ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 3/2013 г.

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

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

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

СЕДМО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Национално сдружение за здравословни и безопасни
условия на труд
На 2 ноември 2013 г. (събота) в гр. Луковит беше проведено Седмото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”.
Събранието беше обявено като открито за ръководители на работодатели, за лекари по трудова медицина и за длъжностни лица по безопасност и здраве при работа,
които не са членове на Сдружението.
Събранието беше проведено в една от конферентните зали на хотел „Дипломат
плаза” в гр. Луковит.
Седмото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” беше открито в 10 ч. от председателя на Управителния съвет Валентин Илиев, който представи дневния ред и целите на събранието.
Беше направен отчет за дейността през изминалия период.
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” е вече
пълноправен и уважаван член на European Network of Safety and Health Professional
Organisations (ENSHPO) - Европейската мрежа на професионалните организации за безопасност и здраве при работа.
В ход е организирането на колегиално посещение в България на председателя и
членове на „Междурегиональная асоциация охраны труда”, гр. Казан, Република Татарстан, Русия, с която Сдружението сключи партньорско споразумение, за обсъждане
на общи инициативи и действия по безопасност и здраве при работа.
Сайтът на Сдружението е обновен изцяло и сега представлява богат източник на
информация по безопасност и здраве при работа.
Последва обсъждане на възможностите за участие в Двадесетия световен конгрес по БЗР на 24-27 август във Франкфурт на Майн, Германия. Беше обсъдена отново
инициативата на Сдружението за създаване на образователни игри по БЗР за деца в
училищна възраст 1-4 клас.
Бяха направени презентации за промените и новостите в законодателството по
БЗР през 2013 г., както и за последните реализирани дейности по проекта „Превенция за
безопасност и здраве при работа” през 2013 г.
Основното решение на Общото събрание беше да се реализира инициативата за
обучение по здраве и безопасност на деца в предучилищна и училищна възраст през
учебната 2013/2014 г.
В съпътстващата програма на 1 ноември 2013 г. – Денят на народните будители,
беше организирано посещение на „ТИТАН Златна Панега цимент” ЕАД под мотото
„Начини за изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”. Целта беше

гр. София, ул. „Триадица” 5А

3

www.nahsw.com

колегите мениджъри по безопасност и здраве при работа да се запознаят на място с
подходите за изграждането и поддържането на позитивна култура по здраве и безопасност не само на работа, но и в живота.
Водещата презентация на тази
тема беше представена от инж. Костас
Николау – директор на завода.
Последваха:
- Филм за добрите практики на Титан
Златна Панега цимент – с коментар от
инж. Василева и инж. Кирилова.
- Запознаване с инициативата „Обучение по БЗР на ученици от 1-ви до 4ти клас”;
- Презентация от инж. Стелиос
Николадос, главен механик на завода
- „ Детайлен план за поддръжка” планиране на поддръжката и нарядна
система за работа;
- Презентация от инж. Даниел Цветков – гл. енергетик на завода – за Процедурата ”LOTOTO” – процедура за изключване, маркиране и тестване.
Последва обиколка на завода и запознаване на място с представените добри
практики по безопасност и здраве при работа.
Мнението на колегите, които посетиха
Титан Златна Панега Цимент, бе че след това
посещение всички ние още по-убедително разбрахме смисъла на мотото „Да работим заедно за
превенция на риска!” на Европейската кампания
за безопасност и здраве при работа 2012-2013 г.,
а срещата с ръководния екип на Титан Златна
Панега Цимент на практика стана кулминацията
на Европейската седмица за безопасност и здраве
при работа в България през 2013 г.
В късния следобед делегатите на Общото събрание посетиха пещерата „Съева
дупка”, след което последва настаняване на участниците в Хотел „Дипломат плаза”, гр.
Луковит.
Вечерта беше проведена работна среща за предварително обсъждане на темите
по безопасност и здраве при работа, които ще бъдат разглеждани на Общото събрание в
събота, 2 ноември.
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Приемане на нови членове в Сдружението
Процедурата по приемане на нови членове е следната:
1. За членство в Сдружението е необходимо да се подаде заявление до Управителния съвет на e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com или на адрес: гр. София 1000, ул. Триадица № 5А, офис 623.
2. Подаденото заявление се разглежда от Управителния съвет на Сдружението и
след одобрение се изпраща официална покана на кандидатствалото лице, което следва
да заплати съответния членски внос за годината – за физически лица е 40 лв., а за юридически лица – 140 лв.
3. След извършване на тези действия новият член на Сдружението се включва активно в съответните направления от работата на Сдружението.
4. Всеки член на Сдружението получава официално удостоверение за членство
на лицето през съответната година.
Данните на Сдружението:
Регистрация: Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски градски съд по ф. д. №
345/2010 г.,
ЕИК: 175 953 693;
Телефон: +359 877 860 033
Адрес на регистрация: гр. София, 1000, ул. „Триадица” № 5А, офис 623;
официален сайт: www.nahsw.com
E-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com
Банкова сметка: IBAN: BG62 BUIB 9888 1026 6031 00
BIC: BUIB BGSF, СИБАНК, клон „Съборна”, гр. София

