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НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода юли - септември 2016 г.
КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ –
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Становище на Икономическия и социален съвет
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. НА ЕВРОПЕЙСКАТА
АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ISO 22000 ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ТРЕТИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2016 година.
През настоящата година той продължава 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 ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН за изменение и допълнение на
Закона за нормативните актове
(обн., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г.)

В „Държавен вестник”, брой 34 от 3 май 2016 г., е обнародван Закон за изменение
и допълнение на Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 27 от 1973 г.), в сила от 4 ноември 2016 г. - 6 месеца след обнародването му.
Съгласно мотивите на Министерския съвет за промени в Закона за нормативните
актове (ЗНА) целта на промените е да се усъвършенства процеса по изготвяне, съгласуване и приемане на нормативните актове чрез въвеждането на института на оценката
на въздействието (ОВ) като инструмент за подпомагане на процеса на вземане на решения и подобряване на качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на
политиките
Публичните политики в България все още се осъществяват преимуществено с
приемането или издаването на нормативен акт. Поради тази причина Законът за нормативните актове (ЗНА) има изключително важно значение, тъй като той регулира видовете нормативни актове, техния строеж и др.
Законът за нормативните актове урежда и друг много важен
аспект – процеса на разработване, съгласуване и издаване/приемане на нормативните
актове. Поради тази причина повишаването на качеството на нормативните актове и
осигуряването на устойчивото им прилагане е обект на регулиране от ЗНА.
Оценката на въздействието е аналитичен подход за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици, както и на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие за разрешаване на съществуващи
проблеми. Оценката на въздействието гарантира, че процесът на вземане на решения и
приемането на законодателство се базира на практики и данни.
Този инструмент е познат във всички държави - членки на Европейския съюз
(ЕС), като успешно се прилага във Великобритания, Холандия и Дания, и на ниво Европейски съюз е признат като ключов за гарантиране на прозрачността и качеството на
политиките повече от 10 години.
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За въвеждането на оценката на въздействието в нормотворческия процес е създадена Концепция за практическо въвеждане на оценка на въздействие на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет, която
през април 2015 г. е одобрена от Съвета за административната реформа. Концепцията
е намерила отражение в законопроекта, като неговите основни цели са следните:
Въвеждане на института на оценката на въздействието
Направено е кратко описание на оценката на въздействието, нейното разграничаване на предварителна и последваща оценка, както и определяне на два вида предварителна оценка – частична и цялостна.
По своята същност ОВ е инструмент, чрез който може да бъде изследвано както
евентуалното очаквано въздействие на предложените норми, така и ефектите от прилагането на действащите нормативни актове. В това се изразява разликата между предварителната и последващата оценка на въздействието. Основен фокус в законопроекта е
поставен върху предварителната оценка на въздействието, тъй като усилията на всички
компетентни органи следва да бъдат насочени в недопускането на лошо законодателство и в своевременното идентифициране на потенциални недобри решения, които да
бъдат коригирани предварително.
Динамиката в изменението на нормативните актове в България е наистина голяма
(около 800 промени на година на национално ниво). Големият брой промени донякъде
се обуславя именно от приемането на грешни решения, което налага един нормативен
акт да бъде изменян по няколко пъти в рамките на една година. Това води до усещане
за непредвидимост и непостоянство в провежданите чрез тези актове политики.
Сред основните мотиви за въвеждането на оценката на въздействието е намаляването на обема на законодателството, повишаване на качеството му, повишаването на
прозрачността на процеса по нормотворчество и на отговорността на лицата, вземащи
решенията.
Органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт, извършва
последваща оценка на въздействието на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет.
Последващата оценка на въздействието се извършва в срок 5 години след влизането в сила на новия закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на Министерския съвет или в по-кратък срок, определен от съответния орган, и се публикува на интернет
страницата на съответния орган и на Портала за обществени консултации в срок до 30
дни от изготвянето й.
Когато орган на местното самоуправление е извършил последваща оценка на
въздействието, тя се публикува на интернет страницата на общината в срок до 30 дни
от изготвянето й. Държавните органи и бюджетните организации по смисъла на Закона
за публичните финанси, до които са отправени искания за сведения или за съдействие
във връзка с извършването на оценка на въздействието, са длъжни да предоставят сведенията или да окажат съдействие на органа, който организира извършването й.
Планиране на оценките на въздействието
Динамичният нормотворчески процес изисква навреме да бъде прецизирано и
идентифицирано в кои случаи се налага изготвяне на задълбочен анализ за евентуалните последици от приемането на акта, наречен цялостна оценка на въздействието. Поради това предварителната ОВ се разглежда като частична и цялостна.
Частичната оценка предхожда изготвянето на проекта на нормативен акт. В
определен образец съставителят на акта ще посочва основните му характеристики, не-
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говите цели, какъв проблем се решава и дали предложението ще доведе до повишаване
на административната тежест и др. На базата на частичната оценка ще се взима решение дали да се изготвя цялостна ОВ, за което са необходими повече време и ресурси.
Предвидено е въвеждането на задължение за Министерския съвет да изготвя и
приема законодателна и оперативна програма за шестмесечен период, в които да се посочват законопроектите, които предстои да бъдат одобрени, съответно подзаконовите
нормативни актове, които ще се приемат. Изработването на частични оценки на въздействието ще се извършва преди включването на съответните актове в оперативната или
законодателната програми и те ще се публикуват заедно с оценките. По този начин още в
най-ранен етап ще се планира за кои проекти на нормативни актове ще бъде изготвена
цялостна ОВ и за кои това не е необходимо.
Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет заедно с предварителните оценки на въздействието се публикуват на Портала за обществени консултации. Предвидено е, когато Министерският съвет разглежда проекти на нормативни
актове, които не са включени в законодателната и в оперативната програма, да се спазва същият ред и проектът на нормативен акт да бъде предшестван от изготвянето на
частична оценка на въздействието. Обхватът, методологията за изготвяне и минималното съдържание на частичната и цялостната оценка на въздействието да се определят с
акт на Народното събрание, съответно с наредба на Министерския съвет.
Обхват на оценките на въздействието
Актовете, по отношение на които ще се изготвя предварителна оценка на въздействието, са закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет.
Предвидени са и изключения от обхвата на задължението за изготвяне на
оценки на въздействието по отношение на:
1. законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и за
проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния
бюджет;
2. законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията;
3. законопроектите за ратифициране и денонсиране на международни договори;
4. проектите на нормативни актове, свързани с предотвратяване и ликвидиране
на последиците от форсмажорни обстоятелства.
Първата група проекти на нормативни актове са традиционно изключени от обхвата на оценката на въздействието във всички страни и това е наложено като правило в
практиката, докато изключването на втората група актове е обусловено от чисто практически аргументи.
Обществени консултации
Обществените консултации са ключов компонент от ОВ, осигуряващ прозрачност на законодателния процес, плурализъм на мненията и съпричастност към вземането на решения от страна на засегнатите и заинтересованите страни и на обществото
като цяло, и едновременно с това са инструмент за повишаване на качеството на нормативните актове.
Този важен инструмент до момента е уреден само чрез разпоредбата на чл. 26,
ал. 2 от ЗНА, съгласно която компетентният орган или съставителят има задължение да
публикува на интернет страница си проекта на нормативен акт за срок, не по-малък от
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14 дни - за предложения и коментари. Този текст е сред най-важните в областта на консултациите и по него вече има утвърдена съдебна практика, но е недостатъчен с оглед
на по-големите очаквания на гражданите и на въведените добри практики в дейността
на администрацията.
Предвидено е провеждането на обществени консултации за проекти, изготвени
от изпълнителната власт или от органите на местното самоуправление, да се извършва
едновременно и на Портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на Министерския съвет. Към момента на него се публикуват повечето от проектите
на нормативни актове, изготвени от централните органи на изпълнителната власт, но
това няма задължителен характер. По този начин ще бъде възможно на едно място в
интернет да бъдат проследени всички инициативи на изпълнителната власт и на местната власт за промяна в нормативната рамка.
Съгласно новите алинеи 4 и 5 в чл. 26 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от
30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък
от 14 дни.
След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет
страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с
обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации. По този начин се осигурява прозрачност за това кой
какви предложения е направил и ще се изгради партньорство между администрацията и
гражданите.
Преглед за съответствие на законодателството с поетите от България ангажименти за защита на правата на човека
Друг важен момент в предложените изменения на ЗНА е предвиждането на задължение за извършването на предварителен преглед на съответствието на законопроектите с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, наричана
по-нататък „Конвенцията”, и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
Предложението е направено в изпълнение на международните ангажименти на
страната в рамките на процеса по гарантиране на дългосрочната ефективност на Механизма на Конвенцията, закрепено изрично в Декларацията, приета на Конференцията на
високо ниво на държавите - членки на Съвета на Европа, от Брайтън през 2012 г. (Параграф 9, буква „с“, ii от Декларацията), и Декларацията, приета на Конференцията на
високо ниво на държавите - членки на Съвета на Европа, от Брюксел през 2015 г. (буква
В, параграф 1, „d“ от Плана за действие към Декларацията).
По този начин се регламентира задължението за отразяване на съответствието на
законопроектите с разпоредбите на Конвенцията и с практиката на Европейския съд по
правата на човека. Промените в законопроекта са свързани с цялостните мерки за изпълнение на задължението на нашата държава да гарантира спазването на европейските
стандарти за защита на правата на човека и на нормите на Конвенцията в качеството й
на международен договор, регламентиращ единствен по рода си Механизъм за защита
на правата на човека.
Промените в Закона за нормативните актове са в изпълнение на заложените цели
в редица стратегически документи, като Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република България за периода 2014-2018 г., Стратегията за развитие на

