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НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ и НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
по БЗР за периода юли-септември 2014 г.
НОВИНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД 2013-2014 г.
ДЕТСКИЯТ ТРУД - ПЪТ КЪМ МИЗЕРИЯТА!
Автор - Илиян НИСТОРОВ

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е трети брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2014 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 НСЗБУТ
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ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2014 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода ЮЛИ
– СЕПТЕМВРИ 2014 г.

ПМС № 115 от 14 май 2014 г. за допълнение на
НАРЕДБАТА за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръжени
та, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС №
71 от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 43 от 2014 г.)

В „Държавен вестник”, брой 43 от 23 май 2014 г., е обнародвано ПМС № 115 от
14 май 2014 г. за допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация
на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.), в сила от 27
май 2014 г.
Допълненията в наредбата имат за цел да регламентират липсващите до този момент специфични изисквания към устройството, безопасната експлоатация и
контрол на подводните газопроводи.
Допълненията в наредбата са следните:
1. В чл. 1, т. 1 и т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и на подводните газопроводи". В чл. 1 е създадена и нова т. 5, така че актуалната редакция на чл. 1
на наредбата вече има следното съдържание:
„Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на преносните и разпределителните
газопроводи, съоръженията и инсталациите за природен газ по чл. 1а, т. 1 - 6, които
не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН), приета с Постановление №
204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и
40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), както и на подводните газопроводи;
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2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) изискванията за монтажа и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а, както и на подводните газопроводи;
3. редът за осъществяване на технически надзор на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а;
4. редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверения
на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) контролът на подземните газохранилища и
подводните газопроводи.
2. Създадена е нова глава шеста "а" с членове 216б - 216о, която гласи:
"Глава шеста "а". Изисквания към устройството и безопасната експлоатация на подводните газопроводи
Раздел І. Изисквания към устройството на подводните газопроводи
Чл. 216б. (1) Устройството, монтирането, използваните материали и заваряването на подводните газопроводи трябва да отговарят на изискванията на БДС ЕN 14161.
(2) Възлите за пускане и приемане на очистващи, разделителни и диагностиращи
устройства на подводните газопроводи се предвиждат в съответствие с БДС EN 14161.
(3) Заваряването на подводните газопроводи трябва да се извършва при спазване
изискванията на БДС EN 14161.
(4) Използваните методи за контрол, изискванията към тях и критериите за качество на заваръчните съединения на подводни газопроводи са съгласно БДС ЕN 14161.
Чл. 216в. (1) Защитата на подводните газопроводи от почвена корозия и от корозия от блуждаещи токове, както и тяхното изпитване и контрол на защитата се извършват съгласно съответните технически спецификации и в съответствие с БДС ЕN 14161.
(2) Качеството на нанесеното изолационно покритие на подводните газопроводи
се проверява и документира съгласно техническата документация и/или инструкциите
на производителя на покритието.
Чл. 216г. Подводните газопроводи се означават в съответствие с БДС ЕN 14161.
Чл. 216д. При проектирането и изграждането на подводните газопроводи се
спазват изискванията на наредбата по чл. 200, ал. 2 ЗЕ.
Чл. 216е. (1) Подводните газопроводи се изпитват на якост и плътност в съответствие с БДС EN 14161.
(2) Резултатите от изпитванията на якост и плътност на подводните газопроводи
се документират и оценяват в съответствие с БДС ЕN 14161.
Раздел ІІ. Изисквания към безопасната експлоатация на подводните газопроводи
Чл. 216ж. (1) Подводните газопроводи се пускат в експлоатация, контролират,
експлоатират, поддържат, ремонтират, спират и извеждат от експлоатация в съответствие с изискванията на БДС ЕN 14161.
(2) За осигуряване на дейностите по ал. 1 операторът на подводните газопроводи
разработва и въвежда система за управление на целостта на тръбопровода (PIMS) в съответствие с БДС ЕN 14161.
Чл. 216з. Операторът поддържа целостта на подводните газопроводи през целия
им срок на експлоатация чрез системата по чл. 216ж, ал. 2.
Чл. 216и. Операторите на подводни газопроводи разработват и актуализират план
за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, наричан по-нататък "план за спасителни и аварийно-
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възстановителни работи". Планът за спасителни и аварийно-възстановителни работи се
разработва в обем и съдържание съгласно БДС ЕN 14161 и системата по чл. 216ж, ал. 2.
Чл. 216к. При установяване на недопустимо експлоатационно състояние на подводния газопровод операторът оценява възможността и предприема необходимите
действия за по-нататъшната му безопасна експлоатация или спиране от експлоатация.
Чл. 216л. Изискванията към лицата, които ще извършват дейности по монтиране,
поддържане, ремонтиране, преустройване и контрол на техническото състояние на подводните газопроводи и на съоръженията към тях, както и към оборудването, използвано
за извършване на тези дейности, се определят от оператора на подводния газопровод
чрез системата по чл. 216ж, ал. 2.
Чл. 216м. Операторът на подводния газопровод съхранява до извеждането му от
експлоатация всички документи, свързани с изграждането, поддържането, ремонтирането и преустройването на газопровода, документи за извършените проверки, изпитвания и изследвания и други документи, които имат отношение към безопасната експлоатация и поддържането на газопровода.
Раздел ІІІ. Контрол на подводните газопроводи
Чл. 216н. (1) Видовете, периодичността и изискванията за извършване контрол
на техническото състояние на подводните газопроводи и на съоръженията към тях се
определят от операторите на подводните газопроводи в системата по чл. 216ж, ал. 2 в
съответствие с БДС ЕN 14161.
(2) Контролът на техническото състояние на подводния газопровод се извършва
от неговия оператор.
(3) Резултатите от извършения контрол на техническото състояние на подводните газопроводи се документират в съответствие с БДС ЕN 14161.
Чл. 216о. За неуредени в тази глава изисквания, свързани с устройството и безопасната експлоатация на подводни газопроводи, се прилага БДС ЕN 14161.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата е създадена нова т. 41, с
която се дава определение на "подводен газопровод" – това е линеен енергиен
обект на техническата инфраструктура, разположен върху дъното на водния басейн
или в недрата му в границите на вътрешните морски води и/или на териториалното море, както и на част от сушата, който включва газопровод или газопроводи и съоръжения
и инсталации към тях за транспортиране на природен газ до последното изолационно
съединение след последния спирателен вентил по посока на движение на газа, което
представлява точката на свързване с друга газова инфраструктура в сухоземните граници на страната.
ВНИМАНИЕ!
В „Държавен вестник”, брой 50 от 17 юни 2014 г., е обнародвано
ПМС № 149 от 10 юни 2014 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет
в сила от 21 юни 2014 г.
С § 17 от постановлението в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от
2004 г.(обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006
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г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011
г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 43 от 2014 г.), са направени следните изменения и допълнения:
1. В чл. 358а, в основния текст след думата "уведоми" се добавя "писмено, на
хартиен носител или по електронен път" и така е конкретизиран начина, по който ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред когото е регистрирал
съоръжението, за всяко преустройство на съоръжението и да му представи посочените в
члена документи.
2. В чл. 358б, в основния текст след думата "нея" се добавя "писмено, на хартиен носител, по електронен и/или по мрежов път" и така също е конкретизиран начина,
по който при промяна на ползвателя на съоръжението новият ползвател е длъжен в 10дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.
3. Член 370б е отменен.
Чл. 370б гласеше, че автомобилните газоснабдителни станции за компресиран
природен газ в случая по чл. 195, ал. 2 се пускат в експлоатация след издаване на писмено разрешение от органите за технически надзор, които са ги регистрирали.
Това разрешение се издава по писмено заявление на ползвателя и след проверка
от органите за технически надзор на съответствието на автомобилната газоснабдителна
станция с изискванията на тази наредба и наредбата по чл. 200, ал. 2 от Закона за енергетиката.
В 10-дневен срок от получаване на писменото заявление органите за технически
надзор издават писмено разрешение за експлоатация, когато автомобилната газоснабдителна станция съответства на изискванията на наредбата, а когато не съответства - в
същия срок мотивират писмено отказа си да издадат разрешение.
4. Основният текст на чл. 370в има нова редакция и съгласно нея преди пускането в експлоатация на автомобилните газоснабдителни станции за компресиран природен газ органите за технически надзор, които са ги регистрирали, в 10-дневен срок след
регистрацията проверяват за:
1. съответствието на автомобилната газоснабдителна станция със заверения проект по чл. 350, ал. 1;
2. наличието на персонал по чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 и дали той е инструктиран по
реда на чл. 247, ал. 2, т. 4;
3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност с изискванията на глава осма, раздели I
и IХ;
4. регистрирани ли са съоръженията с повишена опасност, монтирани на територията на автомобилната газоснабдителна станция, и извършен ли им е първоначален
технически преглед.
Старата редакция на основния текст на чл. 370в гласеше, че преди издаване на
разрешението за експлоатация по чл. 370б, ал. 1 органите за технически надзор проверяват: (точки 1, 2, 3 и 4).
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5. В чл. 370е, ал. 1 т. 5 е изменена и новото й съдържание гласи, че служителите на ГД "ИДТН" писмено разпореждат спиране на експлоатацията на съоръженията
по чл. 1а, когато в протокол по чл. 370д е вписан отказ за пускане в експлоатация на
автомобилна газоснабдителна станция.
Старата редакция на чл. 370е, ал. 1, т. 5 гласеше, че служителите на ГД "ИДТН"
писмено разпореждат спиране на експлоатацията на съоръженията по чл. 1а, когато
нямат издадено разрешение за експлоатация, когато такова се изисква.
6. В чл. 375, ал. 1 след думата "заявление" се добавя "на хартиен носител, по
електронен и/или по мрежов път" и така също е конкретизиран начина, по който лицата по чл. 374, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на
ГД "ИДТН" писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на съоръженията, за които кандидатстват.