***
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода юли - септември 2013 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода юли –
септември 2013 г.
Република България ратифицира МОРСКАТА ТРУДОВА
КОНВЕНЦИЯ, 2006 г., на Международната организация
на труда (Приета от Конференцията на Деветдесет и
четвъртата й сесия, Женева, февруари 2006 г.)
(Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 27 май 2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.
В сила от 20 август 2013 г.)
(обн., ДВ, бр. 76 от 2013 г.)
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията
Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
Свикана от Административния съвет на Международното бюро по труда в Женева и започнала своята Деветдесет и четвърта сесия на 7 февруари 2006 г., и
В желанието си да създаде единен последователен нормативен акт, който да обхваща в себе си, доколкото е възможно, всички съвременни норми на съществуващите
международни морски трудови конвенции и препоръки, както и основните принципи,
установени в други международни трудови конвенции, и в частност:
- Конвенция № 29 относно принудителния труд, 1930 г.;
- Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално
организиране, 1948 г.;
- Конвенция № 98 за правото на организиране и колективно договаряне, 1949 г.;
- Конвенция № 100 за равенството в заплащането, 1951 г.;
- Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд, 1957 г.;
- Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите,
1958 г.;
- Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г.;
- Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на
най-тежките форми на детски труд;
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Взимайки предвид основния мандат на Организацията, който е да насърчава
достойните условия на труд, и
Припомняйки Декларацията за основните принципи и права на работа на Международната организация на труда от 1998 г., и
Отчитайки също, че статутът на моряците се урежда от разпоредбите и на други
нормативни актове на Международната организация на труда и че те имат права, които
са установени като основни права и свободи, приложими за всички лица, и
Считайки, че предвид глобалната същност на корабоплавателната индустрия
моряците имат нужда от специална защита, и
Отчитайки също международните норми за безопасността на корабите, сигурността на хората и качественото управление на корабите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS), както е изменена,
Конвенцията за международните правила за предотвратяването на сблъскване на море,
1972 г., както е изменена, и изискванията за обучение и компетентност на моряците на
Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена, и
Припомняйки, че Конвенцията на ООН по морско право, 1982 г., установяваща
общата правна рамка, в която трябва да се извършват всички дейности в океаните и
моретата, е от стратегическо значение като основа за националните, регионалните и
глобалните действия и сътрудничество в морския сектор и че нейната цялост трябва да
бъде запазена,
Припомняйки, че член 94 на Конвенцията на ООН по морско право, 1982 г.,
урежда правата и задълженията на държавата, под чието знаме плава корабът, по отношение на, inter alia, условията на труд, окомплектоването на екипажи и социалните
въпроси на корабите, плаващи под нейно знаме, и
Припомняйки алинея 8 на член 19 от Устава на Международната организация на
труда, който постановява, че приемането на конвенция или препоръка от Конференцията или ратификацията на конвенция от някоя от държавите-членки в никакъв случай не
може да засегне закон, решение, обичай или споразумение, които осигуряват на съответните работници по-благоприятни условия от предвидените в конвенцията или препоръката, и
Убедена, че новият нормативен акт трябва да бъде разработен, така че да бъде
приет от възможно най-голям брой правителства, корабособственици и моряци, посветени на принципите на достойния труд, да бъде лесен за осъвременяване и да води до
ефективно приложение и изпълнение, и
След като взе решение за приемане на определени предложения за реализацията
на такъв нормативен акт, което е единствената точка от дневния ред на Сесията, и
След като определи, че тези предложения ще приемат формата на международна
конвенция;
Днес, 23 февруари две хиляди и шеста година, приема следната конвенция, която може да бъде наричана Морска трудова конвенция, 2006 г.
..........................................
Бел. ред.: Конвенцията е структурирана в 16 члена и Правила и Кодекс с общ
обем 70 стр от „Държавен вестник”.
По-долу поместваме като извадка Правило 4.3, Стандарт А4.3 и Ръководство
B4.3 - Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на злополуки, както и Ръководство В4.3.1 - Разпоредби относно трудовите злополуки, травмите и професионалните заболявания
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ПРАВИЛА И КОДЕКС
........
Правило 4.3 - Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на злополуки
Цел: да се гарантира, че условията на труд на моряците на борда на корабите подобряват безопасността и опазването на здравето при работа.
1. Всяка държава-членка гарантира, че моряците, които работят на кораби, плаващи под нейно знаме, се ползват от система на опазване на здравето при работа и живеят, работят и се обучават на борда на корабите в безопасна и здравословна среда.
2. Всяка държава-членка след консултации с представителните организации на
корабособствениците и на моряците и като взема предвид прилаганите кодекси, ръководства и стандарти, препоръчани от международните организации, националните администрации и организации на корабоплавателната индустрия, разработва и публикува
национални ръководства за управление на безопасността и здравето при работа на корабите, които плават под нейно знаме.
3. Всяка държава-членка приема законодателство и мерки за регулиране на въпросите, предмет на този Кодекс, като отчита съответните международни норми и установява стандарти за безопасност и здраве при работа и предотвратяване на злополуки
на корабите, плаващи под нейно знаме.
Стандарт А4.3 - Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на
злополуки
1. Законодателството и другите мерки, които се приемат в съответствие с алинея
3 на Правило 4.3, включват следните въпроси:
(а) приемането и ефективното прилагане и насърчаване на политики и програми
за безопасност и здраве при работа на корабите, плаващи под знамето на държаватачленка, включително оценка на риска, както и обучение и инструктаж на моряците;
(b) приемането на разумни предпазни мерки за предотвратяване на трудови злополуки, травми и професионални болести на борда на кораба, в т.ч. мерки за намаляване и предотвратяване на риска от излагане на вредни нива на факторите на околната
среда и химикали, както и опасността от злополука или болест, които могат да възникнат в резултат на експлоатацията на оборудването и машините на борда на кораба;
(c) програми на борда на кораба за предотвратяване на трудови злополуки, травми и
професионални заболявания и за непрекъснато подобряване на опазването на здравето и
безопасността при работа с участието на представители на моряците и на всички други лица,
отговорни за тяхното осъществяване, като се вземат предвид превантивни мерки, включително проектен и инвеститорски контрол, замяна на процеси и процедури за колективни и
индивидуални задачи и използването на лична предпазна екипировка; и
(d) изисквания за проверки, докладване и коригиране на опасни условия и за
разследване и докладване на трудови злополуки на борда.
2. Посочените в алинея 1 на този Стандарт разпоредби:
(а) отчитат съответните международни норми в областта на опазването на здравето и безопасността при работа по принцип както и при специфичните рискове и се
отнасят до всички проблеми във връзка с предотвратяването на трудови злополуки,
травми и професионални заболявания, които могат да се прилагат по отношение работата на моряците и особено тези, които са специфични за работата на море;
(b) определят ясно задълженията на корабособствениците, моряците и другите
заинтересовани лица във връзка с изпълнението на прилаганите норми, политиките и
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програмите за безопасност и здраве при работа на кораба, като се обръща особено внимание на безопасността и здравето на моряците на възраст под 18 години;
(c) определят задълженията на капитана или на определеното от капитана лице,
или и на двамата, за поемане на конкретна отговорност за изпълнението и спазването
на политиките и програмите за безопасност и здраве при работа на кораба; и
(d) определят пълномощията на моряците, определени или избрани за представители по безопасността за участие в срещите на комитета по безопасност на кораба;
такъв комитет се създава на борда на всеки кораб с екипаж от пет или повече моряци.
3. Посочените в алинея 3 на Правило 4.3 законодателство и други мерки се преразглеждат регулярно и в консултации със съответните организации на корабособствениците и на моряците и ако е нужно, се ревизират, за да отразят промените в технологиите и проучванията, за да се осигури непрекъснатото подобряване на политиките и
програмите за безопасност и здраве при работа и за да се предоставят безопасни условия на труд на моряците на кораби, плаващи под знамето на държавата-членка.
4. Спазването на изискванията на прилаганите международни норми относно
приемливите нива на излагане на риск на работното място на борда на кораби и разработването и изпълнението на политиките и програмите за безопасност и здраве при работа на корабите се счита за изпълнение на изискванията на тази Конвенция.
5. Компетентната власт гарантира, че:
(а) трудовите злополуки, травмите и професионалните заболявания се докладват
по надлежен ред, като се отчитат указанията на Международната организация на труда
по отношение на докладването и документирането на трудовите злополуки и болести;
(b) се води, анализира и публикува подробна статистика за този вид злополуки и
болести и когато е подходящо, тези действия биват последвани от проучване на основните
тенденции и идентифицираните рискове;
(c) трудовите злополуки се разследват.
6. Докладването и разследването на въпросите на безопасността и здравето при
работа са организирани по начин, гарантиращ защитата на личните данни на моряците,
и като се отчитат указанията на Международната организация на труда по този въпрос.
7. При предприемането на мерки за информиране на всички моряци относно
конкретните рискове при работа на борда на кораби, например чрез поставяне на официални известия, съдържащи съответните инструкции, компетентната власт си сътрудничи с организациите на корабособствениците и на моряците.
8. Компетентната власт изисква от корабособствениците при извършването на
оценка на риска във връзка с управлението на безопасността и здравето при работа да
се позовават на съответната статистическа информация от техните кораби, както и на
предоставената от компетентната власт обща статистическа информация.
Ръководство B4.3 - Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на
злополуки
Ръководство В4.3.1 - Разпоредби относно трудовите злополуки, травмите и
професионалните заболявания
1. Посочените в Стандарт А4.3 разпоредби следва да отчитат Кодекса на МОТ
относно препоръчителните практики за предотвратяване на злополуки на борда на корабите на море и в пристанищата от 1996 г. и последващите версии и други аналогични
норми, препоръки и кодекси за препоръчителни практики на МОТ и на други международни организации в областта безопасността, опазването здравето при работа, включително нивата на излагане, които тези нормативни актове могат да установяват.
2. Компетентната власт трябва да гарантира, че националните препоръки относно управлението на безопасността и здравето при работа обхващат следните въпроси:
(а) общи и основни разпоредби;
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(b) особености на конструкцията на кораба, включително начини на достъп и
рискове, свързани с азбеста;
(c) машини;
(d) последиците от прекалено ниските или прекалено високите температури на
повърхностите, с които моряците могат да имат контакт;
(е) последици от шума на работното място и в жилищните помещения на борда
на кораба;
(f) последици от вибрациите на работното място и в жилищните помещения на
борда на кораба;
(g) последици от факторите на околната среда, освен тези, упоменатите в подточки (e) и (f), на работното място и в жилищните помещения на борда на кораба,
включително тютюнев дим;
(h) специални мерки за сигурност на и под палубата;
(i) товарно-разтоварно оборудване;
(j) предотвратяване и борба с пожари;
(k) котви, вериги и въжета;
(l) опасен товар и баласт;
(m) лични предпазни средства на моряците;
(n) работа в затворени пространства;
(o) физически и психически последици от умората;
(p) последици от зависимости от алкохол и наркотици;
(q) предпазване от и предотвратяване на ХИВ/СПИН; и
(r) действия при аварийни и спешни случаи.
3. При извършване на оценка на рисковете и намаляването на излагането на
вредни въздействия, посочени в алинея 2 на това Ръководство, трябва да се вземат
предвид последиците за физическото здраве вследствие на работата, включително ръчно боравене с товари, шум и вибрации, химическите, биологичните и психическите
последици за здравето в резултат на работата, физическите и психическите последици
от умората и трудовите злополуки. Необходимите мерки трябва да отчитат принципа на
превенцията, при който освен всичко останало борбата с риска при източника, приспособяването на работата към индивида, особено по отношение на подредбата на работното място и замяната на опасното с безопасно или по-малко опасно, имат приоритет
пред личните средства за защита на моряците.
4. В допълнение компетентната власт трябва да се увери, че се държи сметка за
последствията по отношение на безопасността и здравето, особено в следните области:
(а) действия при аварийни и спешни случаи;
(b) последици от зависимости от алкохол и наркотици;
(c) опазване от и предотвратяване на ХИВ/СПИН.
Ръководство B4.3.2 - Излагане на шум
Ръководство B.4.3.3 - Излагане на вибрации
Ръководство B.4.3.4 - Задължения на корабособствениците
Ръководство В4.3.5 - Докладване и събиране на статистически данни
Ръководство В4.3.6 - Разследване
Ръководство B4.3.7 - Национални програми за защита и превенция
Ръководство B4.3.8 - Съдържание на програмите за защита и превенция
Ръководство B4.3.9 - Обучение по безопасност и здраве при работа и предотвратяване на трудови злополуки
Ръководство B4.3.10 - Обучение по безопасност и здраве на младите моряци
Ръководство В4.3.11 - Международно сътрудничество ...............
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ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода юли –
септември 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 59 от
05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния
транспорт
(обн., ДВ, бр. 47 от 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 47 от 28 май 2013 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (ДВ, бр. 102 от 2006 г.), в сила от 7 юни 2013 г.
Наредбата е издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с нея се въвеждат национални мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно общ метод за
безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност след
издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност (Регламент
(ЕС) № 1077/2012) и Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012
година относно общ метод за безопасност, който да бъде прилаган от железопътните
предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и структури, отговарящи за поддръжката (Регламент (ЕС) № 1078/2012).
С промените се въвеждат текстове, свързани с:
1. организацията и извършването на надзорната дейност от националните органи
по безопасност, съгласно член 16, параграф 2, буква „e” от Директива 2004/49/ЕО и
Регламент (ЕС) № 1077/2012.
2. организацията и извършването на наблюдение от железопътни превозвачи и
управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и по отношение на структури, които отговарят за поддръжката съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1078/2012.
Въвеждат се и легални дефиниции съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1078/2012
- в допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 7а, 7б и 7в със следното съдържание:
7а. "Система за управление" е посочената в т. 7 система за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управители на железопътна инфраструктура или системата за поддръжка на лицата, които отговарят за поддръжката, по член 62а,
ал. 5.
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7б. "Надзор" са действията, предприети от Изпълнителна агенция "Железопътна
администрация" по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1077/2012, за осигуряване на
безопасността след издаването на сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност по чл. 26, ал. 1.
7в. "Наблюдение" са мерките, предприети от железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура или от лицата, които отговарят за поддръжката, с оглед извършване на проверка по отношение правилното и ефективно прилагане
на техните системи за управление."
***