гр. София, ул. „Триадица” 5А

6

www.nahsw.com

държавната администрация 2014 – 2020 г., Националната програма за развитие: България 2020, Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на
Стратегията „Европа 2020“, Втория план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление” и Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с Решение № 825 на Министерския съвет от 2014 г. и одобрена с Решение на Народното събрание от 21 януари 2015 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове е дадено определение на понятието "Портал за обществени консултации" - по смисъла
на този закон това е централна, публична уеб-базирана информационна система, която
осигурява публикуването на проекти на нормативни актове за обществени консултации, изготвени от орган на изпълнителната власт или от орган на местното самоуправление. В Портала за обществени консултации се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да
изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на
възнаграждението им.
***

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН за равнопоставеност на
жените и мъжете
(обн., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г.)
В „Държавен вестник”, брой 33 от 26 април 2016 г., е обнародван Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, в сила от 30 април 2016 г.
Законът урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на
жените и мъжете.
Целта на закона е да насърчи постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, като създаде условия за изграждане на институционална среда и определи органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на
жените и мъжете.
По смисъла на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете:
1. "Равнопоставеност на жените и мъжете" е равни права и задължения,
равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на
обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол.
2. "Равни възможности" е създаване на условия за реализиране на равни шансове и осигуряване на гаранции за достъп до всички сфери (области) на обществения
живот и постигане на личностна и професионална реализация и развитие.
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3. "Балансирано представителство на жените и мъжете" е разпределението на позициите между жените и мъжете във властта и вземането на решения във всяка
област на живота и съставлява важно условие за равнопоставеност на половете. Балансираното представителство е осигуряване на количествено и качествено равновесие в
участието на жените и мъжете в политиката, управлението и вземането на решения.
4. "Интегриране на равнопоставеността на жените и мъжете" е процесът
на отразяване на въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми, планове, законодателство и
процеси на вземане на решения във всяка област и на всички равнища, за да може на всеки етап и ниво на тяхното разработване или изпълнение да се извършва анализ на въздействието им върху положението на жените и мъжете и да се предприемат съответните
действия с цел постигане на реална равнопоставеност.
5. "Оценка на въздействието по признак пол" е част от социалната оценка и
включва оценката на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи относно положението на жените и мъжете, така че, прилагайки тези предложения, да се осигури неутрализиране на дискриминационните ефекти и да се насърчи равнопоставеността на половете.
6. "Временни насърчителни мерки" са оправдани и пропорционални инициативи с временен характер, които целят премахване на пречки за балансирано представителство на жените и мъжете или за равностойно положение на представителите на
единия пол или за пола, поставен в неравностойно положение.
7. "Хоризонтален междусекторен подход" е постигането на общо разбиране
за комплексността на проблемите, консенсус за решаването им, съвместно идентифициране и определяне на целите и инструментите за измерване на напредъка в постигането им, координиране на изпълнението на предприетите мерки и наблюдение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете на всички нива на вземане на решения.
Съгласно чл. 2 от закона държавната политика по равнопоставеност на жените и
мъжете се основава на принципите на:
1. равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения,
икономическия и политическия живот;
2. равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси в обществото;
3. равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола;
4. балансирано представителство на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения;
5. преодоляване на стереотипите, основани на пола.
При осъществяване на правомощията си органите на държавната власт и на местното самоуправление, обществените органи и стопанските субекти предприемат мерки
за прилагане принципите на държавната политика по равнопоставеност на жените и
мъжете.
Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се осъществява чрез:
1. интегриране принципа на равнопоставеност на жените и мъжете в законодателството и във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми и планове;
2. прилагане на временни насърчителни мерки;
3. хоризонтален междусекторен подход;
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4. национален институционален механизъм за сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и с гражданското общество;
5. последователно и устойчиво ресурсно и финансово осигуряване на органите и
политиката за равнопоставеност на жените и мъжете.
Временните насърчителни мерки, прилагани по реда на този закон, не представляват дискриминация по Закона за защита от дискриминация.
Министерският съвет определя държавната политика по равнопоставеност на
жените и мъжете и приема Национална стратегия по равнопоставеност на жените и
мъжете, наричана по-нататък "Национална стратегия", както и планове за нейното изпълнение.
Централните и териториалните органи на изпълнителната власт провеждат политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в съответствие с Националната
стратегия.
Към Министерския съвет се създава Национален съвет по равнопоставеността
на жените и мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество
и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
структурите на гражданското общество.
Националният съвет се състои от представители на:
1. министерства, държавни и изпълнителни агенции и други органи, създадени
със закон;
2. представителните организации на работниците и служителите на национално
равнище;
3. представителните организации на работодателите на национално равнище;
4. Националното сдружение на общините в Република България;
5. юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете,
определени при условията, критериите и по реда, регламентирани в правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет.
Председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
е министърът на труда и социалната политика.
Организационното и техническото обслужване на дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете се осигурява от Министерството на
труда и социалната политика.
Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете:
1. предоставя становища по проекти на стратегически документи и нормативни
актове, които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди внасянето им в Министерския съвет;
2. участва в разработването на Националната стратегия за равнопоставеност на
жените и мъжете;
3. предлага мерки за насърчаване на държавната политика за равнопоставеност
на жените и мъжете;
4. участва в разработването на количествени и качествени показатели, необходими за системата за наблюдение по чл. 7, т. 4.
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Министерският съвет приема правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.
Министърът на труда и социалната политика ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, като:
1. разработва, участва в обсъждането и предлага приемането и/или изменението
на нормативни актове и стратегически документи, които имат отношение към равнопоставеността на жените и мъжете;
2. организира и ръководи дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете;
3. координира разработването, изпълнението и отчитането на Националната
стратегия и плановете за нейното изпълнение;
4. организира създаването и поддържането на система за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете и координира изготвянето на доклад за равнопоставеността
на жените и мъжете в Република България;
5. оказва методическа помощ на органите на изпълнителната власт за провеждането на държавната политика по равнопоставеността на жените и мъжете;
6. представлява държавата в международни организации и програми в областта
на равнопоставеността на жените и мъжете;
7. ръководи и координира участието в национални и международни програми и
проекти за равнопоставеност на жените и мъжете, включително съвместно с други органи на държавната власт и организации;
8. поддържа контакти със сродни специализирани държавни органи в други
държави, както и с международни организации с дейност в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
Централните и териториалните органи на изпълнителната власт определят служителите, които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на
жените и мъжете.
Координаторите:
1. участват в разработването и провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете;
2. участват в разработването на секторните и местните политики и програми от
гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете;
3. участват в изготвянето на оценка на въздействието по признак пол на нормативните актове и стратегическите документи, предлагани от органите на изпълнителната власт;
4. участват в изготвянето, изпълнението и отчитането на Националната стратегия и плановете за нейното изпълнение по чл. 7, т. 3 в областта на компетентност на
съответния орган на изпълнителната власт;
5. координират изпълнението на мерките от компетентността на органа на изпълнителната власт и участват в изготвянето на доклади по равнопоставеност на жените и мъжете;
6. участват в разработването на количествените и качествените индикатори и
анализи на равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията;
7. координират събирането и разпространението на информация и добри практики, предоставянето на данни по равнопоставеност на жените и мъжете от компетентността на органа на изпълнителната власт;
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8. участват в обучения по равнопоставеност на жените и мъжете, както и в организирането на такива обучения;
9. изпълняват и други функции в областта на равнопоставеност на жените и мъжете, възложени от съответния орган на изпълнителната власт.
В изпълнение на функциите на координатори по равнопоставеност на жените и
мъжете служителите си сътрудничат с Министерството на труда и социалната политика. Функционалните задължения на определените служители по равнопоставеност на
жените и мъжете се определят в длъжностните им характеристики или чрез заповед на
органа по назначаването на държавна служба.
При изпълнение на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете органите на изпълнителната власт събират, регистрират и обработват данни по
признак пол за целите на системата за наблюдение.
Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете по области
и общини се осъществява от областните управители и от органите на местното самоуправление съвместно с териториалните звена на министерствата, държавните и изпълнителните агенции и другите органи, създадени със закон, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, неправителствените организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, както и други организации.
Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по въпросите на равнопоставеност на жените и мъжете и осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, както
и с териториалните звена на представителните организации на работниците и служителите и работодателите.
При осъществяване на своите правомощия по провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете областните управители се подпомагат
от определените от тях служители в областната администрация, които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 8.
Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете е основен програмен документ и съдържа:
1. целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички
области;
2. органите, отговорни за постигане на целите;
3. приоритетните области на действие за постигане на целите;
4. индикаторите за изпълнението.
Националната стратегия се изпълнява чрез планове, които включват дейности,
отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнението на дейностите.
Оценките на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи включват и оценка на въздействието по признак пол.
Временни насърчителни мерки се предвиждат в плановете за изпълнение на
Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете. Те се прилагат от
органите на изпълнителната власт за определен срок до постигането на целите им за
балансирано представителство, равни възможности и равнопоставеност на жените и
мъжете в областите, в които е установена неравнопоставеност.
Насърчителните мерки се финансират от държавния и от общинските бюджети,
както и от международни и европейски източници.
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Министърът на труда и социалната политика създава отличителен знак за
значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
Министърът на труда и социалната политика утвърждава условията и реда за
получаване на отличителния знак след съгласуването им в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.
Важни разпоредби
В 6-месечен срок от влизането в сила на закона се определят служителите, които
изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.
В 6-месечен срок от влизането в сила на закона по предложение на министъра на
труда и социалната политика Министерският съвет привежда в съответствие с него
Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 104 от
2004 г.; изм., бр. 78, 83, 89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 и 71 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр.
58 от 2010 г., бр. 42 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.).
В едногодишен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика приема условията и реда за получаване на отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на
жените и мъжете.
В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от
2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от
2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 23 и 39 от 2011 г., бр. 38 и 58 от
2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2015 г.) в чл. 7, ал. 1 се създава т. 20:
"20. временните насърчителни мерки, прилагани по реда на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете."
Изпълнението на закона се възлага на министъра на труда и социалната политика.

