ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 4/2011 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
РУБРИКИ:
ХІХ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
11 – 15 септември 2011 г., гр. Истанбул, Турция
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ в нормативната уредба
за здравословни и безопасни условия на труд
МНЕНИЕТО НА НАШИЯ КОЛЕГА
НОВИНИ от Стандартизацията
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ЕАБЗР за 2010 г.

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е четвъртият брой на Информационния бюлетин на Сдружението.
Оформлението и съдържанието на този бюлетин 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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ХІХ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
11 – 15 септември 2011 г., гр. Истанбул, Турция

ПЛАН
ЗА ЦЯЛОСТНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВНА КУЛТУРА
В ЦЕЛИЯ СВЯТ
(ИСТАНБУЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
ПРИ РАБОТА)
XIX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа беше организиран от
Международната организация на труда (ILO) и Международната асоциация за социална
сигурност (ISSA) съвместно с турското Министерството на труда и социалната сигурност. Конгресът се проведе под мотото:

"ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛОБАЛНА КУЛТУРА НА ПРЕВЕНЦИЯ
ЗА ЗДРАВОСЛОВНО И БЕЗОПАСНО БЪДЕЩЕ!"
На 10 септември 2011 г., събота, по инициатива на правителството на Република
Турция, беше организирана „СРЕЩА НА ВЪРХА‖ по въпросите за изграждане на глобална култура на превенция с участието на тридесет и четири министри на труда от
всички региони на света.
На 11 септември 2011 г. министрите подписаха т.нар. ИСТАНБУЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, в която се подчертава, че правото на работниците на здравословна и безопасна работна среда е основно човешко
право, а правителствата носят главната отговорност за осигуряването на такава среда и
за изграждането на национална превантивна култура за осигуряване на устойчива безопасност и здраве в своите страни.
Истанбулската декларация се основава на ангажиментите на Декларацията от
Сеул за безопасност и здраве при работа, подписана през 2008 г., и тази декларация се
приема за „ПЛАН ЗА ЦЯЛОСТНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВНА КУЛТУРА В ЦЕЛИЯ
СВЯТ‖.
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Тъй като ИСТАНБУЛСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ се основава на ангажиментите на Декларацията от Сеул за безопасност и здраве при работа, подписана през
2008 г., поместваме и текстът на
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СЕУЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
ПРИ РАБОТА, 2008
Среща на високо равнище за безопасност и здраве при работа
След като се срещнаха в Сеул, Република Корея, на 29 юни 2008 г.
по повод на XVIII Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, организирана съвместно от Международното бюро по труда, Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) и Корейската
агенция за безопасност и здраве при работа (KOSHA), с участието на
висши специалисти, представители на работодателите и на работниците, представители за социална сигурност, политици и администратори,
Признавайки сериозните последици от свързаните с работата злополуки и заболявания, които Международното бюро по труда изчислява, че са довели до 2,3 милиона смъртни случая годишно в световен
мащаб и икономически загуби от 4% от световния брутен вътрешен
продукт,
Признавайки, че подобряването на безопасността и здравето при работа има положително въздействие върху условията на труд, производителността и икономическото и социално развитие,
Припомняйки, че правото на безопасна и здравословна работна среда трябва да
бъде призната като фундаментално човешко право и че глобализацията трябва да върви
ръка за ръка с превантивните мерки за осигуряване на безопасността и здравето на
всички по време на работа,
Осъзнавайки важността на инструментите на безопасността и здравето при работа на Международната организация на труда (МОТ - ILO) и съществената роля на ISSA
и приноса на техните членове в прилагането на тези инструменти,
Припомня, че насърчаването на трудовата безопасност и здраве и предотвратяване на злополуките и професионалните заболявания по време на работа е основен елемент на Програмата за достоен труд,
Припомняйки, че превенцията на професионалните рискове и насърчаване на
здравето на работниците представляват съществена част от мисиите на ISSA, на ILO и
на мандата и на концептуалната рамка на Динамичната социална сигурност,
Признавайки значението на образованието, обучението, консултациите и обмена
на информация и добри практики за превенция и насърчаване на превантивни мерки,
Отчитайки важната роля, изпълнявана от правителствата и социалните партньори, професионалните организации за безопасност и здраве и социалните институции за
сигурност в насърчаването на превенцията и в предоставянето на услуги за лечение,
подпомагане и рехабилитация,
Осъзнавайки важността на сътрудничеството между международните организации и институции,
Приветствайки напредъка, постигнат чрез международните и национални усилия
за подобряване на безопасността и здравето при работа,
Декларират, че:
1. Насърчаването на високи нива на безопасност и здраве при работа е отговорност на обществото като цяло и всички членове на обществото трябва да допринасят за
постигането на тази цел, като се гарантира, че се дава приоритет на професионалната
безопасност и здраве в националните програми чрез изграждане и поддържане на национална превантивна култура за безопасност и здраве.
