделени от мнозинството от фирмения човешки ресурс ценности, норми, отношения и символика.
От тук следва, че Организационната култура играе изключително важна роля за формирането и за следването на ефективно фирмено поведение.
Културата във всяка фирма (организация), се изразява чрез три
нейни основни характеристики:
І. СИЛА НА КУЛТУРАТА
Показва до какво степен хората във фирмата приемат като свои установените с
фирмената култура ценности, норми, отношения и символика. Например фирменото
работно облекло или разделното събиране на отпадъци може да не бъде споделено с
част от персонала, което показва, че те не са част от фирмената култура.
ІІ. ПРОНИКВАНЕ НА КУЛТУРАТА
Изразява степента на споделяне на културата от подразделенията (отделите, цеховете) на фирмата, които имат своите различни интереси, проблеми, опит, а следователно и различия със сложилата се фирмена култура. Когато тези различия са на лице,
но като цяло те не противоречат на сложилата се култура, а я подкрепят в главното, се
говори за субкултура с позитивен принос.
Ако вземем едно машиностроително предприятие, ще забележим минимум две
основни субкултури – на работниците и на служителите.
1

В прецизен план организационната култура (ОК) е със широк обхват, тъй като обхваща всички организационни системи нон-профит, докато фирмената култура (ФК) се идентифицира повече с организациите, чиято основна цел е печалбата (т.нар. профит). За улеснение в текста двете понятия ги използвам като
синоними.
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Докато първата субкултура поне произвежда нещо, макар и в много случаи неконкурентноспособно с лоши условия на труд и екология, както и с остаряла технология, втората има поне видимо по-добри условия на труд, служители, които си вършат
работата, но без да проявяват инициативи и чакащи „ден да мине друг да дойде”.
В хотелите пък могат да се забележат три основни субкултури – на администраторите, на келнерите и на чистачките.
ІІІ. НАСОЧЕНОСТ НА КУЛТУРАТА
Показва степента, в която културата съдържа в себе си поведение, действащо по
посока на или срещу фирмената стратегия.
Ако са налице значими различия в предписаното (от стратегията или интегрираните системи за управление) и действителното (като израз на сложилата се фирмена
култура) поведение, това е сигнал за сериозни затруднения във фирмата. Например в
много фирми може на входа да се види сертификат за действие по BS OНSAS 18001,
който служи за имидж на предприятието и за уж информация на клиенти и доставчици,
но като се вгледа човек в изпълнението на процедурите по сертифицираната Система за
управление на здравето и безопасността при работа, веднага ще забележи много несъответствия.
На основата на казаното до тук всеки управленец може да стигне до основното
отношение в управлението на ЗБУТ „стратегия - култура”, състоянието на което определя в крайна сметка фирмената конкурентоспособност.
Фирмената култура е събирателен образ на доминиращите характеристики на
човешкия фактор и е най-трудна за промяна, а в частност това се отнася и за всички
действия по ЗБУТ.
Успехът на една фирмена производствена стратегия може да бъде гарантиран
само ако има съответстващата и фирмена култура.
Фирмената култура трябва да придобива различни измерения в зависимост от
стратегическата насоченост на фирмата – едно е да се следва стратегия на разходите в
стабилна външна среда, съвсем друго е да се следва фокусна диверсификация (например производство само на един от всички продукти, но най-печелившия) в една динамична външна среда. Поради това предприемачът и мениджърите трябва да „избират”
една или друга култура (културна форма), която най-добре да отговаря на формулираната стратегия на фирмата.
Във всяка фирма в най-общия случай са възможни за прилагане четири
културни форми:
І. Власт
Основната характеристика на тази културна форма е стремежът тя „да бъде доминираща в средата си и да преодолява всяка съпротива”.
Вътрешнофирмената й характеристика се изразява в наличието на постоянна
конкуренция за постигането на (често едностранни) предимства. Характерна е за фирми
със силно централизирана власт и стабилна външна среда. Например в такива фирми
експертната власт (която е в средния мениджмънт и е във функциите напр. „гл. енергетик”, „зав. ЗБУТ”, „гл. инженер” и др.), често не може да се докаже пред работника и
нейните команди са от типа „шефа каза!”.
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ІІ. Роля
При нея акцентът пада върху ролите и процедурите, легитимацията, отговорността, йерархията, статуса.