***
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„КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ –
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
Становище на Икономическия и социален съвет
Какво е Икономическият и социален съвет (ИСС)?
Това е “Гражданският парламент” на България. Той обединява различни организации на гражданското общество у нас с общи интереси.
Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки,
като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът
изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната
и законодателната власт. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и
държавното управление.
ИСС е “консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие”. Така приетият от
Народното събрание през 2001 г. Закон за Икономическия и социален съвет регламентира неговия статут.
ИСС се утвърди като постоянна институционална форма за консултации, диалог
и информация на гражданското общество. Той изразява и защитава интересите на
гражданското общество, като представя съгласуваните позиции и предложения на
членовете на ИСС пред изпълнителната и законодателната власт. За целта съветът
приема становища, резолюции и анализи и организира публични консултации по значими обществени проблеми - икономически, социални, образователни, демографски,
здравни и др.
КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ –
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Становище на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ “ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ” НА БЪЛГАРИЯ
На разширено съвместно заседание, проведено на 29.10.2015 г., Комисията по социална политика и Комисията по труд доходи, жизнено равнище и индустриални отношения приеха проекта на становище. На заседанието бяха поканени представители на
институции и организации, работещи в областта на корпоративната социална отговорност, от които присъстваха представители на: Министерство на труда и социалната политика, Национална комисия по корпоративно управление, Асоциация на директорите за
връзки с инвеститорите в България, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН,
Българска фондова борса - София АД, Университета за национално и световно стопанство, Института за икономически изследвания към БАН, Клуб Икономика 2000, Национална инициатива „Социална солидарност“.
На Пленарна сесия от 27.11.2015 г. Икономическият и социален съвет прие
настоящото становище.
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1. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
1.1. Икономическият и социален съвет е на мнение, че цялостната политика за насърчаване на прилагането на корпоративната социална отговорност от българските компании трябва да бъде насочена към повишаване на обществената култура и разбиране за
полезността от социално отговорно поведение на бизнеса, с цел създаване на обществена
среда, признаваща и стимулираща подобно поведение. Необходими са и конкретни мерки и действия за събиране и разпространение на добри практики, развиване на капацитета на фирмите за прилагане на КСО практики и насърчаване на прозрачността и разкриването на нефинансова информация. Това е непрекъснат процес, чийто успех е възможен единствено при тясно сътрудничество между социални партньори и държавни институции и при активно ангажиране на останалите заинтересовани страни.
1.2. ИСС призовава държавата, в сътрудничество със социалните партньори и с
останалите заинтересовани страни да предприеме мерки за повишаване на общественото
разбиране за ползите от КСО чрез ангажиране на медиите, стимулиране на потребителското поведение и изграждане
на съответна бизнес култура за възнаграждаване на
КСО дейностите. В това отношение следва да се продължи, да се разшири и надгради
практиката на успешна реализация на проекти на социалните партньори - както индивидуални, така и посредством изпълняването на съвместни действия. ИСС препоръчва
държавата не само да осигури подкрепяща среда за това, но и да съдейства с конкретни
мерки и програми, които да залегнат и при предстоящото разработване на Стратегия по
КСО.
1.3. Като отчита факта, че разбирането за КСО предполага съответно образование,
свързано с определени познания и умения, ИСС обръща внимание, че дисциплини като
"устойчиво развитие", "корпоративно управление", "корпоративна социална отговорност" и други се изуча-ват сравнително малко или изобщо не се изучават в повечето
български висши училища. Затова препоръчва на държавата да насърчава висшите училища и най-вече държавните, подобно на много европейски университети, да включват
такива дисциплини в програмите по икономика, стопанско управление, публична администрация, журналистика и други.
1.4. Развитието на общественото възприятие за ползата от социално отговорно поведение на бизнеса добива особена важност в светлината на последните сериозни предизвикателства, пред които е изправена българската икономика, именно поради липсата
на такова поведение - гарантирани посредством непрозрачни договори високи изкупни
цени на продукцията, за което държавата и обществото плащат; изкуствено създадено
господстващо пазарно положение; нагласени конкурси за обществени поръчки. В същото
време, КСО в никакъв случай не трябва и не може да бъде ползвана като индулгенция от
подобен род компании - а това отново се определя от общественото мнение. ИСС осъжда
като неприемливо представянето на спазването на закона като практика на КСО, както и
компенсиране на не напълно законосъобразно поведение със спорадични КСО прояви от
страна на някои компании. Подобни практики, за съжаление, се наблюдават в България.
Информираните заинтересовани страни в областта на КСО трябва ясно да се противопоставят на подобен подход, особено при определянето на но-минирани и на носители на
награди в различни конкурси за въведени добри практики на КСО.
1.5. Ролята на фирмите за разпространяване на КСО като модел на поведение е
различна. Практиката в други държави показва, че обикновено този модел се възприема
първо от големите и структуроопределящите фирми и след това, обикновено по веригата
на доставките, се разпространява и върху по-малките фирми. На базата на този опит ИСС
счита, че ще бъде най- продуктивно, ако държавните политики отчитат тази особена роля
на държавните и общинските фирми, на публичните компании, на компаниите, предоста-
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вящи услуги от обществен интерес и на компаниите с господстващо пазарно положение.
Отново въз основа на международния опит, ИСС счита, че ще бъде много благоприятно
за развитие на КСО да бъдат създадени подходящо съобразени с местните условия Кодекси за такива фирми, подобно на Националния Кодекс за Корпоративно управление,
към който доброволно се придържат голяма част от активно търгуваните на БФБ - София
публични компании.
1.6. В светлината на неблагоприятните демографски тенденции, ИСС обръща внимание, че е необходимо инвестиране на усилия от страна на всички заинтересовани страни
за включване на нови практики на корпоративна социална отговорност, насочени към подобро балансиране на личния и служебен живот, осигуряване на качествен живот, активно
остаряване.
1.7. ИСС е на мнение, че е от изключителна важност да се акцентира върху насърчаването на КСО практиките, целящи развитието на местните общности, включително
посредством насърчаване на органите на местната власт, да разработват и прилагат политики и практики в областта на социално отговорното поведение.
1.8. С оглед по-широкото разпространение на прилагането на социално отговорно
поведение от страна на компаниите, усилията трябва да бъдат насочени и към „осветяване“ на веригата за доставки (като част от европейската и глобалната икономика), включително опазване правата на човека, въвеждане на добри трудови практики, опазване на
околната среда и прозрачно управление. Сериозни възможности в това отношение предлага и разширяването на практиките за разкриване на информация към важни за икономиката компании - с държавно и общинско участие, доставчици на услуги от общ интерес, структуроопределящи и с господстващо пазарно положение предприятия.
1.9. В партньорство с всички заинтересовани страни, държавата и социалните партньори е необходимо да работят активно за повишаване на инвеститорската и потребителската култура чрез създаване на възможности за информиран избор на социално отговорно поведение. Само така компаниите ще усетят подкрепа да инвестират своите ресурси за въвеждането на практики на корпоративна социална отговорност.
1.10. ИСС със съжаление отбелязва, че въпреки все по-активната работа в световен мащаб и след почти десетгодишно пълноправно членство на Република България в
Европейския съюз, все още липсва положително възприемане на КСО от мнозинството
български компании, което да я направи работеща и достатъчно разпространена бизнес
концепция. Редица са причините за това: липсата на обществена култура и подходящи
механизми за признаване и възнаграждаване на КСО практиките; липсата на подходящо
образование, което да промотира етиката като основа за бизнес отношенията и да учи на
дългосрочните ползи от прилагане на КСО съответните бъдещи управленци; липсата на
обществена култура и подходящи механизми, водеща до отхвърляне на компаниите, които не спазват етични правила за поведение. Всички тези теми задават бъдещата рамка за
работа на социалните партньори и държавните институции.
2. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ КОНТЕКСТ