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите
(обн., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 75 от 27 август 2013 г., е обнародвана Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране и влиза в сила от 31 август 2013 г.
Измененията и допълнениията се отнасят за противопожарните изисквания при
експлоатацията на преместваеми обекти с гъвкаво покритие. Съгласно т. 13 от § 1 от
допълнителните разпоредби на Наредба № Із-2377 от 2011 г. "Преместваеми обекти с
гъвкаво покритие" са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на
ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към
преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за
санитарни цели.
Съгласно § 5, т. 80 (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) от допълнителните разпоредби на ЗУТ "Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от
повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго
място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото,
от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя
или от който се отделя.
В глава трета на Наредба № Із-2377 от 2011 г. – „Правила и норми за пожарна
безопасност”, раздел ІІІ. „Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията,
съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене” в чл. 27 са направени следните изменения:
1. Съгласно изменената алинея 1 дървените елементи на сцени в обекти от
подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията
за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни
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продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз
основа на резултати от изпитвания на реакция на огън"."
2. Създадена е нова алинея 2, съгласно която всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други подобни
в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души,
трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
2.1. за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;
2.2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване
на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален
метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";
2.3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772
"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";
2.4. за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация"."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2", т.е.
извършената обработка на реквизитите и декорите с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 се удостоверява с протокол (приложение № 8).
Глава шеста "Допълнителни противопожарни изисквания при експлоатацията на преместваеми обекти с гъвкаво покритие" е изменена и има следното ново
съдържание:
Раздел І
Общи положения
Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки конкретен случай на експлоатация на
преместваемите обекти с гъвкаво покритие с обща численост на пребиваващите в тях
повече от 50 души се разработват документите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и се уведомява
съответната РСПБЗН, в чийто район на действие ще бъде поставен обектът.
Чл. 96. (1) Минималните разстояния между преместваеми обекти с гъвкаво покритие, които се поставят на площ, по-голяма от 300 m2, и съседни сгради са, както
следва:
1. до сгради от І или ІІ степен на огнеустойчивост - 15 m;
2. до сгради от ІІІ степен на огнеустойчивост - 20 m;
3. до сгради от ІV и V степен на огнеустойчивост и сградите от незащитени стоманени конструкции - 25 m.
(2) Минималното разстояние от преместваемите обекти с гъвкаво покритие до
обслужващи и помощни сгради и съоръжения (съблекални, фургони, мобилни кухни,
навеси за животни и др.) е 5 m.
(3) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие, разположени на разстояние един от
друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като един обект с обща площ, равна на сумата от площите, върху които се поставят отделните обекти.
(4) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние не
повече от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход на вода за пожарогасене не помалко от 10 l/s в продължение на най-малко 1 час, или от пожарен хидрант.
Чл. 97. За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми
обекти с гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат свободни пътища и проходи за
противопожарни цели съгласно раздел I от глава шеста на Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
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Чл. 98. (1) За преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 50 души носещите конструкции на височина до 2,3 m от пода се изпълняват от строителни продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от:
1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;
2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.
(2) Допуска се освен от продуктите по ал. 1 конструкциите да бъдат изпълнени
от рендосана строителна дървесина.
(3) Опъващите приспособления на конструкциите се изработват от негорими
продукти.
Чл. 99. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие са с минимална светла височина 2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална светла височина 2,30 m над найгорния ред.
(2) Носещата конструкция на трибуни с повече от 10 реда с места за зрители,
разликата във височината на които е повече от 0,32 m за всеки ред, се изгражда от
строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(3) Дървените подиуми в преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече
от 100 души трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън Сfl-s1 съгласно БДС EN 13501-1.
Чл. 100. Продуктите, използвани за гъвкави покрития и преградни стени на преместваемите обекти, трябва да отговарят на едно от следните изисквания по отношение
на поведението им при горене:
1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10;
2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно БДС EN 15619 "Текстил с покритие от
каучук или пластмаса. Безопасност на временни конструкции (палатки). Изисквания за
платове с покритие, предназначени за палатки и подобни конструкции";
3. да са с клас по реакция на огън не по-нисък от С съгласно БДС EN 13501-1.
Раздел ІІ
Евакуация
Чл. 101. За осигуряване на условия за безопасна евакуация от преместваемите
обекти с гъвкаво покритие се спазват изискванията на глава седма от Наредба № Із1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на този раздел.
Чл. 102. Максималният брой на зрителите се определя по чл. 36 от Наредба № Із1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Когато редовете в преместваемите обекти са оформени от пейки, максималният брой на зрителите се определя по броя на номерираните места на пейките, а
когато няма номерирани места на пейките - по 0,7 m на един човек.
Чл. 103. Преместваемите обекти с гъвкаво покритие трябва да имат най-малко
два разсредоточени евакуационни изхода с широчина не по-малка от широчината на
пътеките (проходите), водещи към тях, но не по-малко от 0,9 m.
Чл. 104. Не се разрешава поставянето на завеси и драперии по дължината или
напречно на евакуационните пътища.
Чл. 105. За галериите, балконите и други подобни съоръжения за посетители в
преместваемите обекти с гъвкаво покритие се предвиждат най-малко два независими
един от друг евакуационни пътища.
Чл. 106. Рампите по пътя за евакуация на посетители трябва да са с наклон не
по-голям от 1:6, а когато от двете им страни са осигурени парапети с ръкохватки - с
наклон до 1:4.
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Чл. 107. Когато преместваемите обекти с гъвкаво покритие са предназначени за
повече от 100 души, не се допуска наличието на вити (спираловидни) или криволинейни евакуационни стълбища.
Чл. 108. Между евакуационен изход и стъпало се предвижда площадка с широчина не по-малка от широчината на крилото на вратата.
Чл. 109. По продължение на пътищата за евакуация не се допуска наличието на
плъзгащи и въртящи се врати. Летящите врати, намиращи се по продължение на пътищата за евакуация, трябва да имат приспособления, с които се предотвратява превъртането на вратите.
Раздел III
Вътрешно и сценично обзавеждане
Чл. 110. Елементите на вътрешното обзавеждане се закрепват към основната или
подовата конструкция, без да се намалява широчината на евакуационните изходи и пътища.
Чл. 111. Завесите да не достигат до пода и да могат да се придвижват лесно.
Чл. 112. Не се разрешава съхраняване на горими вещества и материали в пространството, обособено под трибуните.
Чл. 113. Кошчетата за отпадъци трябва да са изработени от негорими материали
и да имат затварящи се капаци.
Чл. 114. Прожекторите в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.
Чл. 115. В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:
1. уреди с открити пламъци, нажежени части или които изхвърлят нажежени
частици;
2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ."
***