ПМС № 146 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на съоръжения под налягане,
приета с ПМС № 164 от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 49 от 13 юни 2014 г., е обнародвано ПМС № 146 от 9
юни 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.), в сила от 17 юни 2014 г.
Измененията и допълненията в наредбата са многобройни и съществени,
което налага лицата, участващи в експлоатацията и техническия надзор на съоръженията под налягане, да се запознаят добре с тях.
Както е посочено, измененията и допълненията в наредбата влизат в сила
само три дни след обнародването й.
Измененията и допълненията в наредбата са следните:
1. Прецизирана е разпоредбата, определяща обхвата на съоръженията под налягане по смисъла на наредбата
В чл. 2, т. 1, буква "а" от наредбата след думите "ал. 1" се поставя запетая и се
добавя "т. 1". По този начин разпоредбата добива следното съдържание:
„Чл. 2. Съоръжения под налягане са:
1. метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове,
пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима
температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, съгласно:
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а) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) член 8, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под
налягане; ...”
Редакцията е съществена, тъй като букви "а" и "б" се съдържат и в разпоредбите
на точки 2, 4 и 5 в ал. 1 на чл. 8 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на съоръженията под налягане.
Член 8, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" регламентират, че съоръженията под налягане
се разделят на категории, както следва:
1. съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или
течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е
по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:
а) за флуиди от група 1, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и обема в литри е по-голямо от
числото 2,5 или когато максималното допустимо налягане е над 20 МРа - съгласно приложение № 1;
б) за флуиди от група 2, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и обема в литри е по-голямо от
числото 5 или когато максималното допустимо налягане е по-голямо от 100 МРа, както
и всички преносими пожарогасители и бутилките за апаратите за изкуствено дишане съгласно приложение № 2.
2. Прецизирана е разпоредбата, определяща съоръженията под
налягане, които са извън обхвата на наредбата:
- в чл. 3, т. 3 от наредбата думата "преносимите" е заменена с "носимите и возимите" (пожарогасители).
- в чл. 3 е създадена нова т. 7, с която е определено, че наредбата не се прилага и
за газови уреди, чието съответствие е оценено по реда на наредба по чл. 7 ЗТИП.
3. В чл. 90, ал. 4 е цитирана новата Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от
министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на
Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от
2013 г. вместо отменената Наредба № 2 за противопожарните строително-технически
норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).
4. В чл. 92 ал. 2 e отменена ал. 2, с което отпада изискването съдовете, които се
монтират върху бетонови фундаменти, да се изолират електрически от тях.
5. В чл. 95 от наредбата относно изискването съдовете да се монтират така, че
да се осигури безопасен достъп до всичките им части и възможност за извършване на
преглед, ремонт и почистване отвън и отвътре, се отменят изискванията:
- да са на разстояние, не по-малко от 1,0 m, от други съдове, фундаменти, стени
на сгради, проводи и други съоръжения.
- допуска се разстоянието между два съда да бъде намалено до 0,6 m, ако това не
затруднява извършването на прегледите, обслужването и ремонта им.
6. В чл. 101 относно изискването надземно монтираните съдове да са защитени
от пряко попадане на мълния, се добавя "като мълниезащитната уредба трябва да
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отговаря на Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради,
външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)".
7. В чл. 187 , ал. 2, т. 3 след думите "т. 1 - 6" се добавя "и 9" и тя гласи, че
ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да
не допускат експлоатация на съоръжения под налягане, когато не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно чл. 265, ал. 1, т. 1 - 6 и 9 или проверка, или преглед по чл. 265, ал. 5;
Съгласно чл. 265, ал. 1, т. 9 органите за технически надзор извършват следните
технически прегледи на съоръженията под налягане по чл. 2, т. 1, 3-6:
... 9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) след преместване на съоръженията по чл. 2,
т. 1, 3 и 4.
8. Периодичното обучение трябва да бъде с периодичност
не по-малка от 24 месеца
Създаден е нов чл. 187а, съгласно който периодичното обучение (по чл. 187,
ал. 1, т. 4) на лицата, които обслужват съоръжения, и за което ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен да установи ред и да осигури документиране, трябва да
бъде с периодичност не по-малка от 24 месеца, за следните съоръжения под налягане (чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6):
- т. 1. метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане
газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната
допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е
по-голямо от числото 100, съгласно:
а) член 8, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) член 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от
2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от
2006 г. и бр. 37 от 2007 г.);
- т. 2. резервоари;
- т. 5. метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане
над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4, буква "б" от Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
- т. 6. метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110°С и на които произведението от максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4, буква "б" от Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
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9. Манометърът, по който се управлява процесът в съоръжението под налягане,
трябва да е преминал метрологичен контрол по реда на Закона за измерванията и
да има валидни знаци
В чл. 193 алинея 1 има нова редакция, съгласно която манометърът, по
който се управлява процесът в съоръжението под налягане, трябва да е преминал
метрологичен контрол по реда на Закона за измерванията и да има валидни знаци,
удостоверяващи, че му е извършена първоначална или последваща проверка.
Новата редакция на ал. 2 гласи, че ползвателят, обслужващият персонал и отговорните лица за безопасна експлоатация на съоръженията под налягане не трябва да
допускат експлоатацията им, когато манометърът:
1. няма поставени знаци съгласно ал. 1;
2. е със счупено стъкло или стрелката му не заема нулево положение, когато той
е свързан с атмосферата.
10. Когато процесът в съоръжението под налягане се управлява от средство за
измерване на налягането, което не попада в обхвата на Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен контрол, това средство за измерване
трябва да е проверено и да потвърждава метрологичните си характеристики за
съответния клас на точност
Създаден е нов чл. 193а с четири алинеи, съгласно които:
(1) Когато процесът в съоръжението под налягане се управлява от средство за
измерване на налягането, което не попада в обхвата на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), това средство за измерване трябва да е проверено и да потвърждава метрологичните си характеристики за съответния
клас на точност.
(2) Проверката на средствата за измерване по ал. 1 се извършва периодично, не
по-рядко от веднъж на две години.
(3) Проверката на средствата за измерване по ал. 1 трябва да се извършва от:
1. Българския институт по метрология или от лаборатория, която е акредитирана
от орган по акредитация - страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) за област калибриране и член на Европейската организация по акредитация, или:
2. лаборатория на ползвателя на съоръжението под налягане, ако тя отговаря на
следните изисквания:
а) разполага с еталони, спомагателно оборудване и с помещения с осигурени условия в тях, които да позволяват прилагането на методите за калибриране;
б) използва еталони и средства за измерване с осигурена проследимост;
в) разполага със специалисти с подходящо образование и квалификация;
г) има функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN
ISO/IEC 17025;
д) прилага стандартизирани или валидирани методи за калибриране.
(4) Ползвателят, обслужващият персонал и отговорните лица за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане не трябва да допускат експлоатацията им:
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1. когато средството за измерване по ал. 1 не е проверено от лице по ал. 3, т. 1
или 2 преди първото му използване или когато е изтекъл срокът по ал. 2;
2. в други случаи, посочени в инструкцията на производителя му или в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП на съоръжението под налягане."
11. В чл. 201, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и на
предпазни клапани, които не са снабдени с устройство, позволяващо принудителното им отваряне с цел продухване".
С това допълнение интервалите между периодичните проверки на настройката
на предпазните клапани с пряко действие не трябва да бъдат по-дълги от 12 месеца - за
съдове, работещи с флуиди, които предизвикват корозия на метала на уплътнителните
повърхности на седлото на клапана, но не допускат възможност за замръзване, полимеризация и отлагане на флуида или на негови съставки върху уплътнителните повърхности на клапана, както и на предпазни клапани, които не са снабдени с устройство,
позволяващо принудителното им отваряне с цел продухване.
12. В чл. 215 относно експлоатацията на съдовете под налягане е създадена
нова ал. 3, съгласно която на съдове с външна изолация за съхранение на криогенни газове и течности се извършва външен преглед по реда на чл. 273, ал. 1, т. 3,
4, 5, 6 и 10 от наредбата.
13. В чл. 216 е създадена нова ал. 3, съгласно която се допуска прегледите по
чл. 215, ал. 1 да се извършват от лица, с които ползвателят е сключил договор.
Персоналът на тези лица трябва да отговаря на изискванията да са с не по-ниско
от средно техническо образование и да са преминали първоначално и ежегодно периодично обучение по изискванията на наредбата и на инструкциите за експлоатация, поддържане и ремонт на съдовете.
14. Новата редакция на чл. 218 ал. 1 гласи, че се допуска, когато поради конструктивни особености на съда е невъзможно да се извърши вътрешен преглед, той да се
замени с измерване на дебелините на елементите под налягане на съда и с изпитване
без разрушаване на неразглобяемите му съединения.
15. В чл. 244 досегашният текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2, съгласно
която на предпазните клапани по ал. 1, които не са снабдени с устройство, позволяващо
принудителното им отваряне с цел продухване, се извършва проверка на изправното
действие и на настройката им по чл. 201, ал. 2, т. 2.
16. Новата редакция на чл. 245 гласи, че най-малко веднъж на смяна обслужващият персонал трябва да обхожда монтираните надземно или в проходими канали
тръбопроводи и да проверява за:
1. наличието на пропуски;
2. състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите съединения, предпазните устройства, опорите и подвеските;
3. състоянието на заварените и разглобяемите съединения;
4. положението на реперните точки.
17. Регистрирането на съоръженията под налягане
В чл. 258 в ал. 2 е създадена нова т. 5 и е изменена ал. 3.
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След тези промени Регистрирането на съоръженията под налягане се извършва
по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни, идентифициращи
ползвателя; мястото на монтажа и/или експлоатацията на съоръжението и производителя и/или лицето, което ги е монтирало.
Към заявлението (новата т. 5:) за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 и 4, за
които са приложими ал. 3, т. 2 и 3 (от чл. 258 – виж ал. 3) се прилагат:
а) ревизионна книга;
б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1 - когато такъв се изисква;
в) валиден документ, удостоверяващ техническата изправност и годността на
съоръжението за безопасна експлоатация, издаден от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на Турция или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за съоръженията по ал. 3, т. 3;
г) сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;
д) копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите под налягане, а когато такива липсват - документи от химичен
анализ на материала на основните елементи под налягане;
е) паспорт и/или други документи на производителя, съдържащи техническите
данни и характеристики на съоръжението под налягане (чертежи, схеми, изчисления на
якост и други документи, даващи възможност да се преценят техническите решения,
приети от производителя, и спазените при производството на съоръжението изисквания), и инструкцията на производителя за монтаж и експлоатация."
Алинея 3 на чл. 258 има следното допълнено съдържание:
"(3) Декларацията за съответствие по ал. 2, т. 1, букви "в" и "д" не се изисква за
стационарни съоръжения под налягане и техните устройства за непосредствено ограничаване на налягането, които са:
1. демонтирани и монтирани на ново място, ако те са били регистрирани от органите за технически надзор преди влизането в сила на приложимите за съоръженията
наредби по чл. 7 ЗТИП;
2. пуснати на пазара на Република България преди влизане в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП;
3. пуснати на пазара в друга държава - членка на Европейския съюз, в Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт,
с който се въвеждат разпоредбите на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите
членки във връзка със съоръженията под налягане (ОВ, L 181 от 9.07.1997 г.) и Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за сближаване на законодателствата на
държавите членки относно обикновените съдове под налягане (ОВ, L 220 от 8.08.1987
г.), отменена с Директива 2009/105/ЕО (ОВ, L 264 от 8.10.2009 г.), когато съоръженията са пуснати на пазара в съответствие с приложимите към тях изисквания на
съответното национално законодателство.
18. В чл. 265 относно техническите прегледи на съоръженията под налягане
по чл. 2, т. 1, 3-6 се правят допълнения в ал. 1 и се създават нови алинеи 6 и 7.
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Новите текстове след допълненията са следните:
(1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на
съоръженията под налягане по чл. 2, т. 1, 3 - 6:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) първоначални - след първото регистриране на
съоръженията по чл. 2, т. 1 и т. 3 - 6;
... 9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) след преместване на съоръженията по чл. 2,
т. 1, 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Допуска се съгласувано с органите за технически надзор сроковете за извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 2 и 3 на съоръженията под налягане да бъдат удължени за срок не по-дълъг от 6 месеца.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Органите за технически надзор съгласуват
удължаването на сроковете по ал. 6 въз основа на мотивирано писмено заявление от
ползвателя на съоръжението под налягане, в което той гарантира осигуряването на безопасната експлоатация на съоръжението до предлаганата нова дата за извършване на
технически преглед, като към заявлението прилага организационни и технически мероприятия, посредством които ще осигури безопасната работа на съоръжението до новата дата за технически преглед.
19. В чл. 267, ал. 3 думите "чл. 265, ал. 1, т. 7 и 8" се заменят с "чл. 265, ал. 1,
т. 7, 8 и 9", което означава, че при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9
органите за технически надзор могат да извършат някои или всичките прегледи, проверки и изпитвания по ал. 2.
20. В чл. 269 изменена ал. 1 и е създадена нова ал. 5.
В ал. 1 думите "вътрешни покрития, които не могат да се демонтират" са заменени с "вътрешни покрития или пълнежи, които не могат да се отстранят".
Съгласно новата ал. 5 в чл. 269 на изолирани съдове за съхранение на криогенни
газове и течности се извършва само външен технически преглед.
21. В чл. 272 думите "чл. 265, ал. 1, т. 7 или 8" се заменят с "чл. 265, ал. 1, т.
7, 8 и 9", което означава, че при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9 се
извършва:
1. външен преглед, и/или
2. вътрешен преглед в достъпните места, и/или
3. изпитване на якост.
§ 22. В чл. 273 се в ал. 1 се създава т. 10, съгласно която при външния преглед на съоръжението под налягане в зависимост от вида му се проверява наличие на
признаци за нарушаването на вакуума в изолацията на съдовете за съхранение на
криогенни газове и течности - наличие на оросяване или заскрежаване по външната обшивка, повишаване на работното налягане във вътрешния съд, загуба на
работен флуид.
Съгласно новата ал. 4 в чл. 273 при наличие на признаците по ал. 1, т. 10 за нарушаване на вакуума в изолацията на съдове за съхранение на криогенни газове и течности се извършва измерване на стойността на вакуума.
23. В чл. 275, ал. 2 се създава т. 4, съгласно която хидростатичното изпитване на якост на съдовете под налягане може да се замени с пневматично изпитване с
въздух или инертен газ, ако това е предвидено в техническата документация на произ-
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водителя му или ако съдът е запълнен с пълнеж, който по технологични причини не
трябва да бъде изваждан от съда преди края на експлоатационния му период и би
се повредил от течността, с която се извършва хидростатичното изпитване.
24. В чл. 283, ал. 1, т. 1, буква "д" след думите "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" е поставена запетая и е добавена "техник на енергийни
съоръжения и инсталации", което означава, че лицата, които кандидатстват за
вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, трябва да отговарят на
изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и да разполагат и със следния нает по трудово
правоотношение персонал:
д) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) лице с професия "машинен монтьор", "монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации", "техник на енергийни съоръжения и инсталации" или "монтьор по автоматизация" и подходяща за дейностите и съоръженията
специалност и квалификация;
25. В § 1 от допълнителните разпоредби е създадена нова т. 24, с която се дава определение на „котелна централа" – това е сграда или помещение, в които са
разположени един или повече котли за производство на гореща вода с температура над
110 °С и/или за производство на водна пара с налягане над 0,05 МРа.

НОВИНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

БИЗНЕСЪТ У НАС И В ЕВРОПА ЩЕ СЪЗДАВА ПО-БЕЗОПАСНИ
РАБОТНИ МЕСТА БЛАГОДАРЕНИЕ И НА ЕВРОПРОЕКТ НА
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

13 май 2014 г., Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
България ще осигури на европейския бизнес разработени инструменти за оценка
на риска в 30 икономически дейности, които са определени за едни от най-опасните у
нас на базата на мащабно проучване за условията на труд сред над 200 000 работещи.
Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проект BG051PO0012.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”.
Той е разработен от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и финансиран с почти 14 млн. лв. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Според индикаторите на проекта инструментите трябваше да са само 12.
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„Нито една друга държава-членка не е разработвала такъв обем инструменти,
покривайки толкова много различни сектори. 30-те български инструмента са ценен
помощник не само за вашите предприятия при оценката на рисковете в тях, за постигане на съответствие със законодателството и за подобряване на здравето и безопасността на работещите. Българските инструменти могат да послужат и като
модели за останалите страни”, обясни уникалността на проекта Юлия Флинтроп,
представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и част от
проекта OiRA.
Той осигурява онлайн платформата, през която българските инструменти ще
стигнат до европейските работодатели.
По закон всяко предприятие трябва да оцени рисковете на работните места в него и да предприеме мерки за минимизирането им.
„Разработените по проекта инструменти ще помогнат на работодателите
да правят това според най-добрите европейски стандарти със собствен капацитет,
без да им се налага да наемат външни консултанти. А това ще им спести средства”,
обясни изпълнителният директор на Инспекцията по труда инж. Румяна Михайлова.
Според социалния зам.-министър Светлана Дянкова благодарение на проекта
„Превенция за безопасност и здраве при работа” правителството прави нова крачка към
постигане на една от големите си цели - подпомагане на българския бизнес в повишаването на неговата конкурентно способност. „Всички знаем, че по-добрите условия на
труд водят до по-висока производителност на труда и по-малко загубени работни дни
в следствие на трудов травматизъм и професионални заболявания”, коментира Дянкова.
Българският бизнес вече използва разработените по проекта Кодекси за добри
практики в 30-те икономически дейност.
По тях работодателите могат да правят инструктажите си, да обучават служителите си и да черпят добри идеи за отстраняване най-честите рискове за работещите в
тях.
Кодексите също трябваше да са 12.
248 предприятия вместо заложените 30 вече са внедрили разработените 13 модела на системи за безопасност и здраве при работа.
Чрез тях работодателите могат по-лесно и отново без нуждата от външни консултанти да управляват дейността си за подобряване на работната среда.
Ценна статистическа информация за създаването на политики в областта на безопасност и здраве при работа може да се открие в разработения общ профил на българската икономика и профилите на 30-те най-рисковите икономически дейности.
Надеждите са благодарение на проекта и инструментите и насоките, които той
дава на работодателите за подобряване на работната среда, този процент да се увеличи.
А крайната цел е намаляване на трудовите злополуки с 25% спрямо базовата
2008 г.
На практика това вече е постигнато, тъй като спрямо 2013 г. НОИ отчита намаление с почти 30%.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

15

www.nahsw.com

12 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН СРЕЩУ ДЕТСКИЯ ТРУД!
168 млн. Деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. Това показват последните
данни на Международната организация по труда, от септември 2013 г.
Под мотото „Да разширим социалната закрила! Да премахнем детския труд!”
през 2014 г. светът отбелязва за 12-и път Световния ден срещу детския труд – 12 юни.
Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите,
свързани с трудовата експлоатация на деца.
През 2013 г., на Третата международна конференция за детския труд в Бразилия,
международната общност прие Декларация, която акцентира върху необходимостта от
достойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщетения за безработни, задължително качествено образование за всички деца и социална закрила за тях.
Осигуряването на равни възможности за децата за разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат.
Всяка заплаха за семейството от икономически характер, като загуба на работата
на някой от възрастните, или от здравословен характер – при сериозно заболяване или
претърпяна трудова злополука, може да принуди децата да работят, за да запълнят липсите в семейния бюджет, смятат от МОТ.
А данните на организацията за хората, които нямат достъп до адекватна социална закрила, са шокиращи - 5 млрд. души или около 73% от населението на света.
Затова с Препоръка № 202 от организацията приканват държавите да въведат
свой националноосигурителен праг, който да гарантира основно здравеопазване и основна защита за доходите.
Инструментите за социална закрила, които могат да помогнат за справяне с детския труд, са:
• държавни програми за заетост, които осигуряват работа за възрастни;
• социално-здравна защита – осигуряване на достъп до здравни грижи и финансова защита в случай на болест на член от семейството;
• обезщетения за майчинство, защото бременността или отглеждането на малки
деца не трябва да бъде предпоставка за принуждаване на по-големите да работят, с цел
заместване на изгубения доход на майката;
• социална защита за хора с увреждания и за тези, които страдат от трудов травматизъм;
• сигурност на доходите в напреднала възраст – една гарантирана пенсия допринася за икономическата сигурност на домакинствата;
• защита при безработица – това е частично заместване на дохода в семейството,
което намалява риска децата в семейството да работят, за да помагат в семейния бюджет.
Засега борбата срещу детския труд дава резултати – работещите деца са намалели с почти 80 млн. от 2000 г., когато те са били 246 млн., до 168 млн. сега.
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Конвенциите на МОТ за детския труд са едни от най-разглежданите по целия
свят. Това може да се приеме и като знак за глобално световно движение за премахване
на детския труд, особено в неговите най-тежки форми.
„Ние се движим в правилна посока, но прогресът все още е бавен. Ако искаме да
сложим край на детския труд в обозримо бъдеще, се нуждаем от значително засилване на усилията на всички нива. Има 168 млн. добри причини да направим това”, смята
изпълнителният директор на МОТ г-н Гай Райдър.

КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
В контролната дейност на Главна инспекция по труда не е установявано използване на детски труд в най-тежките му форми, а българското законодателство отдавна е
съобразено с изискванията за защита на децата от трудова експлоатация.
За лица, ненавършили 14 г., полагането на труд у нас е забранено.
В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи
за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване”.
За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от
регионалната дирекция „Инспекцията по труда”.
През първите 5 месеца на годината са постъпили 22 исканията по чл. 302 от Кодекса на труда - за наемане на лица, ненавършили 16 г.
Разрешенията са 16.
За същия период на 2013 г. исканията са били 14, разрешенията – 9.
По чл. 303 от КТ, за наемане на лица между 16 и 18 г., исканията от януари до
май 2014 г. са 197, разрешенията – 181.
През 2013 г. за същия период те са съответно 183 и 168. За цялата 2013 г. исканията за наемане на лица, ненавършили 16 г., са 108 броя. Дадени са 92 разрешения.
В сравнение с 2012 г. няма съществена промяна.
Тогава поисканите разрешения са били 109, а дадените – 98. За наемане на лица
от 16 до 18 г. исканията са 1524 при 1624 година по-рано. Издадените разрешения са
1508, а през 2012 г. те са били 1569.
Най-често исканията са за наемане на непълнолетни като пиколо в хотел, кухненски и търговски работници.
Разрешения обикновено се отказват, когато липсват измервания на факторите на
работната среда за обекта, където би трябвало да работи непълнолетното лице.
Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали обстоен медицински преглед и да има медицинско заключение, което установява
годността им да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа.
Не могат да работят повече от 5 дни в седмицата и след 20 ч.
Забранено е да полагат извънреден труд.
Имат право на 26 дни платен годишен отпуск.
Всяка проверка, която се осъществява от инспекторите на Инспекцията по труда,
предвижда и контрол върху осъществяване на работна дейност от лица, ненавършили
18 г.
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След издаване на разрешението работните места, на които се наемат те, задължително се проверяват на място, за да се установи дали декларираните условия при
искането на разрешението отговарят на реалните.
Полагането на труд на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от инспекцията
се квалифицира като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.
***
РАБОТЕЩИТЕ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СТИГНАТ ДО РАБОТА ЗАРАДИ
БЕДСТВИЕ, ИМАТ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
20.06.14 | Пресцентър
Във връзка с бедственото положение в различни региони в страната, предизвикано от проливните дъждове, Главна инспекция по труда напомня, че работещите, които не могат да се явят на работа, имат право на обезщетение.
Според Кодекса на труда работодателят трябва да им изплати 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са били възпрепятствани да работят, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Ако работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, му се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение. Причините
за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган.
Участниците в доброволните формирования за защита при бедствия имат право
на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения. Според Кодекса на труда работодателят не е длъжен да заплаща обезщетение на работника или
служителя – доброволец. Може обаче да го направи по своя воля и това да е неговият
принос в подкрепа на пострадалите.
Предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия
са сред малкото случаи, в които според Кодекса на труда се допуска полагането на извънреден труд по изключение. Той обаче се заплаща по общия ред за полагане на извънреден труд, т.е. работодателят трябва да плати повече за извънредните часове.
Ръководството на Главна инспекция по труда и всички нейни служители изказват искрени съболезнования на близките на жертвите на водното бедствие. Всеки, който желае да помогне на пострадалите, може да се информира как през сайта на Българския червен кръст, където вече стартира дарителска кампания в подкрепа на бедстващите региони.
Активиран е и кратък номер 1466, на който могат да се изпращат дарителски
SMS-и на цена 1 лев.
Дарение за Варна, която пострада най-тежко от водната стихия, може да се направи и през DMS-платформата за дарения чрез SMS чрез изпращане на съобщение на
номер 17 777 с текст DMS VARNA.
***
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ДЕТСКИЯТ ТРУД - ПЪТ КЪМ МИЗЕРИЯТА!
Автор - Илиян НИСТОРОВ - Експерт по здравословни
и безопасни условия на труд
Наскоро мина в общественото и тук-там в медийното пространство една дата,
на която ние българите не отдадохме забележимо значение.
Въпросът е за деня против експлоатацията на детския труд.
Та по този повод се сетих и за нашaта родна действителност в един измамно
обещаващ и атрактивен икономически сектор.
Както знаете, българските деца винаги са били мили, сладки, забавни - и техният необработен талант започва все по-осезаемо да се използва в телевизионни риалити формати.
В битката за телевизионен рейтинг, след 2010 г. започна изчерпването и з ациклянето на телевизиите в България и те болезнено досадиха с чалгата за възрас тни, с Митьо Пищова, Азис, Митьо Крика, Камелия и дори проф. Вучков.
В цялата тази патова ситуация най-предприемчивите (и дълбоко уважавани от
мен) шоумени Слави Трифонов и Магърдич Халваджиян агресивно вкараха дец ата в
телевизионни шоу-програми, за да повишат доходите си и вдигнат рейтингите си,
без да ги е еня за детската психология.
Във вечерния праймтайм децата са гримирани и вчесани като малки "кифлички" и са подкукоросвани да имитират Бионсе или Тимбърлейк на 6-7 годишна възраст.
Да де, но ранното отделяне на децата от играчките, и дори загърбването на
предаванията на Къци Вапцаров и бате Енчо, съобразени с детската възрастова психика, издава комплексарската лудост на много български родители да състаряват
изкуствено децата си за една гротескна изява в шоута за имитация на възрастни.
От чисто човешка българска глупост родителите посягат на най-чистото нещо
на света - децата си, и ги опетняват, без да разбират, че в последващите изяви на
децата след месеци нещата ще загрубяват злокобно.
Психолозите отдавна обясняват, че ефирното състаряване съсипва психиката
на децата, отегчава ги и ще ги превърне в пълни кретени "звездомани" в една от
трите категории - макиавелизъм, психопатия, нарцисизъм.
Та в този ред на мисли - нека има шоу, нека Слави и Магърдич са найдобрите, но не с децата!
Експлоатацията на детския талант и труд е осъдима, ако не сега, то след време.
***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ !
АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
2013 - 2014 година

ВЪВЕДЕНИЕ
Актуализираната Национална програма по безопасност и здраве при работа –
2013-2014 година е разработена в изпълнение на Решение на Националния съвет по
условия на труд от 18 февруари 2014 г. Срокът на действие на Националната програма
по БЗР 2013 г. е удължен до края на 2014 г. и са включени нови мерки и дейности, съгласно определените приоритетни области. Тя е документ, чрез който Правителството на
Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и
здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се
отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.
Реализирането на тази програма се разглежда като неразделна част от мерките за постигането на общата цел за икономическо развитие на страната, а именно - повишаване
благосъстоянието и качеството на живот на всички социални групи в обществото.
Актуализираната Национална програма по безопасност и здраве при работа –
2013-2014 година включва и доразвива основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на
политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в приоритетите
на Стратегия Европа 2020 за създаване на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в полза на гражданите, предприятията и работниците. Програмата е съобразена с акцентите, поставени от Консултативния комитет по безопасност и здраве
при работа към ЕК в приетото от Комитета становище относно нова Стратегия на Европейската Общност за безопасност и здраве при работа за периода 2013-2020 г.
Актуализираната програма е в съответствие с приоритетите за осигуряването на
заетост за възможно най-широк кръг работоспособни граждани, като насърчава създаването на работна среда, която да дава възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот. Насочена е към осигуряване на такива условия на труд, при
които работата да стимулира здравето и благополучието на хората, да дава възможност
за задържане на работа и да осигурява лично удовлетворение от изпълняваната работа.
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2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Основна цел: Превенция на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови злополуки
Цялостната концепция на програмата е насочена към превенция преди рехабилитацията и рехабилитация преди преждевременното (ранното) напускане на пазара на
труда.
Реализирането на законодателни, организационно-технически, здравни и други
превантивни мерки ще допринесе за:
осигуряване на необходимото ниво на защита на работното място;
подобряване на здравето на работниците и служителите;
продължаване на тенденцията за устойчиво намаляване на трудовия
травматизъм.
подобряване на качеството на работата.
За постигане на основната цел на НПБЗР 2013 - 2014 г. ще се изпълняват мерки в
следните приоритетни области:
Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта
на безопасните и здравословни условия на труд;
Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и
увеличаващи значението си рискове на работното място;
Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.
Приоритетна област 1. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд
Националното законодателство в областта на безопасността и здравето при
работа съответства на правото на Европейската общност. Въведени са изискванията на
всички директиви на Европейския съюз, които са в сила за държавите-членки. Новите
директиви на Европейския съюз, свързани с безопасността и здравето при работа, се
въвеждат и влизат в сила със срокове, определени от Европейската комисия и еднакви
за всички държави-членки на Европейския съюз. Изградена е система от норми, конкретни изисквания и задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа,
която създава реална основа за реализиране на принципите на единния европейски пазар.
В съответствие с принципите на по-доброто регулиране е необходимо съществуващата законодателна рамка да се подобрява, особено по отношение на специфичните
нужди на малките и средни предприятия. Важно е обаче да не се нарушават принципите за минималните изисквания за осигуряване на БЗР, да не се намаляват съществуващите нива на защита, както и да не се създават условия за нелоялна конкуренция. В
тази връзка е и голямото предизвикателство - подобряването на условията на труд да не
бъде подчинено на чисто икономически съображения.
Друго важно предизвикателство пред политиката в областта на БЗР е налагането
и единното прилагане на законодателството. Ето защо, от особено значение е контролът по спазването на изискванията на трудовото законодателство да не се извършва само в името на работниците и служителите, но и с оглед осигуряване на свободна и лоялна конкуренция.
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В контекста на постигане на максимално ниво за защита на работещите, при
осъществяване на цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство ИА
„Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) успешно съчетава и прилага мерките за контрол и превенция.
ИА ГИТ ще продължи изпълнението на планираните мерки, свързани с модернизиране работата на агенцията чрез: укрепване на административния капацитет; усъвършенстване на методологията на контрол; подобряване на планирането и организацията на дейността; усъвършенстване на системата за обучение и квалификация; повишаване на мобилността и въвеждане на информационните технологии в работата; прозрачност на цялостната дейност на инспекцията по труда пред обществото; сътрудничество с организациите на работодателите и на синдикатите, както и с други контролни
органи. В тази връзка се запазва и основният акцент в работата на инспекцията по труда
- ефективност на инспектирането и консултирането.
Планираните и реализирани в рамките на Приоритет І законодателни инициативи през 2013 г. са осъществени в тясно сътрудничество и консултации със заинтересованите институции и социалните партньори.
През 2013 г. са направени промени в Закона за здравословни и безопасни условия
на труд, чрез които е създадено основание за издаване на разрешение за извършване на
специални и технологични (повтарящи се) взривни работи и са разширени правата, задълженията и отговорностите на заместник-председателя на комитета по условия на труд
(КУТ) и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата
по условия на труд (ГУТ). Целта е да се намали административната тежест за лицата,
които ще извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи и да се
създадат условия за повишаване качеството на социалния диалог в предприятията, тъй
като именно в КУТ/ГУТ работодателят или неговите представители и представителите
на работещите напълно равнопоставено обсъждат всички мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа. За да се гарантира ефективно изпълнение на функциите и
задачите, определени със закона, е предвидена специална закрила за заместникпредседателя на КУТ и за представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ за времето, докато имат такова качество – закрила при уволнение по реда на
чл. 333 от Кодекса на труда.
Чрез Наредба № 3 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и
контрол на вътреболничните инфекции (обн. , ДВ, бр. 43 от 14.05.2013 г.) са въведени
в националното законодателство изискванията на Директива 2010/32/ЕС на Съвета от
10 май 2010 г. за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията
с остри и режещи инструменти в сектора на здравеопазването и болниците, сключено
между HOSPEEM и EPSU.
С проект на Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места са определени минимални изисквания за защита на работещите от рискове
за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни
места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито. Определени са и гранични стойности на параметрите на микроклимата на работни места в
сгради.
Със Заповед № № РД-01-809 от 29.10.2013 г. на Министъра на труда и социалната политика е определен коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности, в т.ч. и среден коефициент на трудов травматизъм за страната, който ще се прилага през 2014 г. за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска
"трудова злополука". Въз основа на определените коефициенти, работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия,
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принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от
средния за страната се застраховат задължително, за сметка на работодателя, за риска
"трудова злополука".
През 2013 г. е представен на Европейската комисия първият Единен доклад на
Република България относно практическото прилагане на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа - Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа,
нейните специални директиви и директиви 2009/148/ЕО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и
94/33/ЕО. Докладването представлява важна част от законодателния цикъл, позволяваща да се направи оценка във връзка с отделните аспекти на практическото прилагане на
разпоредбите на директивите с оглед определяне на мерки за подобряване на регулаторната рамка по БЗР. Докладът обхваща периода от 2007 г. до 2012 г. и е консултиран
с организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище.
През 2014 г. ще продължи работата за усъвършенстване на законодателството,
свързано със:
- минималните изисквания относно осветлението на работното място;
- условията и реда за извършване на взривни работи;
- техническата безопасност в рискови сектори на икономиката, като металургията и др.
- задължителните медицински прегледи на работниците и служителите.
Контролната дейност по прилагане на законодателството, която осъществява ИА ГИТ през 2013 и 2014 г. приоритетно е насочена към предприятията от преработващата промишленост и строителството (към предприятия, извършващи дейност на
големи строителни обекти), както и в други предприятия с рискови производства и
дейности, подлежащи на периодичен контрол.
През 2013 година са извършени:
15 236 проверки в 10 440 предприятия от преработващата промишленост
и строителството, като са констатирани 70 154 нарушения;
342 проверки на големи строителни обекти, в т.ч. автомагистрали „Тракия”, „Струма”, „Хемус” и „Марица”, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД –гр. Бургас
„КПТО”, „Метрополитен” АД, гр. София и др. Констатирани са 1 240 нарушения;
665 проверки в обекти на 600 предприятия с рискови производства и
дейности, включени в националния регистър за периодичен контрол. Констатирани са
3 800 нарушения.
За повишаване на административния капацитет на ИА ГИТ през 2013 г. успешно са изпълнени дейностите, планирани по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР): „Превенция за безопасност и здраве при работа”, „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА ГИТ и „Подобряване
контрола на труда”, както и по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) - „Повишаване организационния капацитет на ИА ГИТ”.
Чрез реализиране на дейностите по проект „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА ГИТ“ е въведена устойчива система за управление на качеството на контролната дейност, включваща ефективни механизми за анализ, планиране,
мониторинг и оценка на работата, както на отделни служители и звена, така и на агенцията като цяло. Изготвен е Системен анализ и е стартирано изграждане на информационна система на ИА ГИТ. С цел модернизиране на комуникационната инфраструктура, са изготвени проекти за изграждане на локални мрежи в териториалните звена. За-
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купени и инсталирани са 19 копирни машини. Разработен е софтуерен модул за вписване на данни за издадени свидетелства за правоспособност за работа с взривни вещества.
В изпълнение на дейностите по проект „Подобряване контрола на труда” през
2013 г. асистентите в инспекционната дейност успешно се интегрираха в дейността на
специализираните дирекции от системата на ИА ГИТ и спомогнаха за освобождаването
на допълнителен времеви ресурс за инспекционна дейност.
По проект „Повишаване организационния капацитет на ИА ГИТ” през 2013 г. е
стартиран функционален анализ на ИА ГИТ, чрез прилагане на Единната методология
за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Извън дейността
по цитираните проекти и свързаните с тях обучения, ИА ГИТ организира и провежда
надграждащи обучения на инспекторите по труда, с цел повишаване на административния капацитет на Агенцията. През 2013 г. са проведени 52 обучения, като броят на
обучените служители е 937.
ИА ГИТ продължава да осъществява своята дейност в условия на прозрачност
пред обществото и в непрекъснато сътрудничество с организациите на работодателите и работещите. През 2013 година са осъществени 6 700 публикации и излъчвания
в националните и регионалните медии по теми, свързани с дейността на Агенцията и са
извършени 1 830 информационни услуги за медии и граждани.
В областта на информационното осигуряване на системата по безопасност и
здраве при работа през 2013 г. се отчитат следните по-важни резултати.
Актуализирани са всички модули на информационната подсистема „Трудови
злополуки” (ИСТЗ) за регистрация на данните. Създаден е нов помощен модул за статистическа обработка на данните. Модулите на ИСТЗ осигуряват актуални, надеждни и
съпоставими данни, с помощта на които се прави обективна оценка на въздействието на
предприетите мерки в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
Предприетите мерки осигуряват възможността на българската статистика за
трудови злополуки да покрие изискванията на европейските регламенти в областта на
общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд, и в частност статистиката за трудовите злополуки. Хармонизирането е извършено в посока на определяне данните и метаданните, попадащи в обхвата на регламентите, както и определяне
на референтния период и срока за представяне на данните. Данните и метаданните се
предават на Комисията (Евростат) по електронен път, като се използва единната входна
точка за Комисията (Евростат) – Интернет портала “EDAMIS”. При обработката на
данните се спазва принципа на статистическата поверителност, осигурена е защита на
личните данни.
За втора поредна година, статистическата информация е разработена като електронна книга и на Интернет страницата на НОИ е публикуван статистическия годишник
„Трудови злополуки 2011 година – брой, разпределение, показатели”. Изданието е допълнено с нова информация, в подходящите разрези, за да отговори по-пълно на нуждите на ползвателите – органите на държавната власт, работодателските, синдикалните
и други неправителствени организации, изследователи, преподаватели и учащи, заинтересовани от проблемите в областта на трудовите злополуки.
Постигната е и целта за своевременно предоставяне на оперативната информация за трудовите злополуки чрез публикуване на Интернет страницата на НОИ, на годишната оперативна информация за 2012 г. и за съответното тримесечие, полугодие и
деветмесечие на 2013 г.
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Продължава внедряването на подсистема „Професионални болести” към информационната система „Социално осигуряване” на Националния осигурителен институт.
С цел подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за осигурителите/ практикуващите лекари, през 2014 г. е планирано
внедряването на две нови електронни административни услуги, достъпни на интернетстраницата на НОИ: “Подаване на декларация за трудова злополука” и “Подаване на
бързо известие за съмнение за професионална болест”.
През 2014 г. се предвижда и разработване на Национален азбестов профил, който ще осигури информация относно: вноса, производството и използването на азбест и
азбестови продукти в страната; експонираните на азбест работещи; заболеваемостта,
свързана с експозиция на азбест. Националният азбестов профил ще бъде базата за изготвянето на Национална програма за елиминиране на свързаните с азбеста заболявания.
Приоритетна област 2. Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място
Средносрочният преглед на трудовият травматизъм поставя акцент върху негативното въздействие на трудовите злополуки от човешка и икономическа гледна точка. Въпреки че е постигнат напредък, все още определени категории работници и икономически сектори са сериозно засегнати от опасност от злополуки.
По данни от Информационната система за трудовите злополуки на Националния
осигурителен институт (НОИ) лицата, осигурени за трудова злополука и професионална болест за 2011 г. са 2 586 546.
Статистиката на НОИ1 за трудовите злополуки показва увеличаване на общия
брой трудови злополуки през 2012 г. спрямо 2011 г. и намаляване през 2013 г. в сравнение с двете предходни години. През 2011 г. са регистрирани общо 2891 злополуки,
през 2012 г. – 3027, а през 2013 г. – 2768. За периода 2011 – 2013 г. броя на смъртните
трудови злополуки и тези, довели до инвалидност са намалели. Намаляване се отчита и
при загубените календарни дни от трудови злополуки.
Брой трудови злополуки и загубени календарни дни
Година

