ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 3/2015 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода юли - септември 2015 г.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(ЗБУТ) – СЕРТИФИКАЦИЯ НА РАБОТЕЩИ УПРАВЛЕНСКИ СИСТЕМИ ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ИМИДЖ? Автор - Илиян Нисторов
ТРИ СЦЕНАРИЯ ЗА НОВИТЕ И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ
РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ДО 2020 г. – ПОГЛЕД ОТ 2025 г. КЪМ НАСТОЯЩЕТО!
ГОДИШЕН ДОКЛАД на ЕАБЗР ЗА 2014 г.

НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ТРЕТИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2015 година.
През настоящата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в
електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този брой е плод на труда на колектива
на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ
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ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2015 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
юли - септември 2015 г.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(Обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 54 от 17 юли 2015 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.). Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в "Държавен вестник" - 17 юли 2015 г.
Измененията и допълненията в Кодекса на труда имат за цел уреждане на неуредени трудови правоотношения и усъвършенстване и прецизиране на действащи текстове в Кодекса на труда (КТ).
От внесените предложения на Министерския съвет в Народното събрание депутатите не гласуваха правото на представително облекло за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация чрез създаването на нова алинея 18 в чл.
107а, която да гласи, че „за осъществяване на служебните си задължения служителите,
работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на
представително облекло при условия и по ред, определени от Министерския съвет“.
Останалите предложени промени в Кодекса на труда бяха приети, в т.ч.:
1. Регламентиране на краткотрайната сезонна селскостопанска работа, възложена от регистриран земеделски стопанин чрез приемането на нова законова разпоредба - чл. 114а от Кодекса на труда.
В „Държавен вестник”, брой 54 от 17 юли 2015 г., е обнародвана и Наредба №
РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по
труда, в сила от 21 юли 2015 г.
По този начин са определени и подзаконово условията и редът за предоставяне,
регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда
пред инспекцията по труда, като е утвърден и образец на трудов договор по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда съгласно приложението към наредбата.
2. Регламентира се задължението на работодателя да води трудово досие на
работника или служителя – чрез нов чл. 128б в кодекса.
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3. Нова редакция на чл. 139 от Кодекса на труда за установяването на работно време с променливи граници.
4. Времето на неплатен служебен или творчески отпуск да се зачита за трудов стаж чрез създадена нова ал. 2 в чл. 161 от КТ.
5. Промяна в правото на платен отпуск за майчинство за четвърто и следващо дете с новата редакция на чл. 164, ал. 1 от КТ.
6. С новата редакция на чл. 192, ал. 1 от Кодекса на труда само длъжностно лице с ръководни функции може да бъде оправомощено от работодателя да налага
дисциплинарни наказания по КТ.
7. Прецизиране на текстовете в чл. 230, 231 и 232 на Кодекса на труда по отношение на обучението по време на работа
8. Нова административна мярка на контролните органи на инспекцията по
труда чрез измененията в чл. 404 от КТ.
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са прецизирани
текстовете и на членове 3, 136а, 140, 167а, 172, 174, 176, 176а, 327, 328, 402.

***

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
(Обн., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г.)

В „Държавен вестник”, брой 46 от 23 юни 2015 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
Промените влизат в сила от 27 юни 2015 г. и са обусловени от въвеждането на
разпоредбите на Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26
февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО
на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се
приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.3.2014 г.).
Промените са следните:
1. Член 2 има нова редакция, съгласно която Наредбата не се прилага за обозначаване на опасни вещества и смеси, продукти и/или оборудване, предназначени за
пускане на пазара, освен ако други нормативни актове изрично препращат към нея.
2. Новата редакция на член 23 от наредбата е с две алинеи и гласи:
"Чл. 23. (1) Пространства, помещения или оградени места, които се използват
за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с
подходящи предупредителни знаци съгласно т. 3, буква "б" на приложение № 2 или се
маркират съгласно т. 1 на приложение № 3, освен в случаите, когато етикетирането
на отделните пакети или контейнери e подходящо за тази цел.
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(2) В случаите, когато няма равностоен предупредителен знак за опасни химични вещества или смеси в т. 3, буква "б" на приложение № 2, се използва съответната
пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(ОВ L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008)."
3. В Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 „Минимални общи изисквания към
табелите” е заличен предупредителен знак „Вреден или дразнещ материал”:

В същото приложение № 2 към предупредителен знак „Внимание! Опасност” е
допълнено обяснението, че „Този предупредителен знак не се използва за предупреждаване за опасни химични вещества или смеси, с изключение на случаите, когато предупредителният знак се използва за обозначаване на складирането на опасни вещества или смеси съгласно т. 7, второ изречение на приложение № 3."

4. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 „Минимални изисквания към знаците върху контейнери и тръби” в съответните текстове са направени измененията,
свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.3.2014 г.).
5. Съгласно измененията в заключителните разпоредби на наредбата:
§ 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда", на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на областните дирекции на Министерството на вътрешните
работи (отпадат думите: „на Столичната дирекция на вътрешните работи, както и на
министъра на извънредните ситуации и оправомощени от него длъжностни лица”).
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на труда и социалната политика и министърът на вътрешните работи съобразно тяхната компетентност (отпадат думите: „министърът на извънредните ситуации”).

***
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НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от
2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на канцерогени и мутагени при работа
(Обн., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 46 от 23 юни 2015 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.),
издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на
здравеопазването.
Промените влизат в сила от 27 юни 2015 г.
С измененията и допълненията в Наредба № 10 от 2003 г. са въведени разпоредбите на:
1. Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (ОВ L 158 от 30.04.2004);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.).
Измененията и допълненията в Наредба № 10 от 2003 г. са предимно редакционни и имат за цел да актуализират наредбата по отношение на новите нормативни
актове, обнародвани след 2004 г., например:
1. В чл. 2, ал. 2 думите "Наредба № 1 от 2003 г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 32 от 2003 г.)" са заменени с "Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)".
2. В чл. 12 думите "Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на химични агенти при работа" са заменени с "Наредба № 13 от 2003 г.
за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти
при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.)".
3. В чл. 21, ал. 8 съкращението "Д "ОИТ" се заменя с "териториалната дирекция "Инспекция по труда", а съкращението "ХЕИ" се заменя с "регионална здравна
инспекция".
4. В чл. 24, ал. 1 думите "Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)" се заменят с "Наредба № 3 от 2008 г. за условията и
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14
от 2008 г.)".
5. Навсякъде в наредбата думата "препарат" се заменя със "смес", а "препарати" със "смеси".
6. Осъвременени са определенията на понятията "Канцероген" и "Мутаген".
***
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НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от
2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на химични агенти при работа
(Обн., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 46 от 23 юни 2015 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.), издадена от
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.
Промените влизат в сила от 27 юни 2015 г.
С измененията и допълненията в Наредба № 13 от 2003 г. са въведени разпоредбите на Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.).
Направени са следните промени:
І. Съгласно измененията в чл. 3 от наредбата:
1. При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и
периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид освен останалите фактори, и: информация за безопасност и здраве, в
това число данните от информационния лист за безопасност, изготвен съгласно
изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) №
793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на
Комисията (OB L 396 от 30.12.2006 г.) (Регламент (ЕО) № 1907/2006), предоставен от
доставчика на веществото или сместа или от всеки участник във веригата на доставки,
от когото се изисква да извърши оценка на безопасността на химичното вещество или
смес.
2. Производителите, вносителите и участниците във веригата на доставки на химични агенти са длъжни при поискване да предоставят на работодателя:
- цялата посочена по-горе информация за опасните химични агенти, необходима
за изготвяне на оценката на риска на работещите;
- друга налична информация, необходима за специфичната оценка на риска за
потребителите, за предоставянето на която не са въведени задължения в Регламент
(ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).