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
(обн., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

В „Държавен вестник”, брой 75 от 27 август 2013 г., е обнародвана Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.)
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране и влиза в сила от 31 август 2013 г.
Измененията и допълненията са многобройни и съществени и обхващат голяма
част от съдържанието на членовете и приложенията в наредбата.
В член 1 алинея 1 е изменена и са създадени две нови алинеи 2 и 5.
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Новото съдържание на чл. 1 гласи, че с наредбата се определят изискванията и
техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:
1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги,
лесопаркове, защитени територии и др.;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите
на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж
съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с
изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са
определени в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с
изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ,
както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на
строежите в експлоатация.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

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

Новият доклад на EU-OSHA определя
основните приоритети за изследване на
безопасността и здравето при работа
2013-2020
27.06.2013 г.
Докладът определя най-важните акценти при изследване на безопасността и здравето при работа през следващите години.
Те са организирани в четири теми:
- демографска промяна;
- глобализация и променящи се пазари на
труда;
- безопасни нови технологии и
- ново или увеличаващо се излагане на химически и биологически агенти.
Подчертава се също значението от това да се съобщава информация за рисковете и изследванията на безопасността и здравето при работа да се превръщат
в практически решения.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПРОМЕНЯЩАТА СЕ РАБОТНА СРЕДА –