2011

Трудови злополуки
об- (бр.)
чл. 55,
що ал. 1
2891

2012

2384
от КСО
3027 2384

2013

2768

2264

в т.ч. предизвикали

Загубени

смърт
(бр.) инвалидност
общо чл. 55, ал. общо чл. 55, ал. 1
1
от КСО
116
94
82
74
от КСО
82
71
11
11

календарни дни
общо чл. 55, ал.
(бр.)
1

92

72

12

10

20695
167080
от КСО
7
15864
120925
4
15484
122916

Разпределението на трудовите злополуки по икономически 6дейности (КИД2008) определя секторите с най-висок риск за здравето и безопасността на работещите,
както следва:
- “Преработваща промишленост” – 769 трудови злополуки през 2011 г., 697 през
2012 г. и 657 през 2013 г.;
1

Данните за ТЗ на НОИ за 2011 г. са окончателни, а за 2012 и 2013 г. – оперативни, актуални към
11.01.2013 и съответно 10.01.2014 г.
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- “Транспорт, складиране и пощи” – 325 трудови злополуки през 2011 г., 271
през 2012 г. и 249 през 2013 г.;
- ”Строителство” – 292 трудови злополуки през 2011 г., 210 през 2012 г. и 208
през 2013 г.
В тези четири сектора са работили общо 1 336 998 осигурени лица, или около
51,69% от всички осигурени лица.
Разпределението на трудовите злополуки по трудов стаж и професионален
опит показва, че през 2011 г. са регистрирани 163 злополуки с работници и служители
с общ трудов стаж до една година, което е 6,83 % от злополуките станали на работното
място. Имащите стаж по професията до 1 година са допуснали 562 злополуки или 23,57
% от същите. В тази връзка работници и служители без професионален опит и трудов
стаж се очертават като уязвима рискова група.
Броят на трудовите злополуки в малките и средни предприятия2 през 2011 г.
общо са 1221, което е 42,23 % от общия брой.
Сравнителният анализ на оперативните данни за 2013 г. спрямо 2012 г. показва
намаляване на общия брой трудови злополуки с 259 и намаляване на трудовите злополуки, станали на работното място със 120. Общият брой на загубените календарни дни
от трудови злополуки показва намаляване с 3798, а загубените дни от злополуки, станали на работното място, се увеличават със 1991.
Намаляване на злополуките през 2013 г. спрямо 2012 г. се наблюдава в следните
сектори: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ с 12; „Преработваща промишленост“ с 40, „Производство и разпределение” с 28, „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“ с 30, „Транспорт, складиране и пощи“ с 22, „Финансови застрахователни
дейности“ с 28, „Административни и спомагателни дейности“ с 27, „Образование” с 26
и „Селско, горско и рибно стопанство“ с 14.
Увеличава се броят на злополуките в секторите: „Добивна промишленост“ с 21,
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ със 7, „Държавно управление“ с 10, „Професионални дейности и научни изследвания” с 12, „Култура, спорт и развлечения” с 18.
По отношение на случаите със съмнение за професионална болест, статистиката на НОИ показва, че откритите в териториалните поделения на НОИ досиета на лица
със съмнение за професионална болест, за периода 2001 - 2013 г. са 2960.
За страната се установява трайна тенденция на намаляване на случаите със съмнение за професионална болест – при средно ниво 330 лица с получени бързи известия
за периода 2001 - 2008 г., са регистрирани бързи известия за 111 лица през 2009 г., 47
лица през 2010 г., 61 лица през 2011 г., 24 лица през 2012 г. и 41 лица през 2013 г.
През 2013 г. в териториалните поделения на НОИ са открити 44 досиета за професионални болести, сигнализирани с бързи известия. Заболелите лица със съмнение за
професионален характер на заболяванията са 41. Най-голям брой бързи известия са получени в ТП на НОИ – Смолян (12), ТП на НОИ – София град (6) и ТП на НОИ – Перник (5), следват ТП на НОИ – София област (4), ТП на НОИ – Враца (3), ТП на НОИ –
Габрово (3) и др. Не са получени бързи известия в 14 ТП на НОИ.
Резултатите от контролната дейност на инспекцията по труда са друг съществен
източник на информация за състоянието на условията на труд в предприятията, за
ефективността на управлението на професионалните рискове на ниво предприятие, как2