2.1. Настоящото становище надгражда приетия през декември 2009 година от Икономическия и социален съвет анализ „Корпоративната социална отговорност - някои подходи и добри практики” , като проследява развитието на корпоративната социална отговорност в България, както и актуалните промени в тази област в Европа и света, настъпили
от 2010 г. до днес.
2.2. Като пълноправен член на ООН, Република България активно участва в глобалните дискусии и подкрепя създаването на световна поли-тика в областта на устойчивото развитие, включително политиката за КСО, която е част от нея.
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2.2.1. Основните международни институции, формулиращи политиката за устойчиво развитие и респективно - за КСО и проследяващи нейното прилагане, мониторинг и
усъвършенстване, са Генералната асамблея на ООН, Форумът на ООН за изменение на
климата, Форумът на ООН “Бизнесът и правата на човека“, който се провежда по линия
на Съвета по правата на човека към ООН (СПЧ), Международната организация на труда.
2.2.2. Основополагащи документи в тази посока са: Целите на Хилядолетието на
ООН ; заключителният документ от Международната конференция на ООН за устойчиво
развитие (Рио+20) ; както и Протоколът от Киото . Те отразяват степента на развитие на
световния дебат по темата за КСО и чертаят широката рамка за прилагането на основните
резултати от него.
2.2.3. Не по-слабо въздействие върху развитието на световната политика за прилагане на КСО и съответно - възприемането й в практиките на компаниите, оказват създаването и развитието на международни стандарти и ръководства, които определят рамката, която след това се прецизира от индивидуалните и националните добри практики и
чертаят цялостни модели за съдържанието, основните предмети и принципи за прилагане
на социалната отговорност от организациите - например ISO 26 000 Социална отговорност, Насоките на ОИСР за мултинационалните компании и Принципите за корпоративно управление .
2.2.4.Новоприетият глобален Дневен ред за устойчиво развитие 2030 „Да трансформираме нашия свят“ и съгласуваните нови Цели за устойчиво развитие отразяват ясното намерение на държавите по света да действат активно, за да информират, да създадат необходимите условия и да мотивират бизнеса в своите граници да поеме ангажимент и отговорност да работи за своята трансформация към по-устойчиво развитие в интерес на хората, планетата и просперитета.
2.3.КСО се развива както на универсално, така и на европейско и на регионално
равнище. Като страна - членка на европейското семейство, Република България е и страна
по основните договорни инструменти по темата за устойчивото развитие . В ЕС отговорните за разнообразните теми на устойчивото развитие институции са Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът на Европа и Европейският многостранен форум за
КСО.
2.3.1.Европейската комисия разглежда темата за развитието на корпоративната социална отговорност в контекста на устойчивостта, конкурентоспособността и иновационния
потенциал на европейската икономика и съответно - предприятия; защитава идеята, че „КСО
носи ползи за управление на рисковете, намалява разходите, осигурява достъп до капитал,
подобрява взаимоотношенията с клиентите и развива човешкия капитал“. Това определение
еволюира и - предвид динамичното развитие на практиките и научните постижения в областта, добива нови измерения в обновената Европейска стратегия за КСО за периода 2011 2014 г. Европейската комисия допълва определението за корпоративна социална отговорност, включвайки и „отговорността на предприятията за въздействието, което оказват на
обществото“ .
2.3.2.Европейският парламент декларира, че „корпоративната социална и екологична отговорност следва да се превърне в неразделна част от търговските споразумения на
Европейския съюз“ . Това ясно показва волята и амбицията на Европейския съюз да разпростира прилагането на концепцията за корпоративна социална и екологична отговорност
активно спрямо своите международни партньори, така че тя да бъде подкрепена от силата
на търговските споразумения и по-специално - от рамката, която те създават за проследяване на прилагането на принципите, от които се ръководят.
2.3.3. Европейската стратегия за КСО е структурирана като план за действие, който
да подкрепи развитието на едно проспериращо общество, посредством осигуряване на рас-
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теж чрез подобряване на конкурентоспособността и на иновационния потенциал на Европа.
Тя акцентира върху насърчаване на видимостта и разпространението на добри КСО практики, подобряване на саморегулативните процеси , насърчаване на пазарното признание за
КСО (посредством публично открояване и промотиране), подобряване на прозрачността при
нефинансовите показатели и, не на последно място - синхронизиране на националните, европейските и глобалните разбирания за КСО.
2.3.4. Практиките на корпоративна социална отговорност са изключително богати и
разнообразни - различните компании имат различни акценти на своята социална отговорност. Но всички те имат общ фокус - допринасят за устойчивото развитие на икономиката и
обществото . Целта за насърчаване на по-широкото разпространение на КСО практики формира и утвърди тенденцията за припознаване и прилагане на обобщени и световно утвърдени инструменти, приложими за най-широк кръг от индустрии и страни.
2.3.5. Очакванията за увеличаващ се брой социални и екологични дейности на
предприятията, формирани в обществото към тях, водят до новоприети решения по отношение насърчаването на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи. Все по-широко в
практиката навлиза очакването от страна на обществото и инвеститорите за разкриване
на подобна информация, а фирмите могат да изберат да отговорят на това очакване, или
да обяснят подробно защо са избрали да не отговорят на него .
2.3.6. Компаниите в нарастваща степен са подложени на натиск да докладват публично и прозрачно за тяхното социално и екологично поведение11. Натискът да се докладва за политиките на компаниите по отношение на корпоративната социална отговорност идва от политици, организации на потребителите и от други неправителствени организации.
2.3.7. При тази устойчива тенденция към разширяване на добро-волното докладване
на нефинансова информация, компаниите се стремят към използването на тази трудоемка
дейност в полза на развитието на бизнеса.
2.3.8. Друга, не по-малко важна, посока на работа за популяризиране на КСО, е
инициативата на ЕС за създаване на Съюз на капиталовите пазари , която има за цел да
възстанови доверието на инвеститорите, да свърже по-успешно свободните капитали с
бизнеса, който има финансови потребности, да премахне пречките пред трансграничните
инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансиране, като по този начин
насърчи растежа, конкурентоспособността и създаването на устойчиви работни места. В
нейните рамки и от гледна точка на възстановяване на доверието на инвеститорите, темата за социално отговорното поведение на компаниите добива нова актуалност.
2.4. През последните пет години се наблюдава все по-динамично развитие и възприемане на КСО. Благодарение на усилията на световните лидери, на работата в рамките
на Европейския съюз, на натрупването на експертиза от страна на компаниите и на разпространението на информация сред всички заинтересовани страни по тази тема, тя все
повече се възприема като основа за устойчив бизнес модел, в който отговорното и прозрачно управление на всички ресурси (човешки, природни и финансови) е залог за устойчиво производство, предлагане и потребление, при формиране на справедлива цена и
адекватно ползване на ресурсите, което има за резултат устойчивото развитие, както на
пазарите, така и на обществото и природата. България също участва в този процес, въпреки, че явно е налице необходимост от полагането на повече усилия, както и забавено
постигане на положителни резултати при прилагането на световните и европейски тенденции в практиката.
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3. НАЙ-НОВИ ИНИЦИАТИВИ И АКТОВЕ НА КСО
3.1.Тенденция за интегрирано отчитане в универсалните международни инициативи и актове.
3.1.1.За разлика от първите двадесет години от началото на 21 век, когато повечето международни институции създаваха самостоятелни и независими, понякога дори
повтарящи се, сборници от добри практики, системи за управление, етични кодекси за
поведение и методики за прилагане на КСО, през последните пет години повечето от тях
се обединя-ват. Най- значимото партньорско споразумение, оформено като Меморандум
за разбирателство, бе подписано няколко месеца преди Конференцията на ООН по устойчивото развитие „Рио+20“ (10. 01. 2012 г.) от Глобалния договор на ООН, Програмата
на ООН за околна среда, Международния институт за устойчиво развитие, Глобалната
инициатива за отчетност и Международната организация за стандартизация. Основните
причини за това партньорско обединение могат да бъдат открити в амбицията за намаляване на административната тежест и цена за компаниите, които, преди то да бъде реализирано, трябваше да отговарят на десетки формални изисквания, за да докладват своя
напредък и/или съответствие с всеки от тях. В допълнение, обединението улеснява изготвянето на техните доклади за устойчивостта (КСО доклади) и комуникация с останалите заинтересовани страни .
3.1.2. През 2010 година под патронажа на Принца на Уелс бе създаден Съвет за