изследванията по безопасност и здраве при работа са
принос за устойчив и приобщаващ растеж! (т. 7)
Контекст
В миналото глобализацията често се разглеждаше като повече или по-малко
икономически процес.
В днешно време тя все повече се възприема като цялостен феномен, който е
оформен от множество фактори и събития, които бързо променят обществото ни.
Този феномен създаде повече възможности за икономическо развитие, но също
така засили конкуренцията и повишаването на икономическия натиск в резултат на
преструктуриране и съкращаване на фирми и аутсорсинг и офшоринг на бизнес- дейностите.
Последствията за работниците са засилване на несигурността за работните
места и увеличаване на натоварването при работа.
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В същото време увеличаването на икономическата интеграция на страните увеличи мобилността на работната сила.
Въпреки че в горния край на спектъра работят високо квалифицирани имигранти, например специалисти в различни области, много от икономическите мигранти от
страни с ниски доходи се оказват работещи в строителството, производството и на нископлатени работни места, които са в сектора на услугите (Европейска комисия, 2006 г.).
Глобализацията е тясно свързана с развитието на нови технологии, по-специално
на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
Напредъкът в транспорта и телекомуникационна инфраструктура, включително
разрастването на интернет, са основни фактори в глобализацията, обуславящи взаимозависимостта на икономическите и културни дейности. Бързото разпространение на
ИКТ и Интернет променя начина, по който компаниите организират производството и
все повече се позволява услуги, както и производство, което се глобализира.
Интернет прави възможна комуникацията в реално време и осигурява нови средства за разпространение на нови продукти и услуги.
Интернет също така позволява на компаниите да се възползват от различни часови зони и с ниски разходи за заплати да направи икономии на разходи чрез аутсорсинг и офшоринг на много функции, които някога са се правили вътрешно (аутсорсинг
на бизнес процеси).
ИКТ допринесоха за развитието на 24/7 икономика (24 часа/7 дни в седмицата),
което изисква гъвкава организация на работа и води до нови форми на труд.
Разрастването на услугите в основаната на знанието икономика очертава
значението на този сектор.
Днес в света той ще допринесе повече за икономически растеж от всяка друга
икономическа дейност.
Секторът на услугите ще създаде около 75% от брутния вътрешен продукт
(БВП) в ЕС (Европейската комисия и Евростат, 2012 г.).
Този сектор осигурява все по-голям брой работни места, изискващи висока квалификация, например в областта на ИКТ и търговията, но също така той често се характеризира с нестандартни условия на труд.
Потенциалните опасности за здравето в сектора на услугите включват нарастващите психосоциални натиск поради увеличаване на предлагането и търсенето чести и
нови човешки контакти.
Икономическата криза увеличи натиска върху компаниите за преструктуриране на
дейността си, и според Европейската комисия, "повече работни места са изложени на
конкурентния натиск и влошаващите се условия на труд. В много случаи новите форми
на труд и по-голям брой работни преходи не са придружени с подходящи условия на труд,
а се повишава психологически стрес и психологическите разстройства. Това има социална и икономическа цена и може да подкопае способността на Европа да се конкурира:
опасният и нездравословен начин на работа ще доведе до по искове за обезщетения и оттегляне на работещи от активния живот "(European Commission, 2010 г.).
Много микро-, малки и средни предприятия също са сериозно засегнати от кризата. По време на криза обаче МСП са запазили позицията си като гръбнак на европейската икономика, като 20 700 000 фирми са повече от 98% от всички предприятия,
92,2% от които са с по-малко от 10 служители, и в тях работят повече от 87 милиона
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хора (ECORY, 2012 г.). Най-много от всички предприятия са едноличните търговци
(т.е. самостоятелно заети лица) и микропредприятията (Naumanen, 2012 г.).
В ЕС-27 през 2009 г. работят 32 500 000 самостоятелно заети лица, включително
и работодателите, което представлява близо 15% от общата заетост (European
Commission, 2010 г.). През 2012 г. е изчислено, че МСП представляват 67% от общия
брой на заетите и създават 58% от брутната добавена стойност в ЕС (ECORY, 2012 г.).
Самостоятелната заетост е идентифицирана като важно предизвикателство
за БЗР в ЕС (EU-OSHA, 2010 г.; Европейската комисия, 2010 г.).
Значението на микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите
лица за създаването на работни места и възстановяването от кризата е отразено в политиките на ЕС. МСП осигуряват две трети от всички работни места в частния сектор и е
важно да се обръща дължимото внимание на техните нужди в проектирането на заетостта в съответното законодателство.
Всички инициативи на ЕС ще спазват принципа: "Първо мисли за малките!" и ще се вземат предвид специфичните характеристики на малките и средните
предприятия (European Commission, 2010 г.).
Предприемачеството, включително социалното предприемачество, трябва да
стане по-широко средство за създаване на работни места, както и борбата със социалното изключване. Акцентът трябва да бъде поставен върху обучението, за да се гарантира, че и двете образователните системи наистина предоставят основата за стимулиране на появата на нови предприемачи и онези, които желаят да започнат да управляват
МСП, да придобиват необходимите умения, за да го направят. Това трябва да включва
и обучение по безопасност и здраве при работа.
7.1 Здравен мениджмънт в преструктурирането
Преструктурирането на фирмите, включително реорганизации, сливания и
придобивания, съкращаване, аутсорсинг и преместване, е необходимо, за да могат
предприятията да запазят конкурентоспособността си, но последствията могат да бъдат
болезнени за всички засегнати.
Има емпирични доказателства за отрицателното влияние върху здравето на тези,
които са загубили работните си места, и оцелелите от преструктурирането. Според констатациите, поместени в доклада за 2012 г. на Европейският наблюдател на преструктурирането (ERM) (http:// www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/index.htm), служителите
на преструктурираните работни места се оплакват от:
високи нива на психосоматични заболявания (особено депресия, стрес и проблеми със съня);
високи нива на отсъствието от работа;
високи нива на физически и психосоциални рискове, особено сред работещите
в сектора на здравеопазването.
В доклада се заключава, че въпросът за преструктуриране и неговите последици
за заетост ще продължат да имат силно значение за политиката и научните изследвания, като се има предвид ускоряване на технологичните и организационни промени на
работата в глобализиращия, многополюсен свят.
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Приоритети за научни изследвания:
мониторинг на здравето в резултат на преструктуриране, включително и в
малки и средни предприятия: събиране и оценка на данни и доказателства за ефектите
от преструктурирането върху здравето и благосъстоянието на работниците;
провеждане на интервенции здравето на работното място, насочени към предоставяне на психосоциална подкрепа за работниците, преди, по време и след процеса
на преструктуриране, за да могат по-добре да се справят с прехода и новите изисквания, наложени им по време на прехода, като същевременно се запази тяхното здраве.
Оценка на ефикасността и ефективността на разходите на интервенциите.
7.2 Смяна на организации, нови работни места и модели на трудова дейност
и психосоциални рискове
Както преструктурирането се стреми да увеличи печалбата, производителността
и продажбите, така това води освен до загубата на работни места, и до увеличаване на
несигурността.
Несигурната работа се определя като комбинация от ниско ниво на сигурност в
приемствеността на работата, нисък индивидуален контрол върху работата (особено по
отношение на работното време), с ниско ниво на защита (срещу безработицата или дискриминация) и най-ниско ниво на обучение. През последното десетилетие броят на работниците, наети по нетипични договорености (срочни договори, самонаети, на временен трудов договор) се е повишил значително.
Несигурността, нетрадиционните трудови отношения и нестандартното работно
време са свързани с неравностойно положение на пазара на труда и уязвимост на работниците от опасни, опасни условия на труд.
Временните работници имат по-малък достъп до специалистите по БЗР, до
здравното наблюдение и до представителите на работниците в областта на БЗР, което
обяснява сравнително лошото състояние на БЗР за тези работници (Kieselbach и др.,
2010 г.).
Нарастващото използване на компютри и системи за автоматизация на работното място води до увеличаване на фиксирани пози на тялото и липса на физическа активност на работното място.
Липсата на физическа активност се свързва с повишен риск за здравето като коронарна болест на сърцето (CHD), някои видове рак и психични разстройства като депресия и тревожност.
Това увеличава риска от затлъстяване, което от своя страна може да доведе до
редица неблагоприятни последици за здравето (Fogelholm, 2010 г.; Европейския парламент, 2008 г.).
Приоритети за научни изследвания:
проучване на въздействието на нови работни места и работни модели за здравословни и безопасни условия на труд, включително различни форми на гъвкавост, като се отчитат както потенциалните психосоциалните рискове и свързаните с неблагоприятни последици за здравето от една страна, и възможностите, които те могат да слу-