гр. София, ул. „Триадица” 5А

7

www.nahsw.com

ІІ. Съгласно измененията в чл. 13 от наредбата, работодателят е длъжен да осигурява на работещите и/или техните представители освен останалата досегашна информация, и достъп до информационните листове за безопасност на използваните
химични агенти, предоставени от доставчиците в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;
ІІІ. В чл. 15, ал. 5 думите "дирекция "Областна инспекция по труда" се заменят с
"дирекция "Инспекция по труда".
ІV. Осъвременено е определението на "Опасен химичен агент" - това е всеки
химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно
класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент; както и
в) всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация
като опасен по буква "а", може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да
създаде риск за безопасността и здравето на работещите, включително и всеки химичен
агент, за който е определена гранична стойност по приложение № 1.
***

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от
2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.)
(Обн., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 46 от 23 юни 2015 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.), издадена от
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.
Промените в Наредба № 6 от 2006 г. влизат в сила от 27 юни 2015 г. и с тях са
въведени разпоредбите на:
1. Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на
работното място (OB L 216 от 20.08.1994 г.);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1, 5.03.2014 г.).
По-важните изменения и допълнения са в приложението към чл. 8, ал. 2 (Неизчерпателен списък на работите, забранени за лица, ненавършили 18 години) в
раздел І.Работи, свързани с въздействие на физични, химични и биологични агенти, и в
Раздел ІІ.Процеси и видове работи, където текстовете са актуализирани в съответствие
с въведените директиви и актуализираните наредби, представени дотук.
Навсякъде в наредбата думите "областната дирекция "Инспекция по труда" са заменени с "териториалната дирекция "Инспекция по труда".
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НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
юли - септември 2015 г.
НАРЕДБА № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване
на условията на труд на бременни работнички и
на работнички родилки или кърмачки
(Обн., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 46 от 23 юни 2015 г., е обнародвана Наредба № РД07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и
на работнички родилки или кърмачки, в сила от 27 юни 2015 г.
Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването на основание чл. 307, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)
и с нея се отменя Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за
извършване от жени (ДВ, бр. 58 от 1993 г.).
С Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на
бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки са определени изисквания за подобряване на безопасността и здравето при работа на бременни работнички и
на работнички родилки или кърмачки.
Наредбата се прилага във всички предприятия, места и дейности по чл. 2, ал. 1 и
2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Наредбата се прилага заедно с нормативните актове, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като се спазват по-строгите специфични и/или допълнителни изисквания, когато тя определя такива.
***

НАРЕДБА № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда
пред инспекцията по труда
(Обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 54 от 17 юли 2015 г., е обнародвана Наредба № РД
07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на
трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.
Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика на основание
чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда и влиза в сила от 21 юли 2015 г.
С наредбата са определени условията и редът за предоставяне, регистриране и
отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда и се утвърждава образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на
труда съгласно приложението.
***
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ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) – СЕРТИФИКАЦИЯ НА
РАБОТЕЩИ УПРАВЛЕНСКИ СИСТЕМИ
ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ИМИДЖ?
Добрите практики по управлението на ЗБУТ изискват от бизнеса и найвече отговорните фирми да знаят своите цели и да формират адекватна за постигането
им политика. Но от 18 годишната практика по ЗБУТ в България все повече става лоша
практика, че се изпълняват задачи, което ги обърква и дори си мислят, че преследват
цели.
А целта на доброто управление на ЗБУТ е много повече от задачата, и тя
надхвърля хоризонта на ежедневието, разполагайки се далеч напред в бъдещето.
И точно поради тази подробност, или по-точно от неразбирането ù, доведе до
едно от най-големите извращения в българската икономика, носещо милиони левове
загуби – търговията със сертификати, доказващи наличие на добре работещи системи за
управление по ЗБУТ, които всъщност не работят.
Проблемите се създават умишлено между работодателя и сертифициращата институция, които в България се нароиха бол.
Но проблемите се подхранват и от това, че Българската служба за акредитация,
няма обратна връзка за лошите „сертифициращи институции” и „лошите работодатели”
и консултанти, които умишлено подменят целите си със задачи и то „за едни пари”, по
схемата „след нас и потоп”.
Да декларираш пред обществото, че фирмата работодател се развива устойчиво
(устойчиво развитие значи добро икономическо, социално и екологосъобразно състояние на фирмата), не значи да си накичил сертификати от интегрираната система за управление на входа на фирмата, или над дебелото бюро на шефа.
В повечето случаи това е демонстрация на еднократно задоволен с храна и подслон добитък – принуден насила да работи за другиго (най-вече на работодатели с престъпни намерения) и да има страх, а не спокойствие за личната си работна социализация.
Да изпълняващ задачите си по ЗБУТ под натиск, или проформа да говориш, че
ги изпълняваш или по-точно, не ги изпълняваш, а говориш, че ги изпълняваш, съвсем
не означава, че фирмата има цели по ЗБУТ (например постоянно развитие и усъвършенстване на системата, чрез коригиране на действия и процедури), а още по-малко, че
ги постига.
Да си поставя цели по ЗБУТ и да ги декомпозира по задачи и процедури означава, че и последния работник във фирмата преди всичко разбира основите и смисъла на
наличие на СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗБУТ съгласно признат или дори не
официално признат стандарт, да проектираш бъдещето на тази система и всички (и работодател и работник), да поемат отговорност за тази система.
Работещите хора във фирмата (и работодателя и работниците) сами са отговорни
за това, което позволяват да им се случва (лоши условия на труд, трудови злополуки,
професионални болести, търговия с болнични листа и др.), което рефлектира с мултиплицираща сила в обществото и икономиката на България.
Икономиката на България недостатъчно „произвежда” работни места поради гореспоменатото, а човешкият "капитал” тук става все по-неконвертируем.
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Културата „здравословно и безопасно работно място" поради фалшивото й сертифициране в много български фирми, създаде и капсулирани острови и гета, необщуващи помежду си и с останалите бизнеси от своя бранш дори.
Днес Българската служба по акредитация (БСА) и сертифициращите фирми по
ЗБУТ трябва да вземат драматични решения по този въпрос. Те трябва просто да следват правилата на световно признатите институции, като ISO,CEN,CENELEC и общо
правилата на ЕС, и да настояват и контролират, другите как ги следват тези правила.
Защото българският бизнес не е сложен на някакъв изолиран коловоз за достигане на култура по ЗБУТ, както мнозина си го представят, и нищо не ни пречи да продължаваме традиционното си сътрудничество с най-развитите, най-богатите и найможещите, за да постигнем тази култура.
Днес за първи път в модерната история на икономиката на България дългосрочно е ясно къде стоим, имаме възможност за предвидима, принципна позиция по ЗБУТ и
не се налага по Андрешковски да хитруваме с търговия на сертификати по ЗБУТ, и
дълбоко вярвам, че тези които го правят - го правят по манталитетни причини, нямащи
общо с българския национален интерес, нито на работодателя, нито на работника.
Българският бизнес като цяло има с какво да се гордее по ЗБУТ и в болшинството си е стъпил на едно сериозно икономическо и социално развитие. Това, което ни
спира към тази висша социална култура (здравословното работно място), не е макрорамката и външната бизнес среда, а корупцията и слабостта на сертификационната система, недостатъчната отвореност на бизнеса към обществото, проблемите с върховенството на правото в контрола и одита по ЗБУТ, консервативната, културна и езикова
затвореност към бизнеса в Европа и света.
При това тези фактори, пречещи за развитието на тази социална култура в българския бизнес, не са исторически социални натрупвания, които при добра воля да не
могат да бъдат отстранени за година, две, но... биха станали съдбовен български проблем, който ще ни виси на шията вовеки веков, ако тук и сега не се вземат адекватни
мерки.
Така, че пътят и за Българската Служба по Акредитация, и за сертифициращите
фирми, и за консултантите по въвеждане на управленски системи, и за работодателя, и
за работника е ясен - просто трябва да се огледаме в практиката на тези, които са в ситуация сходна на нашата и да анализираме внимателно техните политики по ЗБУТ.
Каквото и да правим обаче, едно не бива да продължава - мрънкането и воят, че
българският работодател се държи като "чорбаджия", че работникът ни е неквалифициран и поради това иска да си е в лоши и нехигиенични условия на труд, че българският
бизнес е не повече от една лоша манифактура.
Търговци на сертификати по ЗБУТ е имало, както и пророци на апокалипсиса е
имало и дори в най-добрите времена, но не бива днес да го забравяме и допускаме това,
защото нещата, ако наистина се повтарят като мантра, ще стават все по-зле, а имиджа
на сертифицираните - все по-непривлекателен.
Поради всичко казано до тук, предлагам - КРИТЕРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ОЦЕНКА НА СЕРТИФИЦИРАЩИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ:
1. Използва ли сертифициращата фирма, "външни" за нея КОНСУЛТАНТИ по
внедряване на системи за управление по ЗБУТ и социална отговорност?
2. Има ли българска акредитация сертифициращата фирма?
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3. Спазва ли сертифициращата фирма световното правило в стандартизацията, че
за внедряването на една управленска система, например съгласно ISO 9001, има минимум още пет други основни стандарти (ISO 9004, ISO 10 005, ISO 10 013, ISO 10 002,
ISO 10 017 ), които съпътстват внедряването му?
4. На какъв принцип се подбират одиторите в сертифициращата институция?
Преди да бъде назначен на работа, даден одитор има ли практически изпит по "снемане
на статус на системата за управление" на съответната фирма и извършва ли се паралелен одит?
5. Управлява ли сертифициращата фирма система и сертифицирана ли е съгласно стандарти ISO 19001, ISO 17 021, и по какви критерии определят необходимото време за одитиране на дадена система за управление. Влияе ли големината (мащаба на управляемост) на одитираната фирма върху времето за одит и как?
6. Има ли сертифициращата фирма оспорени начини на сертифициран от нея работодател, по които се прилагат стандартите във връзка със системите за управление?
7. Търсен ли е от Вашата сертифицираща фирма мнението на експерт-одитор
при извършване на класиране на фирми кандидати да изпълняват обществени поръчки
относно валидността на сертификатите им за наличие на управленски системи?
8. Има ли в сертифициращата фирма одитори с недостатъчна или неадекватна
компетентност, доказано злоупотребили с неподготвеността на клиента си, очакващ
сертифициране (като резултат от лошо свършена работа на консултанта по сертификация)?
9. Има ли случаи в сертифициращата фирма на отхвърлена сертификация на
фирма клиент за сертифициране, ползвал услугите на консултант, неадекватен на изискванията на стандарт ISO 10019.
10. Сертифициращата фирма колко клиенти е сертифицирала на които внедрената система за управление отговаря на изискването - ПОСТИГНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
(оптимална пазарна цена за единица неин продукт - при зададено негово качество)?