Разпределението на трудовите злополуки по класификациите „Големина на предприятието”; „Общ трудов
стаж”; „Продължителност на работа в предприятието” и др. на Статистическа система “Трудови злополуки” се предоставя само за окончателни данни за ТЗ.
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то и за идентифициране на рискови сектори или проблеми в управлението на съществуващи и нововъзникващи рискове.
През 2013 г. от контролните органи на ИА ГИТ са извършени общо 55 952 проверки, в 42 170 предприятия с 1 584 372 заети лица, т.е. от контролната дейност на инспекцията по труда са обхванати около 70 % от работещите в страната3. Констатирано е,
че:
- 97,4 % от проверените предприятия има длъжностно лице, изпълняващо функциите на орган по безопасност и здраве при работа;
- 96,4 % от проверените предприятия имат изготвена оценка на риска за здравето и безопасността на работещите;
- 96,9 % от проверените предприятия имат осигурено обслужване на работещите от служба по трудова медицина;
- 62,0 % от предприятията има учредени комитети или групи по условия на
труд.
Като цяло тези показатели запазват нивата си от 2012 г. Слаб ръст бележи относителния брой на предприятията, в които работодателите утвърждават и изпълняват
програми с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска за здравето
и безопасността на работещите. Установено е, че в 94,7 % от проверените предприятия
има приети и утвърдени от работодателя конкретни мерки със срокове и отговорни лица за минимизиране на риска. Предизвикателство пред управлението на професионалните рискове е въвеждането на ефективни системи за мониторинг и оценка на риска,
обвързани с прилагането на нови технологии и технически решения, адаптирани към
съвременното развитие на науката и техническия прогрес, както и към появата на нови
психосоциални рискове – стрес при работа, упражняване на тормоз и насилие на работното място и др. В тази връзка през 2013 г. беше реализирана отново инспекционна
кампания за проверка на оценката на психосоциалните рискове, като продължение на
кампанията „Психосоциални рискове” на SLIC (Комитета на старшите инспектори по
труда към Европейския съюз) от 2012 г., реализирана през 2013 г. в предприятията от
икономически дейности: „Хотелиерство” и „Ресторантьорство”.
През 2013 г. се наблюдава лек спад на относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд – 41% (през 2012 г. този дял е бил
43 %), докато нарушенията по законосъобразността на трудовите правоотношения отбелязват незначителен ръст от три пункта и достига 60 %. Относителния дял на нарушенията по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител общо е под
0,3 %.
Въпреки очертаните позитивни тенденции за намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на условията на труд в предприятията, резултатите от контролната
дейност на ИА ГИТ показват, че все още част от производството в редица икономически дейности се реализира с остарели машини и оборудване, които са основен източник
на опасности за работещите от една страна, а от друга – намаляват производителността.
През 2013 г. са констатирани 14 904 нарушения, свързани с обезопасеността на работното оборудване, като най-голям брой от тях са свързани с неосигурена защита от директен и индиректен допир до ел. ток – 7 208 броя и с липсата на предпазни устройства
– 1 754 броя. С оглед създаване на по-качествени и сигурни работни места е необходимо да продължи подкрепата за работодатели, които правят инвестиции за подобряване
на условията на труд, вкл. реконструкция и модернизация на предприятията и работните места; внедряване на ново, и реконструкция и модернизация на използваното работ3

По предварителни данни на НСИ средният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2013 г. е бил 2 255 526 лица (източник: http://www.nsi.bg).
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но оборудване; изграждане на технически системи за контрол на параметрите на работната среда и др. И през 2014 г. ще продължи финансовата подкрепа за предприятията
по схемата „Безопасен труд”, изпълнявана по ОП „Развитие на човешките ресурси” и
по програмата на фонд „Условия на труд” към министъра на труда и социалната политика, чрез които работодателите могат да модернизират, реконструират, обезопасяват
съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения.
Ефективното управление на професионалните рискове изисква прилагането на
добре познатите инструменти за превенция в областта на БЗР да се подобри. Тъй като
оценката на риска е доказан подход за системното управление на безопасността и здравето при работа, както и важна част от много по-широк процес, който фокусира върху
превенцията, е необходимо да се работи за осигуряване на високо качество на оценката
на риска, като се стимулират лесни за прилагане инструменти, които да подпомогнат
предприятията при управление на професионалните рискове. В тази връзка дейностите
по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа” към ОПРЧР са основно насочени към длъжностни лица, специализирани звена и специалисти по безопасност и
здраве при работа за осъществяване на дейностите по превенция и контрол на професионалните рискове, чрез разпространение на информация и „добри практики”. През 2013
г. в рамките на проекта са разработени:
- един базов модел и 13 браншово ориентирани модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа, които са внедрени в над 200
предприятия;
- един общ профил и 30 профила по безопасност и здраве при работа по икономическите дейности;
- 23 от предвидените общо в проекта 30 Кодекси на „добри практики”; Продължава разработването на останалите 7 Кодекси на „добри практики” през 2014 г.
Избрани са изпълнителите за изготвяне на практически инструменти за оценка
на работното място по икономически дейности с 30 обособени позиции. Дейностите ще
продължат и през 2014 г.
Приоритетна област 3. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на
здравето и работоспособността.
Законодателството и ефективното му прилагане са от ключово значение за превенция на трудовите злополуки и професионални болести в предприятията. В тази
връзка ще продължат усилията за насърчаване на култура на превенция чрез дейности, насочени към:
- укрепване и развитие на сътрудничеството и диалога със социалните партньори, включително и чрез повишаване на двустранния диалог на ниво предприятие
- повишаване на осведомеността;
- подобряване на знанията и уменията на работещите по безопасност и здраве
при работа;
- разработване и разпространение на добри практики за подобряване условията
на труд, особено за МСП;
- подкрепа на предприятия за реализация на мерки за подобряване на условията
на труд
- опазване и укрепване на здравето на работниците и служителите
Подкрепата на социалните партньори за провеждане на ефективна политика
за здраве и безопасност при работа е важен ресурс. Превръщането на тази подкрепа в
конкретни инициативи е предизвикателство както за държавните институции, така и за
социалните партньори. Необходимо е да се развие капацитетът за създаване на парт-
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ньорства между различните организации за провеждане на ефективен диалог и пълноценно участие в процеса на прилагане на политиката по безопасност и здраве при работа, както на национално и браншово равнище, така и на ниво предприятие.
В рамките на приоритетната област през 2013 г. успешно се реализира проект за
повишаване на капацитета на социалните партньори на ниво предприятие за ефективно
прилагане на законодателството по БЗР „Достоен труд и диалог – обмен на добри практики”. По проекта са извършени дейности за разширяване на мрежата от комитети по
условия на труд на създадената и поддържаната уеб-страница в три нови бранша: миннодобивна промишленост; дървопреработваща и дърводобивна промишленост; хранително-вкусова промишленост.
Продължава и успешната реализация на проекта на социалните партньори „Подкрепа за достоен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в
рамките на който е изградена електронна платформа за дистанционно обучение по БЗР
и са проведени 10 кръгли маси по въпросите на БЗР в сектори: здравеопазване, образование, култура, химия, машиностроене, енергетика, както и по въпросите на социалният диалог по БЗР на местно и регионално ниво.
Със средства на фонд „Условия на труд”, възлизащи на 723 950 лв. са реализирани договори с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и с ИА „ГИТ”, чрез които е извършено обучение на
членовете на техните структури, браншови организации, работодатели, членове на комитети и групи по условия на труд, както и други служители и работници. Основните
теми са свързани със състоянието и тенденциите в развитието на условията на труд,
създаването на качествени работни места, опазването живота и здравето на работещите,
правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни
условия на труд, оценка и управление на професионалните рискове, превенция на трудовите злополуки и професионалните болести и мн. др.
Проведени са и други мероприятия, целящи укрепване на социалния диалог и
повишаване на осведомеността в областта на безопасността и здравето при работа.
В тази област през 2013 г. чрез Националната фокусна точка на Европейската
агенция по безопасност и здраве при работа (ЕА БЗР) се промотираха мотото и посланията на кампанията „Здравословни работни места. Да работим заедно за превенция
на риска”. Разпространени са 3 броя ръководства, посветени на темата на кампанията:
„Ръководство за кампанията”; „Висше управленско ниво в областта на безопасността и
здравето при работа” и ”Участие на работниците и служителите в безопасността и
здравето при работа”, както и други информационни и промоционални материали. В
рамките на Европейската седмица по БЗР през 2013 г. е проведена и национална конференция „Да работим заедно за превенция на риска”. В конференцията взеха участие над
100 представители на заинтересованите институции и социалните партньори, експерти
в областта на БЗР и представители на СТМ от цялата страна. Представяни бяха добри
практики в областта на двустранния диалог и участието на работниците и служителите
в управлението на БЗР от конкретни предприятия. Сътрудничеството с ЕА БЗР и реализирането на мероприятия за повишаване на осведомеността и обмяна на добри практики ще продължи и през 2014 г. в рамките на новата двугодишна кампания на агенцията
„Здравословни работни места - управлявай стреса!” 2014-2015 г.
С подкрепата на Фонд „Условия на труд” и с участието на социалните партньори
е разработено учебно помагало в помощ на образованието и обучението по БЗР в средното училище. Помагалото съдържа практически указания за преподавателите при обучението по конкретни теми в областта на БЗР. Също с подкрепата на фонда е разпространено и ръководство „Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда”.
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С оглед насърчаване на работодателите за подобряване на условията на
труд, се финансират проекти от Фонд „Условия на труд” и по схема „Безопасен труд”
в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
С финансовата подкрепа Фонд „Условия на труд” 26 предприятия са подобрили
условията на труд, като са направили: реконструкция и модернизация на работните помещения, ремонт на покривните конструкции, ремонт и обновяване на В и К, осветителна, електрическа и др. инсталации, обособяване и ремонт на съществуващи санитарно-хигиенни помещения и др. дейности. Подобрени са условията на труд на 3 187 работници и служители.
Наред с мерки за укрепване на капацитета на социалните партньори на национално, и на ниво предприятие и мерките за мотивиране на работодателите за извършване на реални промени и подобрения на условията на труд, в контекста на изграждането
на културата на превенция ключово значение имат и мерките за опазване и укрепване
на здравето на работещите.
Статистиката показва, че мускулно-скелетните смущения са една от основните
тревоги на работниците и служителите, а психосоциалните рискове, свързани с работата се утвърждават като все по-нарастващ проблем. Като прибавим към тези констатации и застаряването на работната сила, се отчита опасност, влошената работна среда да
стане пречка за постигане на по-висока заетост и икономически растеж. Ето защо чрез
цялостен подход за превенция на професионалните рискове е необходимо да бъдат убедени работниците и работодателите от огромните предимства на добрата работна среда
и на ефективните мерки за укрепване на здравето на работещите.
Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд е осигурена възможност за реализиране на програми за диагностика на професионалните болести. Развитието на програмите за диагностика на професионалните болести е необходима мярка
за превенция на здравните рискове чрез повишаване на ефективността от наблюдението. Целта е успешната рехабилитация и реинтеграция на работещите, принудени да
сменят работата си вследствие на трудова злополука, или поради различна степен на
трайна загуба на работоспособността са останали без работа.
През 2013 г. със средства на Фонд „Условия на труд”, в размер на 582 671 лева е
подпомогната реализацията на дейности по диагностика на професионалните болести.
За отчитания период са извършени медицински прегледи и диагностика на хоспитализирани общо 2 115 броя пациенти. Извършена е диагностика на силикоза, хроничен
бронхит, отравяне от метали и от органични разтворители, диагностика на професионален слухов неврит, професионално увреждане на автономната нервна система, на професионални болести на мускулно-скелетната система.
Със средства, осигурени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, през 2013 година са финансирани дейности, свързани с профилактика и рехабилитация на осигурените лица. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация са разходвани за: диагностични и терапевтични процедури, вкл. прегледите и изследванията; частична парична помощ за хранене и лимит за една нощувка. Издадени са
удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация на 37
870 лица. Общо изплатените суми са разпределени по фондове, както следва:
14 160 336 лв. от фонд “Общо заболяване и майчинство”; 511 492 лв. от фонд “Пенсии”;
8 664 лв. от фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”; 6 156 лв. от фонд “Трудова
злополука и професионална болест”. Относителният дял от общия брой лица, ползвали
парична помощ за профилактика и рехабилитация, е както следва: 96.39 % от фонд
“Общо заболяване и майчинство”, 3.51 % от фонд “Пенсии” и под 1 % - от фондовете
“Пенсии, несвързани с трудова дейност” и “Трудова злополука и професионална бо-
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лест”. В разпределението по възраст най-голям е относителният дял на лицата над 51годишна възраст – 63.57 %, което кореспондира с по-високата заболеваемост сред тази
възрастова група. На второ място с 34.71 % е делът на лицата от 31 до 50-годишна възраст. Несъществен е относителният дял на преминалите профилактика и рехабилитация
лица под 30-годишна възраст – 1.72 %. От ползвалите паричната помощ лица 63.80 %
са жени.
Дейностите по опазване и укрепване на здравето на работещите, свързани с профилактиката, ранното откриване и ефективната рехабилитация на свързаните с труда
болести, ще продължат и през 2014 г.
Изпълнението на мерките по приоритетите на Актуализираната национална програма по безопасност и здраве при работа – 2013-2014 ще допринесе за намаляване на:
- степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите;
- размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради
временна нетрудоспособност;
- броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или
преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност);
- средствата, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на
работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.);
- загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги, като следствие от събитие, което завършва с травма.
- осигурителната и застрахователната тежест и др.
Изпълнението на заложените мерки е финансово осигурено от: Държавния бюджет, в съответствие с програмните бюджети на отговорните министерства, ведомства
и организации за 2014 г.; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; фонд
„Условия на труд” и други източници.
АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2013 - 2014 ГОДИНА
№