гр. София, ул. „Триадица” 5А

20

www.nahsw.com

жат за подобряване на професионалния и личния живот баланс и благосъстояние на
работното място за подкрепа, основани на доказателства политики и практики в обществото и фирмено равнище.
съсредоточаване върху здравето и безопасността при несигурна работа по отношение на достъпа до трудова медицина, здравно наблюдение и проследяване на професионалните заболявания, участието на работниците и достъп до обучение.
извършване на допълнителни изследвания на факторите, определящи баланса
работа-живот в по-широк обществен контекст, включително обществени ценности и
системи.
наблюдение и анализ на въздействието на икономическата криза върху здравето и безопасността при работа.
7.3 Насилието и тормоза на работното място
До моментът има ограничен брой оценени дейности и следователно твърде малко се знае за най-ефективните мерки за предотвратяване на тормоза и насилието на различни нива - политика, организация, работна единица/групова и индивидуална (EUOSHA, 2010 г.).
Приоритети за научни изследвания:
да се изяснят термините, определенията и класификациите, използвани по отношение на насилието и тормоза. Това ще улесни еднаквото събиране на данни и е от
съществено значение да се направят изводи за ефективна превенция;
необходими са секторно ориентирани изследвания, за да се изясни влиянието
на различни ситуационни фактори и околната среда на насилие от трети страни или
тормоз при взаимодействие работник-клиент в различни ситуации на работното място.
разработване, тестване и оценка на качествени стратегии за предотвратяване
на тормоза и насилието на различни работни места и на негативните последици от такова поведение. Оценка на процеса, ефикасността и ефективността на разходите на интервенциите.
7.4 Психосоциални рискови фактори, свързани с работата стрес и хроничните заболявания и здравословни условия
Според ESENER 2010 г., 79% от анкетираните мениджъри в ЕС-27 през 2008 г.
са обезпокоени от свързания с работата стрес.
Краткосрочният стрес на работното място обикновено няма негативни последици. Въпреки това, когато се удължава, стресът може да допринесе за развитието на патологични състояния, като например мускулно-скелетните смущения и психични разстройства (Chouanière и др, 2011;. INSERM, 2011 г.; EU-OSHA, 2012b; Eurofound, 2012e).
Стресът на работното място може да доведе до пристрастяване и увеличаване на
употребата на алкохол и/или наркотици, задълбочаване на риск от развитие на патоло-
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гични състояния. Доказано е, че консумацията на алкохол и стреса се хранят един от
друг (Childs и др., 2011).
Липса на физическа активност на работното място увеличава риска от затлъстяване (Европейския парламент, 2008a) (вж. също точка 7.2).
Приоритети за научни изследвания:
проучване на сложните взаимодействия между свързани с работата психосоциални и организационни фактори на риска, свързания с работата стрес, липсата на
физическа активност на работното място, рисковото поведение и хроничните заболявания, за да бъдат предоставени данни за разработването на политики и ефективни стратегии за превенция. Съсредоточаване върху групи, особено уязвими от вредните ефекти
върху здравето на психосоциалните рискови фактори на работното място.
разработване на интервенции, програми и стратегии, които сливат традиционната защита на здравето на работното място с промоция на здравето на работното място
и се отнасят както до свързаните с работата рискове - организационни и психосоциални, така и с поведенческите фактори едновременно. Това логично включва акцент както върху околната среда, така и върху индивидуалния избор и поведение.
7.5 Благоденствие по време на работа - положителен подход
Като цяло, в сравнение с незаетостта или безработицата, работата е благотворна
за физическото и психическото здраве (WHO, 2010).
Работата може да бъде терапевтична и да противодейства на неблагоприятните
ефекти върху здравето при безработица. Това се отнася и за здрави хора в трудоспособна възраст, за много хора с увреждания, за повечето хора с общи проблеми и за бенефициентите на социални осигуровки. Но уговорката е, че естеството и качеството на
труда и социалния му контекст трябва да се взема под внимание; работните места трябва да бъдат безопасни.
Традиционно професионалната трудова психология се фокусира върху рисковите фактори на работното място и техните вредни последици за здравето. По-голямата
част от изследванията и интервенцията се отнасят до откриване и управление на
професионалните здравни проблеми, а не за засилване на положителните аспекти
на работата.
Позитивната трудова психология обаче препоръчва интегриран подход, при който да се постига баланс между положителните и отрицателните аспекти на работата и
благосъстоянието (Бакер и Derks, 2010). Този подход се фокусира върху положителните
характеристики на работната среда, които повишават силите на работниците и оптималното функциониране, което допринася и за ефективността на организациите.
Една от основните концепции в позитивната трудова психология (POHP) е
ангажиментът при работа да се разглежда като положително, свързано с работата състояние на изпълнението, който допринася за здравето и благосъстоянието на работното
място (Бакер и Derks, 2010).
Не съществува общоприета дефиниция за понятието "благосъстояние при работа". Това състояние може да бъде описано като "безопасна, здравословна и смислена работа, добро ръководство, компетентност, управление на промяната, организация на ра-
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бота, подкрепа на индивида от общността и достойното му възнаграждаване за работата"(FIOH, 2010).
Това определение предполага, че организационните фактори и взаимоотношенията
на работното място имат важно въздействие върху благополучието на работниците. (Rissa,
2007 г.; Naumanen, 2012 г.; Perosh, 2012 г.).
Ангажиментът на Европа за интелигентен растеж е насочен към организацията на работата и това в момента се обсъжда в рамките на концепцията за
"иновации на работното място".
Както се признава от Европейския икономически и социален комитет, това понятие трябва да бъде ясно определено на европейско равнище; да се направи преглед на
литературата и политическите документи на ЕС, като се сближат предложенията относно определението за „иновации на работното място” (ЕИСК, 2011a).
Иновациите на работното място е важна част от успешните иновации в организацията. Това е в допълнение към технологичните иновации. Иновациите на работното място съчетават интервенции в областта на организацията на работата, управлението на човешките ресурси и поддържащите технологии.
Областите за подобрение може да включват "работните процеси, организацията
на работа, методи на работа, физическата работна среда и инструментите, професионалните умения и работните практики, управлението и лидерството" (ЕИСК, 2011b).
Проучванията показват, че чрез иновации на работното място и подобрение на
качеството на трудовия живот се постига едновременно повишаване на производителността, особено в проекти със силно участие на служителите (Ramstad, 2009 г.). Фирми,
показващи високи нива на иновации на работното място и човека, имат по-добро качество на трудовия живот, както и на производството (EU-OSHA 2012).
Иновациите на работното място може да бъдат ефективно средство за развитие и
благосъстояние на работното място. Съвпадането на управление на БЗР и иновациите
на работното място е обещаваща перспектива.
Управление на безопасността и здравето при работа се фокусира върху здравето
и благосъстоянието на работното място, докато иновациите на работното място са насочени към организационната работа и благосъстоянието в предприятието.
Ако тези два подхода са целенасочено комбинирани, те могат да се подсилват
взаимно (EU-OSHA2012; Pot, 2012 г.; Van Hootegem, 2012 г.).
Приоритети за научни изследвания:
засилване на позитивния подход в областта на изследванията на трудовата
психология в здравеопазването на работещите, като се фокусира върху положителните
характеристики на работата и благополучието, включително ангажираността при работа, ресурсите, психологическия капитал на работещите, работните дейности и положителното влияние.
да продължат изследванията върху връзката между иновациите на работното
място, здравето и безопасността при работа и успешното представяне на фирмата, както и възможността за подобряване на здравето и благосъстоянието при работа чрез
иновации на работното място.
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7.6 БЗР в малките и микро-предприятия
Може би най-забележителното явление на МСП е техният принос към заетостта.
През 2008 г. две трети от нефинансовата работна сила в ЕС-27 в сфера на икономиката е бил активна в МСП, като 23,3 милиона души са работили в малки и средни
предприятия в сектора на разпределителните услуги, 19,5 млн. в производството и 13,2
милиона в строителството; заедно, тези три дейности са 61.9% от предприятията от нефинансовия бизнес.
В редица дейности от сектора на услугите работната сила работи изключително
в микропредприятията (напр. недвижими имоти, услуги и ремонт на компютри, лични
и домакински вещи).
Управлението на малкия бизнес е по-неформално, линиите за комуникация са
кратки, съобщението е устно, структурата е проста и търговският натиск е много висок
и веднага се усеща. Освен това, не е възможно да се отдели БЗР-практиките от другите
аспекти на управление на малкия бизнес.
В допълнение, тези резултати подкрепят хипотезата, че собственикът-мениджър
е ключов човек в малкия бизнес и това са неговите ценности, които определят подхода
на бизнеса за управление на здравето и безопасността (Hasle и Limborg, 2006). Като
цяло, управление на здравето и безопасността в малките предприятия е слабо.
Малките предприятия обикновено се експлоатират при много тесни бюджетни
ограничения. Едно от най-големите предизвикателства за малките предприятия е осигуряване на финансови средства за създаване на бизнес, за оцеляване и растеж. Това
има важни последици за управление на БЗР.
Плътните бюджетни ограничения често означават, че е налице липса на финансови средства за изпълнение на инициативи за здраве и безопасност, и интервенции,
при които се плаща за здравето и за безопасността, за информация, инструменти и контролни уреди.
Тези действия винаги ще бъдат скрито или явно преценени от гледна точка на
анализа „разходи-ползи”. В допълнение, малките предприятия често не могат да се наемат служители със специализирани познания по БЗР (Legg и сътр., 2009).
Тъй като ползите и съответните икономическа възвращаемост на инвестициите в
областта на БЗР са в дългосрочен план, малко е вероятно, че малките предприятия ще
отделят средства за това, особено когато тази инвестиция е необходима за оцеляването
им.
Това е особено вярно в контекста на настоящата икономическа криза.
Икономическите стимули и схеми за подпомагане са следователно е важен насърчаване на малките предприятия за подобряване на здравето и безопасността практики.
Приоритети за научни изследвания
необходими са допълнителни изследвания на специфичните характеристики
на малките и микро-предприятия, факторите за успеха и препятствията пред жизнения
цикъл на предприятието и в различните икономически сфери (растеж, рецесия) и ключовите фактори, влияещи на вземането на решения за БЗР в тези структури.
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подобряване на качеството на научните изследвания върху малките и микропредприятия с акцент върху използването на съществуващите знания в нови изследвания и обмен на опит между изследователите. По-висок приоритет трябва да се обърне
на интердисциплинарните проучвания и оценка на ефекта от различните интервенции.
Изследванията и интервенциите следва да обхваща целия процес на работа, от посредници, чрез методите на разпространение на превантивни дейности, оценка на ефикасността и ефективността на разходите на интервенцията.
разработване, прилагане и оценка на новаторски схеми за подпомагане, съобразени с реалностите и нуждите на малките и микропредприятията, включително на
самостоятелно заетите лица, като се вземе предвид техния специфичен характер и съчетаване на различни подходи (информация, обучение, развитие на мрежи за подпомагане
или указания от външни услуги БЗР и икономически стимули). Разработване на разходно-ефективни програми, които могат да се прилагат в по-голям мащаб.
провеждане на допълнително национално сравними изследвания, за да се определят основните условия, които допринасят за "благоприятна" околната среда, с което нивото на управление на БЗР практики сред малките предприятия (особено на тези с
по-малко от 100 работници и служители) може да се увеличи.