международно интегрирано отчитане (ПRС) като първата глобална коалиция от регулатори, инвеститори, компании, органи, стандартизиращи институции, счетоводители и неправителствени организации, които да работят за създаване на стойност, каквато е следващата
стъпка в еволюцията на корпоративната отчетност. През 2011 г. Съветът прие пилотна
програма за прилагане на нова международна Рамка за интегрирано отчитане (<IR>
Framework), която да отразява напредъка във финансовото представяне, управлението,
визията за развитие и отчитането на устойчивостта на дружествата. Предоставянето на
обобщена по този начин информация цели да подпомогне взимането на информирани решения от акционерите и заинтересованите страни; решения, които да доведат до ефективно разпределение на капитала съобразно финансовите и нефинансовите резултати и създаване (и запазване на създадената) стойност от компаниите в дългосрочен план.
3.2.Тенденция за систематичност, операционализация, измерване на ефекта
на корпоративната отговорност в универсалните международни инициативи и
актове.
3.2.1. Международният стандарт ISO 26 000 Ръководство за социална отговорност е
първото цялостно ръководство, което подробно описва съдържанието, основните предмети
и принципи за прилагане на социалната отговорност от организациите. То играе ролята на
„чадър”, обединяващ под своята шапка множество системи за управление. Компаниите
сами избират дали да преминат от отделните стандарти към интегрирана система, която да
обединява седемте основни теми на ISO 26 000. Спазвайки принципа, че КСО е доброволно действие от страна на компаниите, международният стандарт не подлежи на сертифициране, което означава, че организациите, които го прилагат, не подлежат на проверка от
трета независима страна. В някои страни са създадени редица национални стандарти за
КСО , които преповтарят ISO 26 000, но предоставят възможност за сертифициране.
3.2.2. Насоките за мултинационални предприятия на ОИСР бяха актуализирани
през май 2011 година. В най-новата си версия, те включват препоръки в областта на подоброто спазване на човешките права и вменяването на отговорност за това на всички
компании по веригата за доставки. Както заяви Генералният секретар на ОИСР Анхел
Гурия, „бизнесът споделя отговорността за възстановяване на растежа и доверието в пазарите“ .
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3.2.3. През септември 2015 г. бяха актуализирани и Насоките за корпоративно управление на ОИСР, представени по време на срещата на финансовите министри от Г 20 . Те съдържат препоръки към формулира-нето и прилагането на националните политики за правата
на акционерите, финансовото отчитане, заплащането на ръководния състав, поведението на
институционалните инвеститори и как би трябвало да функционират фондовите пазари.
Доброто управление се разглежда като базисен елемент за насърчаване на развитието на капиталовите пазари, основани на доверието между инвеститори и компании, което е ключът
към дългосрочния икономически растеж.
3.3.Регионални европейски инициативи и актове в областта на КСО - такава е
приетата на 22.10.2014 г. Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова
информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия
и групи, която влиза в сила от 01. 01. 2017 г. Директивата има обвързваща сила, за разлика от посочените универсални актове и именно с оглед на тази сила е важен документ в
областта на КСО. Тя е и стъпка в посока на подобряване на разкриването на информацията с оглед възстановяване и повишаване на доверието на инвеститорите.
4. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА
КСО В БЪЛГАРИЯ
4.1. ИСС счита, че основното предизвикателство пред по-широкото прилагане на корпоративна социална отговорност в България е необходимостта от публично признание, мотивиране, насърчаване и под-крепа за компаниите и предприятията, провеждащи последователна политика на прилагане на добрите практики на
КСО.
4.2. Корпоративната социална отговорност е реална възможност за постигане на
равновесие на интересите на всички заинтересовани страни по изключително важни съвременни проблеми като: спазване на правата на човека, осигуряване на кохерентно икономическо и социално развитие, съчетаване на повишаването на конкурентоспособността на фирмено и национално равнище с повишаването на жизнения стандарт на заетите. Важен инструмент за постигането на тези баланси е и възприемането и доброволното прилагане на възможностите на социалния диалог и на колективното договаряне между организациите на работодателите и на синдикатите, като
форма на КСО. Едновременно с това, доказалият се модел на бипартитно сътрудничество
в европейски (а до някъде и в национален) кон-текст, влиза в синергия с принципите на
КСО .
4.3. Като част от политиката за насърчаване на прилагането на КСО практики в
страната, българското правителство инициира през 2008 година изготвянето в сътрудничество с всички заинтересовани страни, на Националната Стратегия за КСО (2009 2013). Това е една положителна инициатива, замислена да даде допълнителен тласък за
въвеждане на социално отговорни бизнес инициативи на ниво предприятия в България.
Със Стратегията бе създаден и постоянно действащ Консултативен съвет към министъра на труда и социалната политика. За съжаление, практическата полезност и
на Стратегията, и на Съвета, не могат да бъдат откроени, като последният
трудно би могъл да бъде определен като работещ орган. Това е ясен сигнал, че водеща
роля при формулирането, прилагането и мониторинга на изпълнение на подобни документи, следва да имат самите заинтересовани страни - респективно - техни представителни обединения, като ролята на правителството трябва да е фокусирана върху осъществяването на съответните подкрепящи публични политики, при ползването на комбинация от правни, икономически, финансови, информационни и комбинирани инструменти.
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4.4. От голямо значение е и приетият през 2009 г. и актуализиран през 2012 г.
Национален кодекс за корпоративно управление , приложим към публичните компании, чиито ценни книжа се търгуват на Българската фондова борса. Неговото прилагане от компаниите е доброволно. В последно време, броят на компаниите, които са
заявили, че спазват принципите на Кодекса, нарасна на 53 дружества, много от които са
пионери в областта на КСО и прилагат интересни и разнообразни социално отговорни
инициативи. За да се увеличи броят на тези компании и да се насърчи приемането на Кодекса и от други фирми, е необходимо да се провежда целенасочена информационна
кампания, под егидата на основните заинтересовани страни - сдружения на различните
участници на капиталовия пазар, социални партньори и структури на гражданското общество.
4.5. Със съжаление следва да се отбележи и фактът, че въпреки, че Българска
фондова борса - София има и Индекс на компаниите с добро корпоративно управление, в който са включени седемте компании с най-добро корпоративно управление, инвеститорите не отчитат включването на фирмите в този индекс като причина за по- положително възприятие или за по-висок корпоративен имидж.
4.6. Процесът на преход към ниско въглеродна „зелена” икономика в България е все
още в своето начало, но вече има чувствителност по темата и в някои от нормативните актове и финансови механизми за развитие (най-вече - в оперативните програми) са заложени дейности като развитие на еко-технологиите, еко-иновациите, екологосъобразно производство на стоки и предоставяне на услуги, ефективно използване на ресурсите, въвеждането на екологични стандарти и други. Разбира се, тази тема трябва да се експлоатира внимателно, за да се гарантират положителните ефекти от подобни практики, които да съчетават действията по опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие със
запазване и насърчаване на конкурентоспособността и здравата стопанска логика. Тъжен
пример в тази посока са твърде големите инвестиции във ВЕИ през последните години,
при гарантирани високи изкупни цени на произведената електроенергия, които в момента утежняват непоносимо цената на електроенергията в България, посредством
повишаването на такса „задължения към обществото“ и са повод за социални напрежения и протести.
4.7. През 2010 г. започна и процес на стимулиране на разкриването на „зелени”
работни места. Осигуряването на безвъзмездно и преференциално финансиране, мерки
за тяхното насърчаване, редът и условията за осъществяването им, са уредени с промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), приети
на заседание на МС на 08. 12. 2010 г.
4.8. През 2011 г. бе приет Национален план за действие за насърчаване на „зелените” обществени поръчки (2012 - 2014 г.), в който са заложени задължителни за
изпълнение от държавните институции цели (за местните власти целите са препоръчителни) за възлагане на поръчки за екологосъобразни стоки и услуги .
4.9. Социалните партньори в Република България също са много активни при
изпълнението на проекти, насочени към насърчаването на КСО - както индивидуални,
така и на основа на съвместни действия.
4.10. Някои от икономическите отрасли съумяват да работят проактивно в
посока създаване на инструменти за устойчиво развитие на своите браншове. Такива са например Българската минно-геоложка камара, които имат свой собствен браншови
Стандарт за устойчиво развитие , Съюзът на пивоварите в България, които са приели Кодекс за търговска комуникация и етични стандарти , както и колективните проекти на
члeновете на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