Дейност/
Мярка

Описание на дей- Отговорни
институността/мярката
ции/

Очаквани
резултати

Участници

Индикатори за изпълнение

Полза/
Ефект

Необходими
средства
в лв.
/Източн
ик на
финансиране

Приоритетна област I. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд
Усъвършенстване на националното законодателство по БЗР
1

Определяне на условията и
реда за
извършване на
взривни
работи

Разработване на На- МТСП,
редба за условията и ИА”ГИТ”,
реда за извършване фонд „УТ”
на взривни работи
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те рискове при джет
тивен акт.
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нията за извършване на
взривни работи
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2

Определяне на минимални
изисквания
за осветление на
работните
места

Разработване на На- МТСП, МЗ
редба за минималните изисквания за
осветление на работните места

3

Усъвършенстване
на системата за задължителните предварителни
и периодични медицински
прегледи на
работниците и служителите

Разработване на проект на Наредба за
задължителните
предварителни и
периодични медицински прегледи на
работниците и служителите

4

Актуализация на
правилници, регламентиращи
БЗР:

Разработване на про- МИЕ,
екти на
МТСП,
-. Правилник по безопасността на труда ИА ''ГИТ'',
в металодобивните
предприятия от системата на цветната
металургия (В-01-03- социални
партньори
03), ХМ,1971г;

Усъвършенст- Обнародван Ефективна заДържаване на законо- в ДВ норма- щита на работе- вен бюдателството
щите от рискове, джет
тивен акт.
чрез определясвързани с осне на минималветлението на
ни изисквания
работните места
за осветление
на работните
места.

МЗ /
МТСП,
НЦОЗА,
НОИ,

Усъвършенст- Обнародван
ване на законо- в ДВ нормадателството
тивен акт
чрез определяне
на изисквания за
социални провеждане на
партньори задължителните
предварителни и
периодични
медицински
прегледи на
работниците и
служителите.

Хармонизиране
на нормативната уредба със
съвременните
технологични и
управленски
практики в
предприятията.

Проект на
правилник
по безопасност и здраве при работа

Ефективно наб- Държалюдение и конт- вен бюрол върху
джет
здравното състояние на наетите лица

Въвеждане на
Държаединни правила вен бюи норми
джет
Превенция на
Фонд
професионални- „УТ”
те рискове.

- Правилник за безопасност на труда при
термична обработка
на металите (изд.
1969г.)
- Правилник за безопасност на труда в
предприятията, производители на пиво и
малц в България (изд.
1973г.)
5

Актуализиране на
Статистическа система „Трудови злополуки“
(ДВ, бр. 50
от 2002 г.)

Изготвяне на общата НСИ, НОИ
методология и методиката за кодиране на
характеристиките на
трудовата злополука,
съгласно Регламент
(ЕС) № 349/2011
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Фонд
система, отго- в Държавен предоставяне „УТ”
варяща на Ев- вестник
на статистиропейските
ческа инфоррегламенти и
мация съпостанационалното
вима с тази на
законодателстстраните от ЕС
во
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6

Актуализиране на
Статистическа система „Професионални болести“
(ДВ, бр. 5
от 2004 г.)

Изготвяне на общата НСИ, НОИ
методология и методиката за кодиране
на характеристиките
на професионалната
болест, съгласно
Регламент (ЕС)
№1338/2008

Статистическа Обнародване Събиране и
Фонд
система, отго- в Държавен предоставяне „УТ”
варяща на Ев- вестник
на статистиропейските
ческа инфоррегламенти и
мация съпостанационалното
вима с тази на
законодателстстраните от ЕС
во

Усъвършенстване на контрола по прилагане на законодателството в областта на БЗР
7

Укрепване
на административния капацитет на
ИА ГИТ
(Проект
„Повишаване ефективността
на контролната
дейност на
ИА ГИТ” )

Въвеждане на инфор- ИА
мационните техноло- „ГИТ”,
гии в дейността на
МТСП
ИА ГИТ

Обучение на инспек- ИА „ГИТ”
ЦРЧРРИ
торите по труда
към
МТСП

Сключен договор за работа
по Проекта,
дейност „Разработване и
внедряване на
информационна система на
ИА ГИТ”

Разработена и
внедрена
информационна система*

Повишаване на
професионалната компетентност на служителите

Повишаване
на квалификацията на
служителите
и поддържане
на придобити
специфични
знания и умения за провеждане на
ефективен и
качествен
контрол (общо 460 служители)*

Повишаване
качеството на
контролната
дейност

3 535 929
,29 лв. с
ДДС*

Повишаване
качеството на
контролната
дейност

565 680
лв. с
ДДС*

(* дейността
стартира през
2012г и ще
приключи
през 2014г.)

(* бюджетът е
об-що за
дейността от
2013г. до
2014г.)

(* бюджетът е
общо за
дейността от
2013г. и
2014г.)

(* дейността
стартира през
2013г. и ще
приключи
през 2014г.)
8

Осигуря- Осигуряване на инИА „ГИТ”
ване на
формация за дейностпрозрачта на ИА „ГИТ”
ност на
дейността
на Инспекцията по
труда пред
общество-
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Периодични
публикации,
информационни кампании
Поддържане на
сайта на ИА
„ГИТ”
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то

9

Осъществяване на
ефективна
контролна
дейност

Насочване на контИА „ГИТ” Извършени
ролната дейност в
проверки
предприятия, извършващи дейност на
големи строителни
обекти, в т.ч. магистрали Тракия и Струма, обекти на „Метрополитен” АД гр.
София

Подобрена
защита на работниците,
извършващи
дейности на
големи строителни обекти в
областта на
условията на
труд

Инспектиране на
ИА „ГИТ” Извършени
предприятията с риспроверки
кови производства и
дейности, подлежащи
на периодичен контрол

Превенция по
здраве и безопасност при
работа в рискови производства
и дейности

Информационно осигуряване на системата по БЗР
10

Обработка
и систематизиране
на статистическата
информация за трудовите
злополуки
и професионалните
болести

Статистическа информация за трудовите злополуки за
2012 г.

НОИ

Статистическа
информация,
публикувана в
сайта на НОИ

Налична,
актуална
статистическа информация за 2011 г.

Предприемане Бюджет
на мерки и
на НОИ
мотивиране на
управленски
решения по
безопасни и
здравословни
условия на труд

11

Обработка
и систематизиране
на оперативна информация
за трудовите злополуки

Годишна оперативна НОИ
информация за трудовите злополуки за
2013 г.;

Оперативна
информация,
публикувана в
сайта на НОИ

Навременна
оперативна
информация
за съответния
период

Предприемане Бюджет
на мерки и мо- на НОИ
тивиране на
управленски
решения по
безопасни и
здравословни
условия на труд

Публикуване на
данните в

Разработване в таб- НОИ
личен и графичен вид
на статистическата

12

Оперативна информация за трудовите
злополуки за всяко
тримесечие на 2014 г.

Осигуряване на
навременна
оперативна информация за ТЗ

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Книга за тру- Електронен Очертаване на Бюджет
дови злополу- вариант и на тенденции в
на НОИ
ки/ брой, разп- хартиен но- трудовия трав-
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интернет
страницата
на НОИ за
трудовите
злополуки
и професионалните
болести

информация за трудовите злополуки и
професионалните
болести, разпределени по класификациите съответно на
ССТЗ и ССПБ.

ределение,
показатели;

13

Предоставяне на
електронни
административни
услуги за
“Подаване
на декларация за
трудова
злополука”
и “Подаване на бързо
известие за
съмнение
за професионална
болест”.

Разработване и внед- НОИ
ряване на софтуер в
съответствие със
Закона за електронното управление.

Въведени в
практиката две
нови електронни административни услуги

14

Разработване на
Национален азбестов профил

Изготвяне на инфор- МЗ,
мация относно националното законода- НЦОЗА
телство, свързано с
азбеста; събиране на
данни за внос, производство и използване
на азбест и азбестови
продукти през годините, данни за експонирани на азбест
работещи, данни за
заболеваемост, свързана с експозиция на
азбест и др.

Информация
Разработен
относно: вноса, документ
производството
и използването
на азбест и
азбестови продукти; експонирани на азбест работещи;
заболеваемост,
свързана с
експозиция на
азбест и др.