Илиян Нисторов
сертифициран "Външен одитор на
системи за управление на ЗБУТ"
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

ТРИ СЦЕНАРИЯ
ЗА НОВИТЕ И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ РИСКОВЕ,
СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДО 2020 г. –
ПОГЛЕД ОТ 2025 г. КЪМ НАСТОЯЩЕТО!
(продължение от бр. 2/2015 г.)

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ РАБОТНИ МЕСТА И
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Резюме от доклад на Европейската агенция за
безопасност и здраве при работа
Нови и нововъзникващи предизвикателства пред БЗР на
екологосъобразните работни места
Терминът „екологосъобразни работни места“ е общ и обхваща широка гама
работни места в различни сектори, при различни условия на труд и работни процеси, и
включваща разнородна работна сила.
Съставените в настоящия проект сценарии показаха, че тези аспекти се променят
и в зависимост от социално-икономическите условия, както и от възприетите стратегии
и политики, и пораждат различни проблеми за БЗР, описани подробно в пълния доклад
по настоящия проект (ЕU-OSHA, 2013 г.). Ето защо при изготвянето на превантивна
стратегия за екологосъобразните работни места трябва да бъдат взети под внимание
специфичните характеристики на различни по вид такива места. Секторният подход
може да се окаже уместен, при все че дори и в само един сектор трябва да се имат
предвид различни по вид екологосъобразни работни места със своите специфични условия.
СЦЕНАРИЙ 3.
ПОДЧЕРТАНО ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН СВЯТ
Нисък икономически растеж
От 2012 г. икономическият растеж в ЕС беше нисък и някои държави все още са
изправени пред проблеми с държавния дълг. Държавите от групата БРИК не се върнаха
към предишните си високи темпове на растеж и понастоящем отбелязват ръст с около 5
% годишно. Темповете на растеж на други развиващи се страни са приблизително колкото прираста на населението им.
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Високи екологосъобразни ценности
Екологосъобразните ценности се повишиха през последното десетилетие и има широко разпространено и подчертано одобрение за екологосъобразното поведение на корпорациите и физическите лица. Това даде на правителствата мандат за законодателна дейност в полза на големи и нарастващи намаления на въглеродните емисии.
Намаленият растеж се счита за цена, която си струва да бъде платена за едно екологосъобразно бъдеще.