20

www.nahsw.com

4.11. Приетият през 2010 година от Икономическия и социален съвет Анализ
„Социалният одит - опит и перспективи за развитие" проследява историята и обхвата на социалния одит; описва българския и европейския опит и очертава възможностите за по-нататъшното му развитие. Анализът е израз на разбирането на ИСС, че процесите на отчитане и одитиране следва да се развиват постепенно, като се спазва доброволният принцип на разкриване на данните за социално отговорната практика. Социалните
отчети следва да бъдат информативни и да съобщават за резултатите от социалната дейност, която водят компаниите.
4.12. Дейностите по популяризиране на постиженията в областта на КСО чрез
провеждане на ежегодни конкурси се развиват успешно. Министерството на труда и
социалната политика организира годишен конкурс за социално отговорно предприятие.
На това мероприятие трябва да бъде дадена висока оценка и практиката да се утвърди
като ежегодна, а учредените от Българския форум на бизнес-лидерите годишни награди
за социално отговорен бизнес имат вече над 10 издания. През 2012 година в Европейския
съюз бе проведен пилотен конкурс Европейски КСО отличия за партньорство и иновации , за чието провеждане в България отговаряше Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
4.13. Относно политиката на обучение, висока оценка може да бъде дадена на
създадените специализирани магистърски и бакалавърски програми в някои български университети. Публикувани са множество наръчници за прилагане на добри практики на корпоративно управление и корпоративна социална отговорност. В този контекст
ключова роля има по-нататъшното обучение на държавната администрация по КСО, както и създаването на оптимална информационна среда за нейното развитие. Едновременно
с това трябва да се отбележи със съжаление, че броят на висшите училища и университети, където се преподават принципите и практиките на корпоративната социална отговорност в България е неоправдано нисък.
При разработването на новата стратегия за КСО на Република България би
трябвало да се постави акцент върху насърчаване преподаването на КСО в икономическите висши учебни заведения .
Продължава в следващия брой