***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ ОТ НАШИЯ КОЛЕГА

ФЕНОМЕНЪТ „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)” И БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА –
17 ГОДИНИ СЛЕД ОБНАРОДВАНЕТО НА
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И
7 ГОДИНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автор - Илиян Нисторов,
външен одитор на системи по управление на ЗБР

Защо бизнесът и в частност хората, заети в него, са разочаровани от очакванията
си след влизането на България в ЕС? Вероятно от голяма доза резервираност, породена
от страховете пред неизвестното бъдеще.
Има ли наложена „добра практика” по ЗБУТ в българския бизнес и ако не се
чувстваме възторжени от реалните ни оценки на отговора, то поне е време да посочим
проблемите от растежа на феномена до тук и да създадем място за умерен оптимизъм.
Защо без ЗБУТ и екология вече е дори невъзможно да се говори за бизнес оцеляване?
ЗБУТ преграда ли са или нов път за развитие на бизнеса?
Първият и най-правилен отговор на всички тези въпроси е не само степента на
научно-техническите достижения в българските фирми, колкото и да са впечатляващи,
като първи по значение, а нещо много по-забележително и чието влияние ще се чувства
много по-добре през следващите десетилетия. Този феномен, колкото и нееднозначно
да звучи след Българския 01.01.2007 г., е ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.
За значението на глобализацията по темата ЗБУТ говорят фактите по членството
на България в Международната организация на труда (МОТ) и Европейската агенция за
безопасност и здраве при работа, развитието и хармонизирането на трудовото законодателство със съвременния и европейски и световен опит, създаването на неправителствени организации в България с идеална цел по ЗБУТ и начало на създаване на обучителска литература, служби по трудова медицина, промоциращи и превенциращи работническото здраве, синдикализъм с корективиращи вътрешно фирмени цели, сертифициращи органи за управленски системи.
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Съвсем естествено е да уточня термина „глобализация”, с който ще съотнеса визията си по българските проблеми на ЗБУТ към разбирането на указанията на МОТ по
ЗБУТ, както и за тъждествеността на други думи, употребявани в световната практика:
планетарен, световен, глобална система, глобален подход, световен ред. Не са редки и
случаите, когато в българските преводи от световната литература се появяват и синоними на „глобален” – интегрален, универсален, интеграция (например: интегрирани
системи за управление съгласно стандарти ISO).
Моето виждане след ХІХ Световен конгрес по ЗБУТ–2011 г., проведен в Истанбул е, че в България терминът „глобален” се разбира в неговата противоположност –
ЛОКАЛЕН, т.е. който се отнася до местоположението на нещо (в случая Българската
практика по ЗБУТ) и неговата значимост в рамките на цялото (например: защо нямаше
българска официална делегация или министър, или пък може ли да се правят „официални” срещи за обмен на практики по ЗБУТ от физически или юридически лица без
официална анотация?).
От споменатите случаи твърдя, че отъждествяването на глобалните проблеми по
ЗБУТ, по същество световни, ние, работещите българи по феномена ЗБУТ, ги заменихме с локални. Но въпреки разликата на нюансите, днес в края на 2013 г. и преди ХХ
конгрес по ЗБУТ във Франкфурт, Германия ние, субектите по ЗБУТ в България, сме
загрижени да определим глобализацията по феномена ЗБУТ като процес, който променя статуса на работата ни от локално към глобално, т.е локалното вече е загубило своя
ограничен обхват и значимост, добивайки на българската практика по ЗБУТ ново качество – ГЛОБАЛНОСТ.
По темата имат значение и връзките на български официални лица представители на МОТ с НПО и юридически лица, както и на юридически лица с нестопанска цел
по ЗБУТ с чуждестранни официални институции, но за сега те са неофициални, слабоинтензивни, неконвертируеми за целите на бизнеса в България. Опитът за такъв тип
глобализация по ЗБУТ първо е от частноинтересен характер и не се различава от остарелия рефлекс на двустранните връзки или интернационализацията.
Нещо повече, ще уточня, че частните опити за интернационализация по ЗБУТ
показват, че в България вече има обществен процес по феномена ЗБУТ, които вече от
над 7 години излиза извън границите на България, но това е неефективно и недостатъчно. Днес, мислейки по въпросите на глобализацията, трябва да сме наясно, че тя е присъща не само за социалната сфера (каквато е и ЗБУТ), а и за природната среда в която
живеем и работим, и която налага все по-адекватно българският бизнес да внедрява
интегрирани (глобални) системи за управление (например: съгласно стандарти от серията ISO 9001,14001, OHSAS 18001)
Резултатите от глобализацията на ЗБУТ в България все още нямат доказан ефект
върху бизнеса и след проведеното „Национално изследване на условията на труд в България” по проект ВG051РО 001-2.3. „Превенция за безопасност и здраве при работа” по
ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г”, както и след усвояването на средства
за частния бизнес по нея, поне няма писани и даказани ефекти, освен усвоени парични
средства, временно капитализиращи баланса на дружествата.
След 28 април 2013 г. пред въпросите на ЗБУТ в България, е поставено ново
предизвикателство от МОТ чрез „Национален център по обществено здраве и анализи”
– София и Международното бюро по труда – НАЛИЦЕ СА ЗНАЧИТЕЛНИ РАЗЛИЧИЯ
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ПО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ТЕНДЕНЦИИТЕ
ПРИ ТЯХ.
Следва въпроса как Българската държава ще отговори на това предизвикателство? Различаваме ли се по този казус от най-напредналите? Нашите методики хармонизирани ли са с европейските и световни образци? Информацията след всяко изследване
как се комуникира с българския бизнес и как се прилагат мерките от изводите по тези
изследвания? Как МТСП прави статистиките си така, че да се формират и разработят
ефективни и превантивни старатегии. Може ли да говорим за българска работодателска
практика за съобщаване на възникнали случаи, за предотвартяване на професионалните
болести и трудови злополуки и за мониторинг на работната среда и осигуряването на
здравно наблюдение.
Как става това и при наличие на голям процент фирми в сивия сектор, където
рискът е особено голям?
Може ли българските експерти да разработят ясно определени критерии за диагностициране на нови болести и за изасняване на тяхната етиология, наличие на българска система за мониторинг на заболявания с предполагаем професионален произход
(непредвидени случаи) предвид еволюцията на характера на труда и на технологиите в
България?
Може ли да покажем българска практика в превенцията на психо-социалните
рискове от ИТ по набора от инструменти, разработени съвместно с EU–OSHА? В кои
български фирми и при какъв успех се прилага обучителния пакет „СОЛВЕ” за превенция на психосоциалните рискови фактори и промоция на здравето и благополучието на
работното място с цел интегриране на промоцията на здравето в политиката на БЗР на
работното място?
Тези предизвикателства пред Република България пред феномена ЗБУТ и практиката ни до сега налага да се извърши обективен анализ и се представи българска
практика и критерии за обективното им оценяване по следните проблемни области:
Сътрудничество между институциите за БЗР (застрахователи, пожарна,
РЗИ, социално осигуряване, болници) в областта на превенцията, ранното откриване,
лечение и обезщетяване на професионалните болести. Кои са тесните места, конфликтни точки, и кой пречи при това сътрудничество – работодателя или институциите?
Интегриране на превенцията на професионалните болести в програмите
на ИТ преди всичко в опасните сектори (металолеене, металургия, минно дело, строителство, селско стопанство. Как стигнахме до откритието на д-р Тренчев с крилата
фраза от практиката „Пред нас е хляба, зад нас е смъртта!“ символизираща в ХХІ век за
липса на ефективен контрол, та камо ли за ефективна превенция? Как са скрити и се
разкриват конфликтите на интереси между държавата и бизнеса? Прави ли се разлика
между контрола по ЗБУТ в държавния, общинския и частния бизнес?
Усъвършенстване на схемите за обезщетение в случай на трудова злополука и професионална болест в рамките на националната система за социално осигуряване с оглед на адекватното потвърждаване, лечение и компенсиране на случаите на
професионална болест или смъртен случай. Разширяване ролята и атрактивността на
социалните пакети на застрахователните компании по ЗБУТ и каква е практиката и
критерии за оценка на ефективността им в България?
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Тотално законодателно преразглеждане и подобряване на капацитета на
СТМ за здравно наблюдение, мониторинг на работната среда и прилагане на превантивни мерки. Премахване на лошата практика – 1 диплома в много СТМ, и максимално национално покритие на работа на корпоративни „летящи” СТМ. Необходимост от ново
регламентиране на ОСУ на СТМ, включваща: чисто експертна лекарско-консултанска
част, и техническа част от експерти, обособени в орган за контрол тип А, В или С в едно
юридическо лице. Премахване на неформални услуги с „copy–paste” характер от СТМ
чрез санкциониране от страна на държавата и защита на интересите на българския работодател с цел премахване на печалбарството и изкривяването на цената на социалната
услуга за работодателя.
Актуализиране на националния списък на професионалните болести въз
основа на списъка на МБТ и създаване на ежегоден национален анализ на причините,
довеждащи до тях с цел решителното им минимизиране чрез санкция на държавата над
бизнеса - адекватни препоръки, срокове и обезпечения. Как да се спре търговията с
болнични листя?
Регламентиране, изясняване и практикуване на социалния диалог, особено на фирмено ниво между държавните органи, работодателите, работещите и техните
организации по всички трудови проблеми и в частност свързани с БЗР. Ефективни ли са
вътрешно фирмените документи по управление на труда и на БЗР – правила за работна
заплата, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, длъжностни характеристики, работни и технологични инструкции с част по ЗБУТ, правила за работа по ЗБУТ, системи за
управление на ЗБУТ и други свързани с екологията на бизнеса. Преминаване на контролната функция на ИТ от регистрация на „форма” към регистрация на „съдържание”
на вътрашно-фирмените документи, характеризиращи дейността на фирмата с цел избягване на „copy – paste” документи. Необходим е нов КТ с по-ниски държавни регулации и децентрализация към фирмени отговорности на участниците в трудовия процес
и в частност по ЗБУТ. Преработване на законодателни документи с цел премахване на
неточности на изрази.
Регламентиране на обучителския процес по ЗБУТ в България чрез образователен минимум от професионални теми. Изясняване на въпроса кой може да обучава – професионалисти с доказано изпълнителска практика и стаж, или теоретици и научни работници, или лицензирани фирми и хора с диплома, но без трудов стаж? Документът за обучение за какво служи на работодателя – за развитие на компетенции по
ЗБУТ или за отчитане на проформа дейност пред контролни институции? Практиката
днес е видна - необходима е изследователска държавна констатация и адекватни мерки
за подобрението на бизнеса, създаване на лидерски умения в субектите на ЗБУТ във
фирмата и развитие на цялостното организационно и културно поведение по ЗБУТ във
фирмата.
Изясняване на ролята и ефекта на българските НПО, свързани със ЗБУТ фондации, национални сдружения и премахването чрез тях на корупционни практики –
държавен служител – бизнес и популяризирането на идеалната им цел по феномена
ЗБУТ за научно-изследователска и работна дейност.
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Проблеми и порочни практики в сертифицирането на бизнеса по управленски стандарти, свързани със ЗБУТ и екология. Анализ и статистика за начало и на
сенчеста практика за деклариране на фирмен имидж с цел спечелване на обществени
поръчки. Системата за надзор и контрол от страна на държавата по измамни документални схеми за търговия със сертификати.
След разглеждането от страна на заинтересованите държавни институции на сегашните проблемни области, които посочих по-горе по ЗБУТ и статистически експертно бъдат доказани тези области, тогава ще се опровергае насажданото обществено мнение че „българският работодател” е по-лош от събратята си по света и че той е оня социален елемент на обществото, който създава качествена заетост, носеща добавена
стойност, и управляващ модерния глобален феномен ЗБУТ и екология, а не държавата
чрез нейния тотален и доста често напоследък оспорим от обществото контрол.
Ще бъде решен и най-важният, но неглижиран проблем по ЗБУТ от годините защо „цената” на ЗБУТ за работодателя е скъпо удоволствие и висока преграда пред
единствения възможен път за развитието му в пазарни условия – КОНКУРЕНЦИЯТА.