Напредъкът в климатологията показа колко уязвима ще бъде човешката раса на
изменението на климата.
Нараства обществената загриженост относно загубата на екосистеми и дефицитите на ресурси.
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Средна степен на иновации в екологосъобразни технологии (насочени към
екологосъобразност)
Загрижеността във връзка с екологосъобразното бъдеще подтикна напредъка по
подобряване на ефективността и постигане на целта за безвъглеродно бъдеще. Има постоянен напредък в технологиите, но ограничените равнища на капиталови инвестиции
означават, че технологиите, изискващи големи капиталовложения, са се внедрявали
бавно.
Търговският успех зависи от наличието на добри екологосъобразни продукти и
услуги. Имаше значителни местни иновации от малък мащаб за решаване на екологичните проблеми, много от които насочени към самостоятелност.
Енергийните науки продължават да предлагат подобрения на ефективността и
нисковъглеродната енергетика, но става ясно, че ще се наложат сериозни компромиси
за постигането на безвъглеродно бъдеще.
Средна степен на общите иновации
Приоритетът беше иновациите да бъдат насочени към постигането на екологосъобразно бъдеще.
Обществото и трудът
През последното десетилетие основният приоритет беше движението към екологосъобразно бъдеще за сметка на растежа и други социални цели. В резултат сега има
по-голяма безработица и по-малки корпоративни печалби. Намалената данъчна основа
ограничи способността на правителствата на ЕС да плащат за нарастващото търсене на
социални грижи.
Движението на икономиката и обществото към екологосъобразност доведе до
голям брой нови процеси и предприятия, създаващи нови екологосъобразни работни
места. Фирмите поставят ударението върху оцеляване и намаляване на разходите, а
работниците се тревожат, че може да се присъединят към значителния брой безработни.
Иновациите продължават да предлагат подобрения на ефективността и нисковъглеродното производство, но става ясно, че трябва да се направят сериозни компромиси за постигането на безвъглеродно бъдеще.
Въпреки трудностите се счита, че по принцип екологосъобразното бъдеще си
струва тези жертви.
Общо състояние на БЗР в подчертано екологосъобразния свят
Ниският икономически растеж изкуши работодателите „да минават по-леко“, като затрудни инвестициите в по-безопасната и по-здравословна инфраструктура.
Тенденцията към децентрализирани, по-скоро местни и по-малки предприятия
(по-специално микропредприятия и самостоятелна заетост) затруднява достигането до
работните места за разпространяване на добрите практики в областта на БЗР и за контрол на условията за БЗР.
Поради изместване на ударението върху намаленото потребление на енергия и
материални стоки повечето нови работни места са в сектора на услугите. За задоволяване на тези нужди възникват голям брой нови малки предприятия, често с недостиг на
квалифицирани работници. Подходът „направи и поправи“ води по-скоро до реконструкция, отколкото до нови съоръжения, така че има рискове, свързани с използването
на старо оборудване.
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Има повече трудни, „мръсни“ ръчни професии (за поправка, поддръжка, сортиране на отпадъци и пр.), отколкото в други сценарии с повече иновации и автоматизация. От друга страна, сравнително бавното внедряване на някои нови технологии и
продукти дава повече време за разбиране на новите опасности и рискове.
Има многобройни нови екологосъобразни процеси и предприятия, като всички
те изискват нови процедури и ново обучение в областта на БЗР.
Вятърна енергетика
Въпреки високите екологосъобразни ценности и политическата подкрепа, недостигът на капитал ограничи развитието на вятърната енергетика. Общата инсталирана
мощност в ЕС надхвърли напоследък 100 GW.
Построени са малка част от площадките навътре в морето, предвидени през 2012
г.
През последното десетилетие проектите по-често бяха по-малки, с насипване на
почва. Повечето турбини са сравнително малки: от 3 MW до 5 MW. Последните конструкции са обикновено с директно задвижвани генератори и трансформатори в двигателното отделение.
Приоритет за оставащите крупни оператори в областта на вятърната енергетика
е съкращаване на разходите и свеждане до минимум на инвестициите, необходими за
доставка на вятърна енергия. Подходът „направи и поправи“ насърчи собствениците да
преустройват старите вятърни паркове, вместо да ги изграждат наново.
Освен това подобрената технология създаде възможност турбините с мощност 1
MW да бъдат сменени с инсталации от 3 MW на същите кули.

Основните проблеми за БЗР са поддръжката и излизащите от употреба съоръжения. Икономическите съображения изискват поддържането на по-старите инсталации и
има натиск системите да продължават да работят независимо от климатичното време.
По-старите вятърни турбини не са модернизирани със съоръжения за безопасност и
ергономичност, като асансьори, поради ценовия натиск; физическите рискове, свързани
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с изкачването и работата в кули, стават значителни, особено поради невъзможността за
пенсиониране на все по-голяма част от по-възрастните работници.
Екологосъобразно строителство
Нямаше голямо строителство и сградният фонд претърпя малки промени след
2012 г. Всяка сграда беше подчертано екологосъобразна и с използване на голям дял от
рециклирани материали.
Обитателите бяха заставени да преустройват домовете си по нови стандарти с
известни субсидии, но главно на собствени разноски.
Правителствените разпоредби и правителственият контрол определят енергопотреблението на сградите, в това число като въвеждат ограничения за отоплението и
охлаждането.

При сравнително малкото строителство основните рискове за работниците идват
от експозиция на нови материали при реконструкция и обработка на отпадъците от нея,
в това число азбестови, както и от преустройство на технологиите за възобновяема
енергия, включващо работа нависоко и електрически свързвания към мрежата. Преустройството излага работниците също така на прах и опасни химикали. Липсата на ефективна вентилация може да бъде проблем, по-специално защото този вид работа може да
привлече неквалифицирани работници, включително самоделни монтажници, несъзнаващи рисковете.
Биоенергия
Имаше големи промени в начините за достъп до енергията и управление на отпадъците. Съдържащата се енергия се извлича от всички местни отпадъци, които не се
рециклират. Местните обществени поръчки стават важни при наличието на биогаз от
депата за отпадъци. Повишено е използването на биогорива и биодизел от местните
общности. Животинските мазнини и хранителните отпадъци се използват като тежки
горива.
Производството на биомаса и свързаното с него земеползване отбелязаха ръст
през последното десетилетие. Имаше малко косвени последици от стойностните биотехнологии, но екологосъобразните технологии намалиха разходите и повишиха енер-
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гийната интензивност на земеделските култури. Някои електроцентрали, работили преди това с въглища, бяха приспособени за изгаряне на биомаса.
Рисковете от пожар и експлозия и експозицията на химикали и биологичните рискове са подобни на тези при другите сценарии, но преобладаването на местното производство и използване създава рискове, които по-трудно се регулират поради наличието на голям брой дребни производители. По-специално на рискове могат да бъдат изложени новите оператори, по-слабо запознати с рисковете при боравенето с горива, като земеделски
производители, произвеждащи малки количества, или предприятия, започващи да използват собствените си отпадъци като енергиен източник (например в текстилната или хранително-вкусовата промишленост).
Може да възникнат проблеми и с качеството на техните продукти, а оттам и
проблеми с безопасността, както и с въздействието върху тръбопроводите от газопреносната мрежа от биогаз или синтетичен газ, които не отговарят на необходимите изисквания.

Управление и рециклиране на отпадъците
Обемът на отпадъците намаля значително и те представляват по-малка опасност,
тъй като продуктите имат по-дълги жизнени цикли и са проектирани за устойчивост и
рециклиране. Отпадъците се разглеждат и като ценни: „твоите отпадъци са моят
ресурс“.
Отпадъчните потоци се обработват местно при много ограничено използване на
съответни депа. Пластмаси, метали и текстил се рециклират, създавайки работни места
за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъците. Сега законите дават мандат за
пълна рециркулация на хранителните вещества и възстановяване на енергията, а сметищата се разкопават заради ресурсите им. Опасните отпадъци продължават да се изгарят.
Общо взето, обемът на отпадъците спадна в резултат на високите екологосъобразни ценности и икономическото положение, но все още има останали отпадъци за
преработка и голям обем строителни отпадъци от преустройствените работи.
Ударението е поставено върху местната преработка на отпадъци в малък мащаб,
което означава потенциално по-слаба култура в областта на БЗР и повече трудности
при контрол на рисковете за БЗР в една децентрализирана система. Освен това голям
дял се пада на ръчния труд при сравнително ниска степен на автоматизация.
Качеството на отпадъчния поток се подобри, но разравянето на сметищата се
разраства с повишаването на цените на суровините, така че работниците рискуват да
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бъдат изложени на рискове за безопасността, както и на неизвестни рискове за здравето.
По-широкото използване на биомаса при този сценарий води до експозиция на
прах, алергени и други токсини.
Повторно употребените артикули могат да компрометират безопасността и здравето (например стомана, получена от рециклирани метали, в която се съдържа олово).
Екологосъобразен транспорт
През последното десетилетие растежът в транспортния сектор се забави, а в някои случаи претърпя спад. Хората пътуват само при необходимост и използват виртуални места за срещи, винаги когато могат. Нарасна използването на субсидирания обществен транспорт.
Има известно количество електрически автомобили, но повечето МПС продължават да използват двигатели с вътрешно горене. Екологосъобразният подход е да се
използват по-добре съществуващите превозни средства и да се продължи експлоатационният им живот. Широко разпространени са преустройствените мерки за ефективност,
като включване/изключване на запалването и гумите с малко съпротивление.
Интермодалният пътно-релсов транспорт се използва като правило при по-малки
равнища на товарния транспорт на далечни разстояния.
За пътувания и доставки в градовете има повече електрически велосипеди и превозни средства, които се презареждат от местни източници на възобновяема енергия.