***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
ПРИ РАБОТА:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.
Резюме
В края на поредната година на предизвикателства и достижения ЕU-OSHA може
да отчете много важни събития през 2015 г.
Обявени бяха първите констатации от водещото проучване на ЕUOSHA — второто издание на Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2).
Стартира ново интерактивно онлайн табло на проучването, даващо възможност
на потребителите да „изследват“ базата данни на ЕSENER.
Много работа беше извършена и по проекта на Европейския парламент „Побезопасни и по-здравословни работни места за всички възрасти“, чиито резултати бяха
в основата на кампанията „Здравословни работни места“ за 2016—2017 г.
В допълнение, годината беше особено успешна за проекта на ЕU-OSHA „Интерактивна оценка на риска онлайн (ОiRA)“, посрещнат според проучванията с висока
степен на удовлетворение и получил сертификат за най-добра практика от Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация (ЕРSA).
Церемонията по връчването на Наградите за добри практики „Здравословни работни места“ и Срещата на високо равнище за здравословни работни места бяха важни
събития в календара на кампанията, като започна и подготовката за кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г.
1. Прогнозиране на промените
Във време, когато сферата на труда непрекъснато се променя, става все по-важно да се прогнозират
промените и да се идентифицират новите и възникващите рискове, които те могат да причинят за безопасността и здравето при работа (БЗР) на работещите. За
да осъществи тази цел, ЕU-OSHA провежда широкомащабни прогнозни проучвания, при които се използва
подход с разработка на сценарии за идентифициране на
рискове в дългосрочен план.
Въз основа на успеха на две проучвания относно новите и възникващите рискове, проведени през 2014 г., EU-OSHA публикува покана за участие в търг за двегодишен проект за прогнози относно разпространението на ИКТ и промените в работните
места. Този договор, сключен през декември 2015 г., ще бъде с продължителност 10
години, като работата започна в началото на 2016 г.
Освен проучвания относно бъдещите предизвикателства за БЗР, важно е също да
се насърчават обсъжданията сред заинтересованите страни относно новите и възникващите рискове.
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За целта през 2015 г. ЕU-OSHA възложи три статии за експертен обзор на различни аспекти за бъдещето на работата и нейното въздействие върху безопасността и
здравето:
1) краудсорсинг, т.е. платена работа, организирана чрез трудови борси;
2) лекарства за подобряване на производителността на труда, злоупотребата с
които се очаква да расте поради все по-конкурентните работни места; и
3) роботика и развитие на изкуствения интелект.
През юни 2015 г.авторите представиха статиите пред националните фокусни
точки и представители на Европейската комисия в Билбао, с което предизвикаха оживени дебати.
На последно място, през декември 2015 г. беше публикуван преглед на основните фактори за ефективното използване на резултатите от прогнозните проучвания, чиито констатации ще засилят въздействието на проучванията и ще насърчат по-широкото
им включване в процесите на изготвяне на политиките.
2. Факти и цифри
ESENER. ESENER е един от водещите проекти на ЕU-OSHA. Като задълбочено
проучване на работните места в Европа, включително в микро- и малките предприятия
(ММП), този проект дава подробна представа как се управляват рисковете за БЗР. В
ЕSENER-2 бяха проучени почти 50 000 работни места в 36 държави. Първият анализ на
резултатите и резюмето бяха публикувани съответно през февруари и юни 2015 г., а
основните констатации бяха представени на конференцията на латвийското председателство в Рига през април.
Новото интерактивно онлайн табло на проучването на ЕU-OSHA дава възможност на потребителите лесно да правят справки за констатациите от проучването. Резултатите могат да бъдат филтрирани по размер на предприятието или по сектор и да
бъдат разгледани за Европа като цяло или за отделните държави, като данните са представени под формата на карти или диаграми със стълбове. Общо взето, психосоциалните рискове и рисковете, водещи до мускулно-скелетни смущения, са определени от
ЕSENER-2 като най-широко разпространените рискови фактори. Проучването установи
също, че оценката на риска продължава да бъде най-добрият начин за справяне с рисковете и че високата степен на участие на работниците е надежден показател за добро
управление на БЗР.
Общи прегледи в областта на БЗР
През 2015 г. основните констатации и заключения от пилотния проект на ЕU-OSHA „Побезопас-ни и по-здравословни работни места за
всички възрасти — безопасността и здравето
при работа в условията на застаряваща работната сила“ бяха представени на съставителите
на политики, специалисти по БЗР и представители на социалните партньори.
Проектът си поставя за цел да оцени предизвикателствата за БЗР, поставени от застаряващата работната сила на Европа, а конференцията даде възможност за коментари, експертни становища и обсъждания на констатациите в помощ на разработването на по-цялостен подход към БЗР в Европа.
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Значението на тази тема е толкова голямо, че тя доведе до кампанията за 2016—2017
г. — „Здравословни работни места за всички възрасти“.
Вторият общ преглед на ЕU-OSHA в областта на БЗР поставя ударението върху
друга важна целева група: микро- и малките предприятия (ММП). Тези предприятия са
жизненоважни за европейската икономика — в тях работи около половината от работната сила в ЕС, но по отношение на управлението на рисковете за БЗР, те са изправени
пред особено големи трудности. Работата по първия работен проект (от общо четири)
приключи през 2015 г. и едно от основните заключения беше, че не само наличните
ресурси на дадено ММП, а и по-широкият контекст определят успеха му при управлението на БЗР.
През 2015 г. стартираха нови прегледи на БЗР. В първия от тях, за свързаните с
работата заболявания и увреждания, ще бъдат разгледани три теми:
1) рехабилитация на работниците, засегнати от рак,
2) свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти, и
3) методи за идентифициране на свързани с работата заболявания.
Вторият е насочен към една от основните цели на Агенцията: да помогне на съставителите на политики и изследователите да оценят разходите заради лоши условия на
БЗР и възможните ползи от доброто управление на БЗР. Това е многогодишен проект,
чиято цел е да се извършат по-добри оценки на разходите заради свързаните с работата
заболявания, наранявания и смъртни случаи.
3. Инструменти за управление на БЗР
OiRA е уеб платформа, чрез която потребителите могат бързо и лесно да извършат безплатни оценки на риска. Тя съдържа специфични за сектора инструменти и е
разработена специално за ММП. В началото на 2015 г. беше възложена оценка на
ОiRA, резултатите от която показаха, че заинтересованите страни са много доволни от
проекта и очакват той да продължи да се разраства. Към края на 2015 г. общият брой на
инструментите в ОiRA беше 86, като в процес на разработване или нови бяха други 30
инструмента за различни сектори, сред които хотелиерство и ресторантьорство, спорт и
изпълнения на живо.
През 2015 г. стартира също нов интерфейс за потребители, ОiRA 2.0, с което се
подобри общото впечатление на потребителите. Като успешен край за годината, през
ноември проектът ОiRA получи сертификат за най-добра практика от Европейската
награда за постижения в областта на публичната администрация.
Освен ОiRA в процес на разработване са все повече електронни инструменти.
ЕU-OSHA пое задачата да улесни разработването и популяризирането им чрез своя
уебсайт, вместо сама да ги разработва. През 2015 г. Агенцията проведе два семинара за
електронните инструменти: един за разработването на приложения за мобилни телефони и друг за електронни инструменти за ММП.
4. Повишаване на осведомеността
Кампании
В кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса“ за 2014—
2015 г. съществен принос дадоха партньорите на EU-OSHA, в това число официалните
партньори на кампанията (ОПК), медийните партньори и фокусните точки. Участие
взеха повече от 100 ОПК, които организираха широк набор от дейности, включително
учебни курсове, практики и семинари. В допълнение, 34 медийни партньори на кампанията помогнаха за максимално широко разпространение на посланието на кампанията
и организираха различни събития.
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Наградите за добри практики „Здравословни работни места“ бяха едно от важните
събития в календара на кампанията за 2014—
2015 г.
Церемонията по връчването на наградите
беше проведена на конференцията на латвийското председателство в Рига през април
2015 г., на която 11 организации получиха
награди, а други 12 бяха високо оценени. Тези примери показват, че независимо от вида
на организацията психосоциалните рискове
могат да бъдат успешно управлявани. На Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през октомври 2015 г. Европа заговори за психосоциалните рискове и
стреса на работното място, а фокусните точки организираха най-различни събития.
Срещата на високо равнище за здравословни работни места през ноември беше
друго важно събитие с 300 участници от цяла Европа, на което беше направена равносметка на кампанията и прогноза за бъдещето. Срещата се проведе в памет на д-р Уезебио Риал Гонсалес (1966—2014 г.), архитекта на тази кампания.
Сравнителният анализ — или обменът на добри практики — добива все поголямо значение за партньорите на кампанията на ЕU-OSHA. Първата сесия за сравнителен анализ се проведе по време на кампанията 2012—2013 г., като значението на тези
събития нараства постоянно. През юли 2015 г. ЕU-OSHA публикува доклад относно
успешните инициативи за сравнителен анализ.
Пакетът в помощ на европейските кампании (ECAP) предоставя на националните фокусни точки практическа помощ за инициативите на
кампанията и ЕСАР за 2015 г. се оказа много
популярен. Фокусните точки организираха 19
национални срещи на партньорствата, 65 работни форума за заинтересованите страни, 11 интервюта и много други. Накрая, имаше няколко
важни „премиери“ за тази кампания: бюлетинът
на кампанията се публикува на всеки два месеца и предоставя информация и новини за
дейностите на кампанията, а социалните медии бяха успешно използвани за популяризиране на кампанията @EUmanagestress („Здравословни работни места - управлявай
стреса!“). Към края на кампанията @EU_OSHA беше следена в Тwitter от 14 000 души.
Подготовката за кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“
за 2016-2017 г. беше в напреднала фаза. Тази кампания е посветена на проблемите на
застаряващата работната сила и насърчава устойчив трудов живот за всички възрасти.
Дейности за повишаване на осведомеността
През октомври 2015 г. Наградата за филм за
кампанията „Здравословни работни места“ беше
представена на DOK Лайпциг за седма поредна година. Два филма спечелиха тази награда. Първият, документалният Work for One Day („Работа за един
ден“) на Rita Bakacs, разглежда еднодневните работни ангажименти, започващи рано сутринта, и
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изтощителното въздействие на тежкия труд, ниското заплащане и липсата на сигурност. Вторият, анимационният филм Automatic Fitness („Фитнес за автомати“) на
Alejandra Tomei и Alberto Couceiro, е цинична сатира на идеята за „човешките ресурси“
в модерния свят на труда, като светът на претоварване с работа е в пълен контраст със
света на несигурната заетост.
Напо също беше във фокуса на кампанията на ЕU-OSHA за повишаване на осведомеността през 2015 г. Създаден бе нов филм за токовите удари „Напо в … ситуации
под напрежение“ и стартира новият уебсайт на Напо, от който много по-лесно се изтеглят филми и епизоди. ЕU-OSHA извърши външна оценка на Напо за учители, онлайн
инструменти за планове за уроци и ресурси на базата на филмите за Напо, по който се
работи вече три години. Оценката установи, че националните фокусни точки и потребителите бяха много удовлетворени от качеството на ресурсите, като за разпространяването на инструментите са нужни някои подобрения.
Накрая, през 2015 г. се състояха различни прояви. В Деня на Европа ЕU-OSHA
организира щанд, за да разговаря с хората от Билбао по въпросите на безопасността и
здравето. Освен това ЕU-при работа (ІСОН) в Сеул, ХІІІ-ия конгрес на Европейската
конфедерация на профсъюзите (ETUC) в Париж и Международния конгрес и панаира
А+А в края на октомври в Дюселдорф.
Познания за работа в мрежа
OSHwiki е многоезичната уеб платформа на ЕU-OSHA, чрез която потребителите могат да обменят знания за БЗР и да работят в мрежа. Целта е да се достави достъпен
и авторитетен източник на информация, която лесно може да се актуализира и превежда от общността на ОSHwiki.
Само акредитирани автори могат да пишат статии. ОSHwiki стартира през 2014
г., а целта за 2015 г. беше да се разшири базата на знания с помощта на социалните медии за популяризиране на ОSHwiki и да се привлекат нови автори. В резултат бяха публикувани нови статии, а съществуващите бяха редактирани и преведени, като броят на
посетителите на уебсайта на ОSHwiki нарасна значително.
Работа в мрежа и корпоративни комуникации
През 2015 г. Управителният съвет и Бюрото предприеха мерки, създаващи възможност за планиране в по-далечен срок, включително реорганизация на графика на
заседанията им с оглед на по-добро съгласуване с цикъла на планиране и отчитане на
дейностите на ЕU-OSHA.
Сред другите взети решения бяха приемане на плана за управление през 2016 г.,
темата на кампанията „Здравословни работни места“ за 2018—2019 г. (която ще бъде
опасните вещества) и предприемане на допълнителни мерки за предотвратяване на измами и конфликти на интереси.
На равнище ЕС ЕU-OSHA продължи да работи с Парламента и Комисията, предоставяйки консултации по въпросите на БЗР и на секторните комитети за социален
диалог, както и помощ и съдействие на Съвета на ЕС. Агенцията работи също в тясно
сътрудничество с европейските социални партньори; напр. ЕU-OSHA подкрепи и участва в работен форум на тема „Пол и балансиран труд“ в рамките на конференцията на
Европейския синдикален институт относно здравето и заетостта на жените, състоял се
през март.
През юни стартира новият уебсайт на ЕU-OSHA; освен че е с подновен вид и ново усещане, вече са по-лесни навигацията в сайта и използването на мобилни устройства. До края на 2015 г. сайтът е отбелязал 2,5 милиона посещения.
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Нова стратегия за управление на връзките с клиентите, която се разработваше
през 2015 г., ще стане част от уебсайта. Социалните медии помогнаха на ЕU-OSHA да
достигне до повече хора, откогато и да било.
В рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ ЕU-OSHA работи от
повече от десет години с фокусните точки за БЗР в Турция и други държави и територии в Западните Балкани, за да ги подготви за интегрирането им в системата на
ЕUOSHA. След едногодишно прекъсване, през ноември 2015 г. беше подписан нов договор, който дава възможност на ЕUOSHA да продължи да предоставя финансова и
практическа помощ през 2016 г.
Двегодишният проект на ЕU-OSHA „Европейска политика за съседство“ приключи през януари 2016 г. През двете години на работа по проекта ЕU-OSHA даде ценен
принос за изграждане на системи за БЗР в южните и източните партньорски държави,
като им помогна за създаване на фокусни точки, изграждане на капацитет, обмен на
добри практики и превод на различни езици на основни материали.
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)
Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