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2. Национална превантивна култура за безопасност и здраве означава, че се
спазва правото на безопасна и здравословна работна среда на всички нива и правителствата, работодателите и работниците участват активно в осигуряването на безопасна и
здравословна работна среда чрез система от точно определени права, отговорности и
задължения, и когато принципът на превенцията е с най-висок приоритет.
3. Непрекъснато подобряване на безопасността и здравето при работа трябва да бъдат насърчавани от системен подход към управлението на професионалната безопасност и
здраве, включително разработването на национална политика, като се вземат предвид
принципите в част II на Конвенция № 155 от 1981 г. на МОТ за професионална безопасност и здраве.
4. Правителствата трябва:
4.1. да помислят приоритетно за ратифициране на Конвенция № 187 от 2006 г. на
МОТ за изграждане на насърчителна рамка за професионална безопасност и здраве,
както и на съответните конвенции на МОТ относно безопасността и здравето при работа, и гарантиране на прилагането на техните разпоредби като средство за подобряване
на националните постижения по отношение на безопасността и здравето по време на
работа по един систематичен начин;
• да се уверят, че се предприемат непрекъснати действия за създаване и подобряване на национална превантивна култура за безопасност и здраве при работа;
• да се уверят, че трудовата безопасност и здравето на работниците са защитени
чрез подходяща система за контрол на стандартите за безопасност и здраве, включително и чрез силна и ефективна система за инспекция на труда.
5. Работодателите трябва да гарантират, че:
• превенцията е неразделна част от дейността им, тъй като високите стандарти за
безопасност и здраве при работа вървят ръка и ръка с добрите бизнес-резултати;
• безопасността на труда и здравните системи за управление са установени по
ефективен начин за подобряване на безопасността и здравето на работното място.
• с работниците и техните представители се провеждат консултации, а те са обучени, информирани и да участват във всички мерки, свързани с тяхната безопасност и
здраве при работа.
6. За утвърждаване на правото на работниците на безопасна и здравословна работна среда работниците трябва да бъдат консултирани по въпросите, свързани с безопасността и здравето и те следва да:
• спазват инструкциите за безопасност и здраве и процедурите, включително за
използването на лични предпазни средства;
• участват в обученията по безопасност и здраве и в дейностите за повишаване
на осведомеността;
• сътрудничат на своя работодател в мерките, свързани с тяхната безопасност и
здраве при работа.
7. Световният конгрес по безопасност и здраве при работа е идеален форум за
споделяне на знания и опит в постигането на безопасни, здравословни и производителни работни места.
8. Напредъкът в постигането на безопасност и здраве при работа следва да бъде
преразгледан по повод на XIX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа
през 2011 г.
9. Участниците в срещата се ангажират да поемат водеща роля в насърчаване на
изграждането на национална превантивна култура за безопасност и здраве при работа.
http://www.seouldeclaration.org
***
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода октомври - декември 2011 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
м. октомври – м. декември 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПМС № 271 от 29 септември 2011 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване под налягане и за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията,
приета с ПМС № 187 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 7 октомври 2011 г.)

В ―Държавен вестник‖, брой 78 от 7 октомври 2011 г., е обнародвано ПМС № 271
от 29 септември 2011 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и за изменение и
допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване
на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с ПМС № 187 от 2000 г. (ДВ, бр. 79 от 2000 г.), в сила от 7
октомври 2011 г.