Както при сценария, при който всички печелят, и в предпочитания свят, поддръжката и зареждането на електрическите превозни средства са основните проблеми за БЗР.
Но необходимостта от икономии и високите екологосъобразни ценности доведоха
до ръст на двуколесните превозни средства за превоз на хора и стоки, както и за доставки
на услуги, което изложи лицата, пътуващи към работните си места, на риск от нараняване
и злополуки.
Много „самостоятелно заети предприемачи на мобилност“ видяха възможност за
заетост в тази разрастваща се зона на транспортния сектор.
Неблагоприятното в случая е, че самостоятелно заетите лица имат обикновено
по-ниска култура в областта на БЗР и по-малък достъп до услуги в тази област, като
медицинско наблюдение на БЗР и инспекторати по труда. Освен това те по-принцип не
са обхванати от законодателството за защита на работниците.
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Екологосъобразно производство
През последното десетилетие нараства броят на остаряващите производствени
инсталации и индустриалната инфраструктура, в съчетание с ограничени инвестиции в
автоматизацията.
По-дългият жизнен цикъл и намаленото потребление на серийно произведени
стоки намали търсенето на продукцията.
Част от изнесеното производство се върна обратно в ЕС.

Разшири се децентрализираното производство на мястото, където има нужда от
съответните продукти, голяма част от което е с тесни финансови маржове. Има иновации за намаляване на потреблението на енергия и материали по начини, които изискват
само малки инвестиции.
Голямо е ударението върху децентрализирано предлагане на поддръжка, сервиз
и повторна употреба: така нареченият подход „направи и поправи“.
Прилага се по-малко автоматизация, отколкото при другите сценарии, така че е
възможно да продължават някои стари проблеми с БЗР, тъй като производителите се
справят с остаряла инфраструктура и стари машини.
Нарастващата тенденция за аутсорсинг на услугите по поддръжка на малки
фирми увеличи рисковете за работниците по поддръжката, които трябва да се справят с
широка гама съоръжения, за да продължат живота им.
Непостоянното действие на източниците на възобновяема енергия води до повече работа на смени, което увеличава здравните и психосоциалните проблеми, както и
други рискове, като злополуките.
Експозицията на нови материали в МСП и микропредприятията, участващи в
децентрализирано производство на мястото, където са нужни съответните продукти,
изложи на потенциали рискове от експозиция повече работници при по-лошо контролирани условия на БЗР.
Интегрирането на процесите означава, че индустриални процеси, извършвани
преди на различни места, като например производство и рециклиране, се обединяват,
увеличавайки обхвата от рискове на една работна площадка. Това изисква нови умения
и технически познания.
Има обаче недостиг на умения, тъй като производството се връща обратно в ЕС
в резултат на глобалните промени и загубата на корпоративна памет и опит излага нови
работници на риск.
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Домашна и възобновяема енергия в малък мащаб
През последното десетилетие бе отбелязан значителен ръст на местното производство на енергия в малък мащаб. Последното стана по-конкурентоспособно по цена
поради увеличените такси на големите производители с ядрено и изкопаемо гориво.
Има значително използване на биологично генерирани енергийни ресурси.
Има също широка гама технологии:
- устройства за разграждане на биогаз;
- местни водноелектрически инсталации;
- изгаряне на отпадъци; и
- домашно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
Появи се тенденция за производство на енергия от предприятията и местните
общности, използващи често нестандартни, самоделни системи, изградени с части от
различни източници.
Многообразието от разпръснати системи и нестандартни инсталации води до
електрически рискове за работниците по поддръжката.
Съчетанието от различни технологии, например когенерационна инсталация и
слънчева инсталация за загряване, усложнява нещата и следователно увеличава риска.
Също така потенциално опасни са и несложните, понякога самоделни инсталации.
Производството на биоенергия в малък мащаб създава рискове от пожар и експлозия, както и от експозиция на токсични вещества.
Трудно се регулират разпределените доставки, по-специално от малки групи
къщи или малки предприятия.
Аварийните служби са изложени на риск, когато обслужват нестандартни инсталации.
Нововъзникващите технологии могат по принцип да бъдат отговорни за въздействия с продължителен латентен период, които тепърва ще се проявяват.
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Акумулаторни батерии и съхранение на енергията
Напливът при производството на енергия от биогаз и биомаса доведе до големи
количества от събрана и съхранявана биомаса като енергиен резерв.
Развитието на акумулаторните батерии бе ограничено от безпокойство относно
използването на токсични материали и необходимостта от тяхното рециклиране. Ръстът
на електрическите превозни средства беше също по-бавен от прогнозирания през 2012
г. Акумулаторните батерии за превозни средства се използват за статично съхранение
след преминаване на върховата им ефективност.
През периоди на енергиен излишък електроенергията се използва за получаване
на газ (метан и водород) като енергиен запас и начин за пренос на енергия през съществуващата газоразпределителна мрежа.
Извършва се също така „виртуално съхранение“ чрез предприемане на мерки за
постигане на съответствие между търсенето и предлагането на енергия. Това обаче се
затруднява от разнородните, разпръснати доставчици на енергия и сравнително бавното
внедряване на интелигентните измервателни уреди.
Акумулаторните батерии пораждат електрически рискове и рискове от токсични
химикали и пожар.
По-екологосъобразните батерии могат да се окажат по-опасни, тъй като разпоредбите за околната среда ограничават обхвата на разрешените материали.
Свързаните помежду си устройства, използващи различни технологии за съхранение на енергия, и по-специално самоделните, монтирани от ентусиасти любители,
създават неочаквани рискове за самите тях и за работниците по поддръжката, както и за
аварийните служби.
Водородът се използва за съхранение на енергия, което води до рискове от пожар и експлозия, както и от рискове от втечнената му форма при ниски температури.
Пренос и разпределение на енергия
Има недостиг на финансови средства за инвестиции в преносната електроенергийна мрежа, която стана по-малко надеждна.
По-голямо ударение се поставя върху разпределителните системи. Сложната
мрежа от разпръснати производители на електроенергия доведе до нарастване на двупосочните потоци. Разнородната гама доставчици на електроенергия на различни нива
затруднява все повече контрола на мрежата.
В резултат от ограничените нива на инвестициите и нарастващите количества разпръснат енергиен продукт бе намалена надеждността на доставките на електроенергия.
Проблемите на БЗР включват трудното запазване на контрол „отгоре-надолу“
върху мрежата поради увеличения брой на разпръснатите източници на производство.
Извършена е голяма работа за модернизиране на мрежата, което доведе до по-честа
работа под напрежение. Системите с удължен живот създават повече рискове от новите
системи. Разпределението на биогаз доведе до рискове от отравяне, задушаване, експлозия и влошаване на качеството.
...........................................
Повече информация относно въпросите на БЗР, определени във връзка с ключовите технологии във всеки сценарий, е дадена в пълния текст на доклада за проекта.
Настоящият документ представлява обзор на по-дълъг доклад (ЕU-OSHA, 2013 г.), в
който са дадени повече подробности относно методологията и констатациите.
Той може да бъде намерен на адрес:
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emergingriskstechnologies/view
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Промяна на статута на български стандарт от обхвата на
БИС/ТК 50 „Лични предпазни средства”
На основание решение на Техническия съвет на CEN от
13.03.2015 да бъде отменен европейския стандарт EN
469:2014 от обхвата на дейност на CEN/TC 162, и същевременно да бъде възстановено действието на предходното
му издание, на национално ниво БИС променя статута на
следните български стандарти от обхвата на БИС/ТК 50:

1.
2.