сител

матизъм

Електронни
административни услуги,
достъпни на
интернет страницата на
НОИ

Подобряване на Бюджет
административ- на НОИ
ното обслужване и намаляване
на административната тежест
за осигурителите/ практикуващите лекари
чрез осигуряване на възможност по електронен път да се
сигнализират
случаите на
трудова злополука или професионална болест.

Годишник на
НОИ

Наличие на
Държаинформационна вен бюбаза за разра- джет
ботване на Национална програма за елиминиране на свързаните с азбеста
заболявания

Приоритетна област II. Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място
15

Управление
на дейността
по здравословни и
безопасни
условия на
труд

Разработване на Ко- ИА „ГИТ”
декси на „добри
практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по
безопасност и здраве
при работа

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Разработени
Кодекси на
„добри практики”; Технически
правила, Ръководство с практически правила
и ръководни
принципи по
безопасност и

35

Издадени и
разпространени 30 бр.
Кодекси за
„добри практики” в тираж
по 1000бр.
всеки*

Подобряване на
организацията
по осигуряване
на здравословни
и безопасни
условия на труд
в предприятията

1 998 547
лв. с
ДДС*

(* бюджетът е
общо за
дейността
през
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17

здраве при работа за 30 икономически дейности

(* дейността
стартира през
2012г и ще
приключи
през 2014г.)

2013г. и
през
2014г.

Разработване на прак- ИА „ГИТ”
тически инструменти
за оценка на работното място по икономически дейности

Изготвени 30
методики за
оценка на риска по икономически дейности, въведени в
програмен
продукт за
оценка на риска

Достъпен за
използване от
широк кръг
потребители
програмен
продукт за
оценка на
риска с въведена информация за 30
икономически дейности
(* дейността
стартира през
2012г и ще
приключи
през 2014г.)

Подобряване на 1 846 400
организацията лв. с
по осигуряване ДДС
на здравословни и безопасни
условия на труд
в предприятията

Мониторинг на
условията
на труд по
икономически дейности

Разработване на про- ИА „ГИТ”
фили по безопасност
и здраве при работа
по икономически
дейности

Изготвени общ
профил и 30
профила по
икономически
дейности

Разработен
общ профил и
30 бр. профили по икономически дейности*

Наличие на
актуална информация за 30
икономически
дейности

Осигуряване на
здравно
наблюдение в сектор “Здравеопазване”

Проучване на психоемоционалното напрежение, насилието,
стреса и бърнаут синдрома (синдром на
професионалното
изчерпване)

(* дейността
ще стартира
през 2012г и
ще приключи
през 2014г.)

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Социални
партньори,
НЦОЗА МЗ

Идентифициране на рискови
фактори за
развитието на
бърнаут синдрома , насилието, стреса и за
влошаване на
здравето на
медицинските
работници

36

- Разработени
информационни материали за рисковите фактори за
развитието на
бърнаут синдрома и за
влошаване на
здравето на
работещите в
здравеопазването

Ограничаване
на насилието,
стреса и бърнаут синдрома и
влиянието му
на заболявания
с психо-соматичен механизъм на възникване, като:
повишено артериално налягане, исхемична болест на
- Разработени сърцето, язвена
препоръки за болест на стоограничаване маха, депресия
на вредното и др.
действие на
рисковите
фактори за

2 358 046
лв. с
ДДС*
(* бюджетът е
общо за
дейността
през
2013г. и
през
2014г.)
Държавен бюджет
Фонд
„УТ”

www.nahsw.com

развитието на
бърнаут синдрома и за
влошаване на
здравето на
персонала в
здрвавеопазването
18

Осигуряване на
здравно
наблюдение в образователния
сектор

Проучване на психо- НЦОЗА емоционалното нап- МЗ
режение, стреса и
бърнаут синдрома
(синдром на професионалното изчерпване)

Идентифициране на рискови фактори за
развитието на
бърнаут синдрома и за влошаване на
здравето на
учителите

- Разработени
информационни материали за рисковите фактори за
развитието на
бърнаут синдрома и за
влошаване на
здравето на
учителите

Ограничаване Държана бърнаут син- вен бюдрома и влияни- джет
ето му на заболявания с психо-соматичен
механизъм на
възникване,
като:

повишено артериално наляга- Разработени не, исхемична
препоръки за болест на сърограничаване цето, язвена
на вредното болест на стодействие на маха, депресия
рисковите
и др.
фактори за
развитието на
бърнаут синдрома и за
влошаване на
здравето на
учителите
Приоритетна област ІІІ. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите
към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността
19

Рехабилитация и
реинтеграция на
работещи
от рискови
сектори на
икономиката

Рехабилитация и реин- НОИ, МЗ
теграция на работещи
от рискови сектори на
икономиката, които са
принудени да сменят
работа си вследствие
на трудова злополука и
професионална болест,
или поради различна
степен на трайна загуба на работоспособността, са останали без
работа

Разработени и
прилагани национални отраслови програми за рехабилитация и реинтеграция на
работещите

Брой работещи, преминали рехабилитация

Подобряване
Бюджет
на професио- на ДОО
налния и здравен статус на
работната сила
в рискови сектори от икономиката

20

Издаване и
разпространение на
информационни
материали

Изготвяне на дипляни МИЕ,
с резюме на найфонд „УТ”
важните разпоредби
от актуализираните
правилници за безопасност на труда

Правилно прилагане на нормативните актове

Брой предприятия, разполагащи с
информационни материали

Повишена
Фонд
информираност „УТ”
с цел правилно
прилагане на
нормативните
актове

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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във връзка
с актуализираните
правилници за безопасност на
труда
21

Подкрепа
за достоен
труд –
информиране на
работещите
с цел насърчаване
на промените в поведението
за укрепване на
здравето и
работоспособността

Изграждане и функ- КТ „Подциониране на елект- крепа”
ронна платформа за
дистанционно обучение по БЗР.
Поддържане на мрежа
от информационни
бюра "Достоен труд"
Провеждане на кръгли маси по въпросите
на БЗР.
Издаване на наръчници по БЗР и разпространение на добри
практики.

Функционираща ел. платформа за дистанционно
обучение

Повишаване
на мотивацията и информираността за
подобряване
на безопасДействаща
ността и
мрежа от 25
здравето на
информацион- работното
ни бюра в в
място
страната с ( 1
централно бюро в София,
шест регионални центъра, и
18 спомагателни бюра в
страната.)

Подкрепа за
ОП
достоен труд – ”РЧР”
информиране
на работещите
с цел насърчаване на промените в поведението за укрепване на
здравето и
работоспособността

Проведени
кръгли маси – 3
бр. Издадени
информационни материали –
2 бр.
22

Укрепване
и разширяване ролята
на социалния диалог
за повишаване на
мотивацията за прилагане на
законодателството
по безопасност и

Провеждане на обучение по безопасност
и здраве при работа за
представители на:
комитетите/групите
по условия на труд,
областните съвети по
условия на труд, отрасловите (браншовите) съвети по условия
на труд, както и на
работодатели и работодателски организации

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Социални Проведени
семинари за
партньо- обучение по
ри, Фонд безопасност и
„Условия здраве при
на труд” работа

38

Брой проведени обучения

Повишаване на Фонд
капацитета на „Условия
социалните
на труд”
партньори на
ниво предприятие за ефективно прилагане
на законодателството по
безопасност и
здраве при
работа

www.nahsw.com

здраве при Провеждане на информационни кампаработа
нии за превенция на
професионалните
рискове

23

24

Подобряване на
информираността и
компетентността на
работещите
за осигуряване на БЗР

- Организиране и
провеждане на тематични курсове;
- Разработване на
обучителни материали;
- Разпространение на
примери за добра
практика - подбор и
разпространение на
примери за добра
практика от утвърдени европейски и други източници;
- Разработване на
ръководство за оценка
на психосоциалните
рискове при работа в
офис
Повишава- Периодичен обмен на
не ефекинформация за състотивността янието на условията
и ресурсна- на труд
та обезпеченост на
сътрудничеството
между
ИА”ГИТ”,
други контролни
органи и
социалните
партньори.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

Социални Проведени
конференции и
партньо- кръгли маси за
ри, Фонд обмяна опит и
„Условия добри практики
на труд” в областта на
безопасност и
здраве при
работа;

МЗ /
НЦОЗА;
Фонд
„УТ” ,

Издадени и
разпространени
информационни материали
по безопасност
и здраве при
работа за рискови отрасли и
дейности, и за
рискови групи
работещи
Проведено
обучение на
специалисти в
областта на
ЗБР;

Брой проведени информационни
кампании

Повишаване на Фонд
осведомеността „Условия
и мотивацията на труд”
на работещите
и на работодателите за изпълнение на
законодателството по безопасност и здраве при работа

Брой проведени обучения;

Повишена ком- Държапетентност на вен бюработещите в джет
областта на
осигуряването
на БЗР – медицински и немедицински специалисти, работодатели и
мениджъри,
работещи и
техните представители –
синдикати,
КУТ и ГУТ.

Брой обучителни материали;

социални Разработени и
партньори разпространени
Разработено
обучителни
ръководство
материали;
Подбрани и
разпространени
примери за
добра практика

ИА
„ГИТ”,
социални партньори

- Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
контрола

- Обмен на
информация
в тристранния съвет по
условия на
- Активиране
труд и
дейността на
ефективно
комитетите и
сътруднигрупите по усло- чество
вия на труд, там,
където ги има и
- Повишасъответно създа- ване активността на
ване на такива
КУТ/ГУТ

39

Развитие на
Държасоциалното
вен бюпартньорство на джет
работното място
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25.

Насърчаване на работодателите
за подобряване на
условията
на труд в
предприятията

Финансиране на дей- Фонд
ности за модернизи- „УТ”
ране на работното
оборудване и технологиите и управление
на професионалните
рискове в предприятията

Финансирани и
реализирани
проекти за подобряване условията на труд в
предприятията

Брой предп- Повишаване
Фонд
броя на предп- „Условия
риятия
риятията, пона труд”
добрили условията на труд с
финансовата
подкрепа на
Фонд “Условия
на труд”

Предоставяне на без- АЗ
възмездна финансова
помощ по Схема „Безопасен труд” в рамките на ОПРЧР за:
модернизация и/или
реконструкция и/или
обезопасяване на
съществуващи обекти, технологични
процеси, машини и
съоръжения; закупуване на предпазни
средства и специално
работно облекло;
разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на
ново работно оборудване и технологии;
обучение на служители за безопасна работа с нововъведено
работно оборудване и
технологии

Финансирани и
реализирани
проекти за подобряване условията на труд в
предприятията

Брой работодатели
(предприятия)

Повишаване на
ефективността
на производството и производителността на
труда чрез създаване на услоБрой обуче- вия за рациони служите- нално използвали
не и организация на трудовите, материалните
и финансови
ресурси

70 млн.
лв. * /
ОПРЧР

(*Общ
бюджет
по схемата
BG051
PO0012.3.02
“Безопасен труд
” за периода
2011 г. –
2013 г.)

***

гр. София, ул. „Триадица” 5А
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