От същата дата е отменена Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление
№ 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40
от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.).

***
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ПМС № 133 от 22 ноември 2011 г. за приемане на Наредба за
аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария (обн., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2011 г.)
В ―Държавен вестник‖, брой 94 от 29 ноември 2011 г., е обнародвано ПМС №
313 от 22 ноември 2011 г. за приемане на Наредба за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария.
С член единствен на постаномлението е приета нова Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, в сила от 29 ноември
2011 г. От същата дата е отменена Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с ПМС № 189 от 2004 г. (ДВ, бр. 71 от
2004 г.).
***

НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Наредба съществените изисквания и оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване под налягане
(ДВ, бр. 78 от 7 октомври 2011 г.)
Наредбата е приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания за продуктите и с нея се въвеждат изискванията на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО,
84/527/ЕИО и 1999/ 36/ЕО на Съвета (ОВ, L 165 от 2010 г.).
С наредбата се определят:
1. правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване
на безопасността и гарантиране свободното движение на такова оборудване;
2. процедурите за ново оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане;
3. редът за извършване на оценяване на съответствието, прегледи и проверки на
транспортируемо оборудване под налягане;
4. маркировка за съответствие и правилата за нанасянето й върху транспортируемо оборудване под налягане;
5. задълженията на икономическите оператори;
6. изискванията и редът за определяне на лица за оценяване съответствието (нотифицирани органи) на транспортируемото оборудване под налягане.
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По смисъла на наредбата "транспортируемо оборудване под налягане" са:
а) всички съдове под налягане, техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.2 на приложенията към Директива
2008/68/ЕО - ADR, RID и ADN;
б) цистерни, батерийни превозни средства, вагони-батерии, многоелементни газови контейнери ("MEGC"), техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни
средства, обхванати от глава 6.8 на приложенията към Директива 2008/68/ЕО - ADR,
RID и ADN, когато посоченото в букви "а" или "в" оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на газове или
предмети, чийто класификационен код съдържа цифрите 6 и 7, и за превоз на опасни
вещества от други класове, посочени в приложение № 2;
в) газови патрони (ООН № 2037), но не и аерозоли (ООН № 1950), отворени
криогенни съдове, газови бутилки за дихателни апарати, пожарогасители (ООН №
1044), транспортируемо оборудване под налягане, което е изключено съгласно т. 1.1.3.2
от ADR, RID и ADN, както и транспортируемо оборудване под налягане, за което не се
прилагат правилата за изработката и тестването на опаковки съгласно специалните разпоредби в т. 3.3 от ADR, RID и ADN.
Съгласно чл. 2 от наредбата тя се прилага за:
1. ново транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено до 1
януари 2007 г. с маркировка за съответствие "Pi" за целите на предоставянето му на
пазара; по смисъла на наредбата "маркировката "Pi" е маркировка, която посочва, че
транспортируемото оборудване под налягане съответства на приложимите изисквания
за оценяване на съответствието, предвидени в ADR, RID и ADN и в наредбата.
2. транспортируемо оборудване под налягане, което е обозначено с маркировка за
съответствие до 1 януари 2007 г. за целите на периодичните проверки, междинните проверки, извънредни прегледи и използването му;
3. транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено с маркировка за съответствие, предвидена в Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление
№ 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40
от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), за целите на новото оценяване на съответствието.
Наредбата не се прилага за:
1. транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара в Република България преди датата на влизане в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане и не е
подложено на ново оценяване на съответствието;
2. транспортируемото оборудване под налягане, което се използва изключително
за превоз на опасни товари между държави - членки на Европейския съюз, и трети държави, когато този превоз се извършва при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), освен когато е
посочено друго в приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L
260 от 2008 г.).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
По смисъла на наредбата "икономически оператор" е производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, собственикът или операторът,
които извършват търговска дейност или предоставят обществена услуга, независимо
дали срещу заплащане или безвъзмездно.