Отменя се без замяна БДС EN 469:2014.
Остава в сила действието на:
предходното издание БДС EN 469:2006;
изменение БДС EN 469:2006/A1:2007.

Промяната влиза в сила от датата на публикуване на брой 03/2015 на Официалния бюлетин на БИС.
***

Европейският стандарт за услуги в естетичната хирургия
вече достъпен за прилагане
Българският институт за стандартизация публикува и вече
е в сила стандартът БДС EN 16372: 2015 „Услуги в естетичната
хирургия” (Aesthetic Surgery Services).
Доброволният за прилагане европейски стан-дарт съдържа
изисквания, които са от съществено значение за предоставянето на
хирургични услуги за промяна на външния вид на пациента.
В страни, в които се прилагат конкретни национални разпоредби, този европейски стандарт може да се разглежда само като добра европейска
практика.
Акцентът в стандарта е поставен върху определяне на изискванията за качеството на предлаганите услуги в естетичната хирургия с цел да се гарантира
безопасността на пациента и намали рискът от усложнения.
През последните години пазарът на естетичната хирургия придоби широка популярност и все повече се разраства в Европа, особено пазарният дял на т.нар. „разкрасителни интервенции”, при които търсенето се определя от пациента, което е предпоставка за развитие на медицински туризъм в тази област. Ето защо с този стандарт се

гр. София, ул. „Триадица” 5А

23

www.nahsw.com

цели да се насърчи използването на качествени практики при предоставянето на услуги
в естетичната хирургия в цяла Европа.
Стандартът дава и препоръки за процедури за клинично лечение, включително и
за етичната рамка и общите принципи, според които клинични услуги се предоставят от
всички практикуващи естетична хирургия. Тези препоръки се прилагат преди, по време
на и след процедурата.
Разгледани са следните аспекти на естетичната хирургия:
Компетентност на практикуващия естетична хирургия.
Управление и комуникация с пациентите.
Медицински обекти и условията в тях, включително хигиенни изисквания.
Класификация и процедури за нива на риск в естетична хирургия.
Етична рамка и маркетинг.
Стандартът е разработен в рамките на Проектния комитет на CEN/PC 403 ”Услуги в естетичната хирургична и нехирургична медицина”, чийто секретариат се
поддържа от Австрийския институт за стандартизация.
Българският институт за стандартизация работи в тясно сътрудничество с изтъкнати български специалисти в областта на пластичната, реконструктивна и естетична
хирургия и благодарение на техния експертен принос участва активно в разработването
на стандарта.
В процес на подготовка е и издание на стандарта в превод на български език.
В момента се подготвя за обществено допитване (в края на февруари 2015 г.) и
проектът на европейския стандарт prEN 16844 „Услуги в естетичната медицина. Нехирургични медицински процедури”.
Повече информация за стандарта:
www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=71930
***

Нови инструменти за публични политики
Международните стандарти могат да бъдат
много полезни инструменти за лица, вземащи политически решения, особено в днешно време на икономическа и финансова несигурност, когато няма еднозначно мнение кой е най-добрият път за следване.
Някои потенциални предимства включват:
предлагане на готови решения, които вече имат подкрепа от широк кръг международни заинтересовани
страни, както и изпълнение на задълженията на
членките на Световната търговска организация
(СТО) за намаляване на техническите пречки пред търговията.
ISO наскоро публикува набор от полезни инструменти, за да помогне на
лицата, вземащи политически решения, да постигнат доказаните ползи от използване на стандарти в своите инициативи:
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специален уебсайт, който предлага ресурсите на ISO за политики и дава
подробни примери за това как стандартите на ISO са били използвани в подкрепа на
политически инициативи www.iso.org/policy
брошура Използване и позоваване на стандарти на ISO и IEC в подкрепа на публичните политики, издадена съвместно с Международната електротехническа комисия (IEC), с практически примери, които показват в детайли как да става
позоваването на международни стандарти в политическите решения и разпоредби, например като обществени поръчки, системи за стимули или разяснителни кампании:
Using and Referencing ISO and IEC Standards to Support Public Policy
листовка Международните стандарти на ISO и IEC за лица, вземащи
политически решения, която дава обобщен преглед на информацията от горепосочената брошура:
ISO and IEC International Standards for Policy Makers
презентация Използване и позоваване на стандарти на ISO и IEC в подкрепа на публичните политики, която членовете на ISO и създателите на националните
политики могат да използват, за да представят основните идеи в горепосочената брошура:
Using and Referencing ISO and IEC Standards to Support Public Policy
Разделът за оценяване на съответствието е преразгледан и разширен до интерактивна онлайн платформа, на която лицата, вземащи политически решения, могат да се
позовават при използване на стандарти за оценяване на съответствието в нормативни
актове.
Съчетавайки теория и практика, платформата дава конкретни примери за това
как да става позоваването на стандарти за оценяване на съответствието в нормативни
документи.
За по-голямо удобство при търсене информацията е организирана по начин, помагащ на потребителя да се ориентира в страниците и да избира най-подходящия път за
намиране на информация
www.iso.org/cascoregulators
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ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 г.
Резюме
Безопасността и здравето при работа касаят всички.
Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