Най-често тази културна форма води до изместване на фирмените цели заради
(от) ролите и като резултат се пренебрегва творческото и иновативно поведение. Добре
пасва при стратегия на разходи. Характерна е за по-големи и бюрократични фирми и
стабилна външна среда.
Например органът за БЗР води обучение по значението на фирменото работно
облекло и за да бъде най-точно разбран, той е човекът който разбира закона, наредбата
и вътрешно-фирмените инструкции, за да свърже тяхното съдържание с убеждението за
носенето на облеклото от работниците във фирмата.
Тази културна форма най-добре я владеят лидерите.
ІІІ. Задачи
Характерното за тази културна форма е постигането на водещата цел и нейните
подцели. Ако установените роли (функции на длъжностните лица) пречат, то те се променят, включително и служителите, ако те нямат подходящите знания, умения и мотивация – т.е. тя съответства на по-раздвижените организационни структури на управление.
Например недопустимо е органът за БЗР, който има огромни задачи и отговорност във всяка фирма, да търси оправдание със собственика си или гл. мениджър, че му
се пречи да си върши работата. Оправданията често носят огромни корпоративни глоби
– т.е. собственикът има полза да постави отговорен човек на длъжност ОБЗР, а не съмнително компетентно или най-вече „доверено лице”.
Тази културна форма е характерна за фирми, опериращи на динамични пазари и
в областта на средните и високите технологии с много голяма доза риск за работещите.
ІV. Индивид
Тази културна форма е най-рядко срещана във фирмената практика в България и
основният акцент при нея, особено за Органа за БЗР и главния мениджър, е върху използването и развитието на персоналните качества. Това е културната форма на ЛИДЕРА и
водещото място при нея е „всеки да работи това, което може и желае”.
Среща се при някои високотехнологични и инженерингови фирми, опериращи в
много динамична и неопределена среда. Това е културната форма на бъдещето особено
на полето на Здравословните и безопасни условия на труд.
Аз имах щастието на ХІХ-тия световен конгрес по Здравословни и безопасни условия на труд в Истанбул да чуя прекрасния доклад за ролята на лидера по ЗБУТ в световно известния концерн „Дюпон”, изнесен от Simon W. Herriott – САЩ.
В общия случай за България малките фирми би трябвало да прилагат предимно
„културата на задачите”.
В редица случаи обаче в тях се среща и „културата на властта”, съпътствана от
линейна или най-много линейно-функционална организационна структура на управление. Това е когато външната среда е стабилна, а културата на предприемача и неговия
стил на ръководство се доминират от авторитарни ценностни методи.
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Днес в болшинството български фирми основната диагностицираща ценност
както в общото управление, така и в управлението по ЗБУТ, е стремежът „за запазване
на статуквото”, вместо както би трябвало да бъде – „наклонност към постоянни промени”. Още се чуват следните разсъждения във фирмите – „Сега нямаме пари за преглед
на пожарогасителите!”, „Точно сега ли пък ще даваме работно облекло?”, „За какво ни
е това обучение – ние си знаем всичко и си можем всичко?!”, „Вдигнете ми заплатата,
пък може да работя и в лоши условия на труд!” и т.н.
Основните причини за това състояние трябва да се търсят в неадекватната пазарна среда в България, доминирана от монополи и олигополи; в авторитарния стил на
ръководство от мениджърите на множеството фирми, които въпреки вече 23 год. преход към пазарна икономика, все още носят отпечатъка на тоталитарния си стил на управление; в слабата подготовка на Органа за БЗР и страха от налагане на компетентностите по ЗБУТ, за да не се наруши спокойствието на собственика; в дуализма на контрола от страна на държавата чрез инспекциите по труда и тяхната избирателна наказателна функция.
В най-малките български фирми е налице покриване между целите на предприемача и целите на фирмата, между стила на ръководство на предприемача и начина на
ръководене на фирмата, между културата на предприемача и фирмената култура.
Разбира се, нюансирано влияние оказва и ситуацията, в която се намира фирмата
(вид на индустриалния сектор, пазара, конкурентите, вида на произвеждания продукт,
услуга). С разрастването на фирмата се появяват и наченки на истинска фирмена култура, а по-нататък и на субкултури.
За всяка българска фирма и нейното бъдещо оцеляване на все по-конкурентния
пазар е необходимо култивирането на подходяща фирмена култура (културни форми),
особено по ЗБУТ и екология, която да осигури конкурентното желано място и поведение на фирмата.

***
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