Всеки икономически оператори е длъжен при искане от органите за
надзор на пазара да предоставя информация за предходен период не по-малък
от 10 години, считано към момента на запитване, за:
1. всеки икономически оператор, който им е доставил транспортируемо оборудване под налягане;
2. всеки икономически оператор, на когото са доставили транспортируемо оборудване под налягане.
Задължения на производителите
По смисъла на наредбата "производител" е всяко физическо или юридическо
лице, което произвежда транспортируемо оборудване под налягане или части от него
или за което е проектирано или произведено такова оборудване и което го предлага на
пазара под свое име или своя търговска марка.
Производителите са длъжни:
1. да гарантират, че при пускането на транспортируемо оборудване под налягане на пазара то е проектирано и изработено, както и че за него е съставена съответната
документация, в съответствие с изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
2. да нанасят маркировката "Pi", след като съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите към него изисквания е доказано в резултат
на проведена процедура за оценяване на съответствието съгласно ADR, RID и ADN и
наредбата.
3. да изготвят и съхраняват техническата документация, съобразена с изискванията на ADR, RID и ADN.
4. ако считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали
на пазара, не съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане или на наредбата, незабавно предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане
в съответствие, за изтеглянето му от пазара или за изземването му, в случай че това е
необходимо.
5. в случай че транспортируемото оборудване под налягане по т. 4 представлява риск за здравето или безопасността на хората, производителите незабавно предоставят информация на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН), като предоставят подробни сведения относно несъответствието и предприетите от производителя коригиращи действия.
6. да изготвят документи, в които описват всички случаи на несъответствие и
предприетите коригиращи действия.
7. да предоставят при обосновано искане от ДАМТН цялата информация и документация, необходима за доказване съответствието на транспортируемото оборудване под налягане на български език.
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8. да сътрудничат с ДАМТН, при искане от тяхна страна, при всяко действие,
предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под
налягане, което те са пуснали на пазара.
9. да предоставят на операторите информация, съответстваща на изискванията
на ADR, RID и ADN и на наредбата.
По смисъла на наредбата "оператор" е всяко физическо или юридическо лице,
установено в рамките на Европейския съюз, което използва транспортируемо оборудване под налягане.
Производителите могат да упълномощават писмено свой представител за
най-малко следните действия:
1. съхраняване на техническата документация на разположение на ДАМТН
най-малко за срок, посочен в ADR, RID и ADN за производителите;
2. предоставяне на информацията по т. 7;
3. сътрудничество с ДАМТН, при искане от тяхна страна, при всяко действие,
предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемо оборудване под
налягане, обхванати от пълномощието.
В сертификата за съответствие по ADR, RID и ADN производителят посочва
следните данни за упълномощения си представител:
1. за физическо лице - име и адрес;
2. за юридическо лице - наименованието, ЕИК или код по БУЛСТАТ, седалището и адреса на управление.
Упълномощените представители предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
По смисъла на наредбата"упълномощен представител" е всяко физическо
или юридическо лице, установено в рамките на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя да действа от негово име във връзка с определени задачи.
Задължения на вносителите
По смисъла на наредбата "вносител" е всяко физическо или юридическо лице,
установено в Европейския съюз, което пуска транспортируемо оборудване под налягане или части от него от трета държава на пазара на Европейския съюз.
Вносителите са длъжни:
І. да пускат на пазара на Европейския съюз транспортируемо оборудване под
налягане, което съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
ІІ. да гарантират, че преди да пуснат транспортируемо оборудване под налягане на пазара:
1. съответната процедура за оценяване на съответствието е била проведена от
производителя;
2. производителят е изготвил техническа документация в съответствие с глави
6.2 и 6.8 от ADR/RID/ADN;
3. върху транспортируемото оборудване под налягане е нанесена маркировката
"Pi";
4. транспортируемото оборудване се придружава със сертификат за съответствие съгласно ADR, RID и ADN.
ІІІ. ако считат, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства
на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под на-
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лягане или на наредбата, да не пуска на пазара транспортируемото оборудване под налягане, докато то не бъде приведено в съответствие.
ІV. в случай че транспортируемото оборудване под налягане по т. ІІІ представлява риск за здравето и безопасността на хората, да предоставя информация за това на
производителя и на ДАМТН.