Д-р Еузебио Риал-Гонзалез
През 2014 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) изгуби обичан и уважаван член на екипа си. Д-р Еузебио Риал-Гонзалез, ръководител на звено „Превенция и
изследвания“, почина от рак на 18 декември едва
на 48 години.
От идването си в EU-OSHA през 2003 г. той
беше начело в работата на Агенцията за подобряване на безопасността и здравето на работните
места в Европа и изигра важна роля в много водещи проекти: Кампанията за здравословни работни места през 2014–2015 г. – „Здравословни работни места – управлявайте стреса!“; Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER); инструмента за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA); и уеб платформата OSHwiki.
Д-р Еузебио Риал-Гонзалез беше уважаван колега и скъп приятел на много от
нас и липсата му ще се усеща.
Завършилата толкова тъжно година започна с големи очаквания: приета бе новата многогодишна стратегическа програма на EU-OSHA за периода 2014–2020 г., която
очертава най-добрите начини за насърчаване на безопасността и здравето при работа
(БЗР) в трудна работна среда.
Получихме високо признание и подкрепа за работата си през януари, когато
председателят на Европейския парламент, Мартин Шулц, направи официално посещение в Билбао, за да се запознае лично с дейността на Агенцията.
На 31 март Ласло Андор, европейският комисар за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, откри новата ни сграда в района Мирибия в Билбао. На
същата дата беше подписано споразумението за седалище между EU-OSHA и Кралство
Испания, в резултат на което Билбао се затвърди като наш дом в дългосрочен план.
През юни беше приета дългоочакваната Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014–2020 г. Стратегическите й цели до
голяма степен съответстват на основните области в дейността на EU-OSHA.
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1. Предвиждане на промените
През 2014 г. EU-OSHA публикува значим преглед в резултат от последния си
мащабен проект за изготвяне на прогнози: „Current and emerging occupational safety and
health (OSH) risks in the healthcare sector, including home and community care“ („Настоящи и нововъзникващи рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР) в
сектора на здравеопазването, включително грижите в домашни условия“). В него
се открояват предизвикателствата, пред които е изправен секторът, в това число растящото търсене на здравни грижи и необходимостта от по-дългосрочни грижи, недостигът на квалифицирани и опитни специалисти и все по-широката употреба на технологии, които изискват нови умения.
С оглед на следващия проект за изготвяне на прогнози беше публикуван друг
важен доклад, съдържащ констатациите от предварителната оценка на нововъзникващите тенденции в безопасността и здравето при работа („Scoping study for a foresight on
new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges“ („Предварителна оценка за изготвяне на прогнози относно новите и нововъзникващите рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР) и свързаните с тях предизвикателства“).
Трите теми, които имат потенциал да се превърнат в обект на следващото
проучване за изготвяне на прогнози, са:
- въздействието на информационните и комуникационните технологии върху
БЗР;
- тенденции при управлението на човешките ресурси; и
- въздействие на финансовата криза върху безопасността и здравето при работа.
Определянето и приемането на приоритети за научноизследователската дейност
способстват за по-добра координация на проучванията и по-ефективно използване на
ресурсите. За тази цел, като част от дългосрочния проект относно приоритетите за изследванията в областта на БЗР, EU-OSHA състави списък на най-важните приоритети, посочени в Доклада на Агенцията за 2013 г., и
изготви доклади със становища по тези теми,
например „превенция, заложена при проектирането“, с цел да повиши значимостта на
безопасността и здравето при работа сред
научноизследователската общност.
2. Факти и цифри
Работата на терен за второто издание на
ESENER, ESENER-2, приключи по план през
2014 г. Бяха проведени близо 50 000 интервюта в
36 страни, което представлява значително увеличение на извадката спрямо първото издание на
проучването.
Докладите с констатациите ще излязат през
2015 г.
През януари 2014 г. бяха публикувани препоръки в резултат от последващата
оценка на ESENER-1, които бяха взети предвид в ESENER-2.
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Предварителните резултати от възложения от Европейския парламент пилотен
проект „Safer and healthier work at any age — occupational safety and health in the context
of an ageing workforce“ („По-безопасни и по-здравослов-ни условия на труд на всяка
възраст: безопасността и здравето на работното място в контекста на застаряващата работна сила“) бяха представени на конференция в Европейския парламент през
декември 2013 г., а протоколите от нея бяха публикувани на уебсайта на EU-OSHA
през януари 2014 г.
През 2015 г. ще продължи анализът на резултатите, а заключителната конференция ще се проведе през септември.
Този въпрос е толкова важен, че ще се превърне в тема на Кампанията за
здравословни работни места през 2016–2017 г., а именно - „Здравословни работни
места за всички възрасти“.
Първоначалната работа по проекта
„Improving occupa-tional safety and health in
micro and small enterprises in Europe“ („Подобряване на безопасността и здравето при
работа в микро- и малките предприятия в
Европа“) приключи през 2014 г. Целта е да
се определят основните условия, създаващи
среда, в която управлението на БЗР може да
се подобри значително.
Подробният преглед ще бъде публикуван през 2015 г.
През януари, съвместно с ANSES – френската Агенция по храните, околната
среда и здравето и безопасността при работа, EU-OSHA проведе семинар в Париж на
тема рискове от репротоксични вещества. В края на годината беше публикуван методологичен доклад относно свързаната с работното място заболеваемост от рак, озаглавен
„Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods“ („Излагане на канцерогенни фактори и свързана с работата заболеваемост от рак: преглед на методите за оценка“). Друг семинар се проведе в Брюксел през октомври за
стартиране на мащабно проучване на професионалната заболеваемост. Една от разгледаните теми беше свързана със системите за сигнализиране и алармиране. Чрез тях се
идентифицират заболявания, които понастоящем не са определени като професионални, но може да се окажат такива. Ранното идентифициране повишава осведомеността и
означава, че засегнатите от такива заболявания работещи имат по-голям шанс да получат обезщетение.
През 2014 г. бяха публикувани два значими доклада относно работата на Агенцията във връзка с разходите и ползите от БЗР: през май излезе докладът „Estimating the
costs of accidents and ill health at work: a review of methodologies“ („Изчисляване на
разходите, свързани с трудови злополуки и влошено здраве при работа: преглед на
методиките“), последван през юни от експертна среща за обсъждане на констатациите;
през септември докладът „The business case for safety and health at work: cost–benefit
analyses of interventions in small and medium-sized enterprises“ („Стопанската полза от
безопасността и здравето при работа: анализ на разходите и ползите от интервенциите в малки и средни предприятия“) изложи силни доводи в полза на доброто управление на БЗР, като по-късно същия месец беше последван от конференция на тема
„Investing in OSH: how benefits beat the costs“ („Инвестиране в БЗР: как ползите побеждават разходите“).