***
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ISO 22000 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Последствията от опасни хранителни продукти могат да бъдат пагубни
както за потребите-лите, така и за бизнеса по целия свят. Тъй като много от
днешните хранителни продукти многократно преминават националните граници, ISO 22000 е по-важен от всякога за безопасността на глобалната верига на доставки на хранителни продукти. Понастоящем
стандартът е в процес на основно преразглеждане, за да се гарантира, че съответства на
съвременните потребности.
След десетилетие на ефективност ISO 22000, международният стандарт за системи за управление на хранителните продукти, е в процес на цялостна промяна, за да бъде
приведен в съответствие с настоящите изисквания за безопасност на хранителните продукти. Международната работна група (ISO/TC 34/SC 17/WG 8), която отговаря за преразглеждането и чийто секретариат се поддържа от Фондация датски стандарти (DS),
член на ISO за Дания, проведе четвъртото си заседание в Буенос Айрес, Аржентина, през
април 2016 г. Стандартът сега е на етап проект на комитет (CD), след като експертите са
пресяли повече от 1 000 коментара, събрани по проекта на документа. Целта на срещата в
Буенос Айрес беше да се извърши преглед на различните коментари и да се прецени кои
от тях да бъдат включени в документа. Едновременно с това Работна група 8 трябваше да
изясни някои основни положения, между които:
Прилагане на новата структура на високо ниво на ISO (HLS) към ISO 22000, която сега е задължителна при разработването или преразглеждането на стандартите за
системи за управление (ССУ). Новата структура определя рамката, чрез която се улесняват предприятията при интегрирането на повече от един стандарт за системи за управление.
Предлагане на ползвателите на ISO 22000 на ново разбиране относно различните подходи, основани на риска. Понятието „риск” се използва по различни начини и
това е важно за бизнеса с хранителни продукти, за да се прави разлика между оценката
на опасността на оперативно ниво, чрез Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP), и бизнес риска, където част от концепцията включва и оценка на
възможностите.
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Допълнително изясняване на цикъла „планиране-изпълнение-проверкадействие” (Plan-Do-Check-Act - PDCA) чрез включване на два отделни цикъла в стандарта, които работят един в друг. Първият ще се прилага за системата за управление,
докато вторият се прилага за операциите, описани в Член 8, който обхваща принципите
на НАССР, определени от Комисията по Кодекс алиментариус.
Предоставяне на ползвателите на ясно описание на разликите между критичните контролни точки, оперативните програми-предпоставки и програмите-предпоставки.

От полето до масата.
Предотвратяването, намаляването или премахването на опасностите, свързани с
безопасността на хранителните продукти, са от съществено значение за поддържане на
хигиенична среда по цялата хранителна верига.
Преработеният стандарт ще включва познати основни елементи, за да се гарантира безопасността на хранителните продукти на всеки елемент от хранителната верига до
мястото на потребление. Това са:
- интерактивен обмен на информация по цялата хранителна верига;
- системен подход към управлението;
- програми – предпоставки;
- принципи на НАССР.
Рискове, свързани с безопасността на хранителните продукти, могат да съществуват
на всеки етап от веригата на доставки на хранителни продукти, така че е важно да има
адекватен контрол на всяка стъпка от пътя. Добрата комуникация е от първостепенно значение, за да се гарантира, че опасностите за хранителни продукти са идентифицирани и
управлявани на правилното оперативно ниво.
Следователно, безопасността на хранителните продукти може да бъде осигурена
само чрез съвместните усилия на всички страни по хранителната верига: от производителите на фуражи и първичните производители, през производителите на хранителни продукти, транспортни и складови оператори и подизпълнители, до търговците на дребно.
Втори етап.
На срещата в Буенос Айрес експертите решиха, че е необходим втори проект, за да
се получи добре обмислен работен документ. Между участниците в глобалната хранителна
верига има заложени големи интереси, което означава, че все още не е постигнато ниво на
консенсус. Задачата на РГ 8 е да изясни и опише основните понятия чрез най-обикновени и
стегнати термини, за да се разработи стандарт, който е разбираем и лесен за прилагане както от големите, така и от малките компании по цялата хранителна верига.

***

гр. София, ул. „Триадица” 5А

29

www.nahsw.com