***

гр. София, ул. „Триадица” 5А

30

www.nahsw.com

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

14 ОКТОМВРИ
СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Dr. Klaus WUCHERER
IEC President

Dr. Terry Hill
ISO President

Dr. Hamadoun TOURÉ
ITU Secretary-General

Г-н Klaus WUCHERER, президент на Международната
електротехническа комисия (IEC)
Г-н Terry HILL, президент на Международната организация
за стандартизация (ISO)
Г-н Hamadoun TOURÉ, генерален секретар на Международния
телекомуникационен съюз (ITU)

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ГАРАНТИРАТ
ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Международната общност днес е изправена пред непрекъснато променящи се
световни пазари и едновременно с това пред необходимостта от намиране на точен баланс между решенията за справяне с макроикономическите проблеми и спешната нужда от ефикасни действия за борба с климатичните промени.
В тази сложна обстановка международните стандарти са мощен инструмент за
създаване на положителни промени.
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Именно чрез предоставяне на подробни технически предписания и изисквания
стандартите правят достъпни световните пазари, създават благоприятна бизнес среда,
стимулират икономическия растеж и допринасят за справяне с климатичните проблеми.
Международните стандарти изразяват колективното мнение на най-добрите световни специалисти от различни сектори: енергийна ефективност, транспорт, системи за
управление, климатични промени, здравеопазване, сигурност и информационни технологии. Предлагайки своите знания в услуга на обществения интерес, експерти от различни области се обединяват на доброволни начала за създаването на стандарти, предназначени да бъдат част от иновациите на всички страни по света и по този начин да
предоставят на частния и обществения сектор, а и на цялото общество солидна платформа за положителни промени.
Стандартите допринасят за бързия икономически растеж в развиващите се страни, като им позволяват, използвайки най-добрите практики, да избегнат „преоткриването на колелото” в търсене на вече готови решения. Осигурявайки тясна взаимозависимост между икономическия растеж и урбанизацията, стандартите стават все по-важни
за изграждането на по-интелигентна и устойчива градска инфраструктура, създавайки
по-добри условия на живот.
Международните стандарти осигуряват продукти, услуги и среда, които са подостъпни за хора с увреждания. Стандартите служат и като средство за смекчаване на
ефекта от климатичните промени чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване на отпадъците и вредните газови емисии.
Стандартите предлагат добри практики за производство на възобновяема енергия, определят изисквания и процеси за унищожаването и рециклирането на отпадъците
и предоставят инструменти за подобряване на ефикасността и осигуряване на устойчивост във всички сектори на индустрията.
Международните органи за стандартизация (ISO, IEC и ITU) допринасят за
сближаването на множество национални и регионални стандарти и по този начин се
уеднаквяват добри практики в световен мащаб, премахват се технически пречки пред
търговията и се насърчава общият социално-икономически прогрес.
В крайна сметка потребителят е този, които се облагодетелства от тези предимства под формата на по-голям избор, по-високо качество и по-ниски цени.
Днес международните органи за стандартизация използват доказаните във времето предимства на стандартизацията за постигане на световен консенус по отношение
на най-добрите подходи за справяне със съвременните социални, икономически и екологични предизвикателства. Принципите, които управляват международната стандартизация, са по-приложими от всякога.
Стандартите продължават да носят положителни промени, като позволяват да се
премахнат пречките пред възможностите за комуникация и сътрудничество. Така работата на ISO, IEC и ITU продължава да бъде водеща за разработването на стандарти, които са израз на знанията на всички страни по света, и осигуряват основните елементи за
постигане на световен просперитет.

***
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