гр. София, ул. „Триадица” 5А

28

www.nahsw.com

3. Инструменти за управление на БЗР
През 2014 г. OiRA направи голяма стъпка напред: изготвени бяха 47 нови инструмента, с което целевото ниво от 35 беше надвишено, а още 30 са в процес на разработване. Бяха организирани 14 семинара за популяризиране на OiRA или специфични
секторни инструменти сред малките и средни предприятия (МСП).
През декември OiRA беше тема на семинар в рамките на конференция под егидата на италианското председателство на Съвета на Европейския съюз, озаглавена
„How to combine enterprises’ growth and competitiveness in times of crisis while promoting
health and safety at work“ („Как да съчетаем растежа и конкурентоспособността на
предприятията във времена на криза, като в същото време насърчаваме здравето
и безопасността при работа“). Значимостта на инструмента бе призната чрез открояването му в новата Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на
труд като важен принос, който помага на МСП да спазват изискванията за БЗР.
4. Повишаване на осведомеността
Кампанията „Здравословни работни места“ 2014–2015 г.: „Здравословни работни места – управлявай стреса!“ беше открита на 7 април в сградата на Европейската комисия в Брюксел. Уебсайтът на кампанията с материали на 25 езика стартира на
същата дата. На следващия ден се проведе среща за партньорство с кампанията и беше
разпространено предложението за официални партньори.
Към проекта се присъединиха над 100 партньори на кампанията, а над 30 медийни партньори допринесоха за по-доброто й популяризиране.
След успеха на първия семинар за съпоставка на данни, проведен по време на
кампанията през 2012–2013 г., EU-OSHA сформира координационна група и проведе
още три прояви през 2014 г. с домакини
Heineken, LEGO и Toyota. През 2015 г. вече
са планирани още три прояви, на които ще
бъдат домакини различни дружества. Церемонията по връчването на наградите за добри практики е основният акцент във всяка
кампания за здравословни работни места.
За пръв път в сегашното издание на наградите официалните партньори на кампанията бяха допуснати в конкурса. Победителите бяха избрани сред 50 кандидатури, опреКриста Седлачек, директор на EU-OSHA; делени за по-нататъшно разглеждане от жуЛасло Андор, европейският комисар за ри на среща през януари 2015 г., а церемозаетостта, социалните въпроси и со- нията по връчването е планирана през април
циалното приобщаване; Василис Кегке- 2015 г.
роглу, заместник-министър на труда,
Европейската седмица за безопасност и
социалната сигурност и социалното здраве при работа се проведе от 20 до 24 окосигуряване и представител на гръцко- томври и беше изпълнена с множество прояви
то председателство на Съвета на ЕС,
и дейности с акцент върху управлението на
по време на пресконференцията за
стреса при работа. Само фокусната точка в
стартиране на кампанията „ЗдравосИспания, например, организира над 50 инициловни работни места“, проведена в
ативи – от учебни курсове и семинари до
Брюксел през април 2014 г.
прожекции на филми и медийни прояви.
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EU-OSHA подкрепя националните фокусни точки чрез пакета мерки за подпомагане на европейските кампании и чрез предоставяне на богати материали за кампаниите: През 2014 г. бяха разпространени 88 720 изделия със знака на кампанията, 476 125
публикации на 25 езика, 62 щанда за кампанията и 15 изложбени комплекта.
В допълнение към официалното ръководство, брошурата и листовката, основните продукти на кампанията през 2014–2015 г. бяха филмът Напо във … „Когато стресът
стачкува“;
Електронното ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове;
актуалният преглед „Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks“
(„Изчисляване на цената на свързания с работата стрес и психосоциалните рискове“); и публикуваният съвместно с Eurofound доклад „Психосоциалните рискове в
Европа: разпространение и стратегии за превенция“.
Вече започна работата по следващата кампания „Здравословни работни места“
за 2016–2017 г. на тема „Здравословни работни места за всички възрасти“, която ще се
съсредоточи върху насърчаване на устойчива заетост и остаряване в добро здраве.
Постигнато беше съгласие относно обхвата и целите на кампанията и EU-OSHA
възложи разработването на електронно онлайн ръководство, което да подпомогне предприятията при управлението на БЗР в контекста на застаряващото активно население.
За шеста поредна година EU-OSHA
спонсорира филмовата награда на тема
„Здравословни работни места“ в рамките на
фестивала за документално кино DOK
Лайпциг през ноември.
Наградата спечели филмът „Harvest“
(„Гроздобер“) на Пол Лакост, който проследява ежедневието на група сезонни гроздоберачи в Южна Франция. Филмът беше
избран, тъй като отразява несигурния и
променящ се характер на труда и е тясно
свързан с темата на кампанията през 2014–
Пол Лакост, носител на филмовата наг- 2015 г., а именно стреса на работното мясрада на тема „Здравословни работни то. Освен това Агенцията възложи субтитрирането на 13 езика на предишния носиместа“ за 2014 г., на Международния
тел на наградата – филма „C(us)todians“
фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг (DOK Лайпциг)

(„Надзиратели“) на Али Муритиба,
зан с трудовия живот в бразилски затвор
и го разпространи сред фокусните точки.
След успешна пилотна фаза през
2013 г., инициативата „Напо за учители“ беше продължена през 2014 г.
Насочен към децата в началния
курс на обучение на възраст между 7 и 11
години, този онлайн пакет осигурява ресурси в помощ на учителите при предста-
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вянето на безопасността и здравето на учениците в ранна възраст. Оценка на инициативата се извърши през 2014 г., а резултатите ще бъдат публикувани през 2015 г.
Един от акцентите на 2014 г. беше участието на EU-OSHA в XX-ия Световен
конгрес по безопасност и здраве при работа, проведен във Франкфурт от 24 до 27
август.
На щанда на Агенцията бяха показани OSHwiki, OiRA и кампанията „Здравословни работни места“ 2014–2015 г.
Служителите на Агенцията участваха в седем сесии, които включваха и организирания от Агенцията симпозиум по въпросите на психосоциалните рискове.
5. Знания в мрежата
Лансирана на XX-ия Световен конгрес по безопасност и здраве при работа във
Франкфурт, OSHwiki е първата уеб платформа, която позволява на потребителите да
събират и споделят знания по въпросите на БЗР и която предоставя на общността по
БЗР нов начин за работа в онлайн мрежа.
За да се поддържа авторитетността и целостта на сайта, статиите се пишат само
от акредитирани автори. OSHwiki е проектирана да предоставя надеждна информация
по всички основни теми, свързани с БЗР, а притокът на нови статии е постоянен.
Стартирането събуди голям интерес и беше широко отразено в медиите, а през
2014 г. бяха акредитирани над 100 нови
автори.
6. Работа в мрежа и комуникации
За пръв път през 2014 г. кампанията „Здравословни работни места“ беше
подкрепена с цялостна кампания в социалните медии, включително продукти,
разработени специално за социалните
медии, напр. инфографики и видеоклипове. Първоначалните цифри са много
окуражителни: през първите четири месеца след старта на кампанията броят на посещенията на уебсайта й е три пъти по-голям от този за същия период в предходната кампания.
В края на годината профилът на EU-OSHA в YouTube имаше значително повече
от 1000 абонати, страницата във Facebook – над 17 000 харесвания, профилът в Twitter –
11 500 последователи, а в LinkedIn последователите бяха 5290. Всички тези цифри надвишаваха значително данните за предходната година.
Прототип на новия уебсайт на Агенцията беше демонстриран на XX-ия Световен конгрес по безопасност и здраве при работа във Франкфурт през август в очакване
на лансирането на новия организационен уебсайт през 2015 г.
Междувременно, през 2014 г. бяха публикувани 46 уеб тийзъра за популяризиране на публикации, дейности и прояви, както и 11 тематични публикации в блогосферата.
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Във връзка с международната работа в мрежа, финансирането за проекта на EUOSHA в подкрепа на страните, обхванати от инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), приключи на 30 ноември 2014 г.
Подкрепата се състоеше в предоставяне на информация, превод на основни материали и финансова помощ за националните фокусни точки, предназначена за покриване на пътувания за участие в семинари и срещи.
Агенцията предоставя подпомагане и под формата на повишаване на авторитета
на националните фокусни точки, например чрез изпращане на изтъкнати лектори от
EU-OSHA, които да говорят на конференции по въпросите на БЗР, провеждани в обхванатите от ИПП страни.
Поискано бе допълнително финансиране за продължаване на проекта през 2015
г. и след това.
През февруари 2014 г. EU-OSHA започна нов проект, финансиран от Европейската политика за съседство (ЕПС), който предлага на 16 партньорски страни на юг и на изток от ЕС възможността да изградят привилегировани отношения с Европейския съюз.
Като част от това, партньорските страни могат да участват в работата на агенции
като EU-OSHA.
Агенцията установи контакти със съседните на ЕС държави, посети няколко от
тях, а в момента се превеждат основни материали на езиците на партньорските страни.
През 2015 г. за представителите на страните, обхванати от ЕПС, ще бъдат организирани семинари и работни срещи в Билбао.
КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?
Безплатни публикации:
• един екземпляр:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• повече от един екземпляр или постери/карти: от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm), от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) или като се обадите на 00
800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*) Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).
Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася
за превръщането на Европа в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за
работа.
Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании
за повишаване на осведомеността.
Основана от Европейския съюз през 1994 г. със седалище в Билбао, Испания,
Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави членки на ЕС и извън него.
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
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12 Santiago de Compostela,
E-48003 Bilbao, Spain
Тел. +34 944358400
Факс +34 944358401
Ел. поща: information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu
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