V. да посочват името и адреса си за контакт в сертификата за съответствие съгласно ADR, RID и ADN или в приложен към него документ.
VІ. да гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под
налягане, условията на съхраняване или превоза няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и ADN.
VІІ. ако считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на
пазара, не съответства на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото
оборудване под налягане или на наредбата, незабавно да предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му от пазара, ако това е необходимо.
VІІІ. ако транспортируемото оборудване под налягане по т. VІІ представлява
риск за здравето и безопасността на хората, незабавно да предоставят информация за
това на производителя и органите за надзор на пазара, като осигуряват подробни сведения относно несъответствието и предприетите от тях коригиращи действия, както и да
изготвят документи, в които описват всички случаи на несъответствие и предприетите
от тях коригиращи действия.
ІХ. да съхраняват копие от техническата документация на разположение на
ДАМТН най-малко през срока, посочен в ADR, RID и ADN за производителите, и да
гарантират, че тя може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара при поискване.
Х. при обосновано искане от органите за надзор на пазара да им предоставят
цялата информация и техническата документация, които са необходими за доказване
съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на български език,
както и да си сътрудничат с органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна,
при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което са пуснали на пазара.
ХІ. да предоставят на операторите информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
ХІІ. да се считат за производители по смисъла на наредбата и да изпълнява задълженията на производителя, когато пускат на пазара транспортируемо оборудване
под налягане под своето име или своята търговска марка или когато променят вече
пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може да
повлияе на съответствието с приложимите изисквания.
Задължения на дистрибуторите
По смисъла на наредбата "дистрибутор" е всяко физическо или юридическо
лице, установено в Европейския съюз, различно от производителя или вносителя, което
предоставя транспортируемо оборудване под налягане или части от него на пазара.
Дистрибуторите са длъжни:
1. да предоставят на пазара транспортируемо оборудване под налягане, което
съответства на ADR, RID и ADN и на наредбата.
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2. Преди да предоставят транспортируемо оборудване под налягане на пазара,
дистрибуторите проверяват, че:
- върху транспортируемото оборудване под налягане е нанесена маркировката
"Pi";
- то се придружава от сертификат за съответствие и от адреса за контакт вносителя.
3. ако считат, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства
на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане или на наредбата, да не предоставят транспортируемото оборудване под налягане на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
4. в случай че транспортируемото оборудване под налягане по т. 3 представлява риск за здравето и безопасността на хората, да предоставят информация за това на
производителя или вносителя, както и на органите за надзор на пазара.
5. да гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под
налягане, условията на съхраняване или превоз няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
6. ако считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което са предоставили на пазара, не съответства на ADR, RID и ADN или на наредбата, да гарантират, че
се предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му от пазара или за изземването му, ако това е необходимо.
7. когато съответното транспортируемо оборудване под налягане представлява
риск, незабавно да предоставят информация на производителя и при необходимост - на
вносителя, както и на органите за надзор на пазара, като осигуряват подробни сведения
относно несъответствието и предприетите коригиращи действия.
8. да изготвят документи, в които описват всички случаи на несъответствие и
коригиращите действия.
9. при мотивирано искане от органите за надзор на пазара да им предоставят
цялата информация и техническата документация, които са необходими за доказване
съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на български език.
10. да си сътрудничат с органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което те са предоставили на пазара.
11. да предоставят на операторите само такава информация, която съответства
на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
12. да се считат за производители по смисъла на наредбата и даизпълняват задълженията на производителя, когато пускат на пазара транспортируемо оборудване
под налягане под своето име или под своята търговска марка или когато променят вече
пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може да
повлияе на съответствието с приложимите изисквания.
Задължения на собствениците
По смисъла на наредбата "собственик" е всяко физическо или юридическо
лице, установено в Европейския съюз, което притежава транспортируемо оборудване
под налягане.
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Собственикът е длъжни:
1. ако счита, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на
разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане, включително на изискванията относно периодичната проверка, и на наредбата, да
не предоставя за използване и не използва транспортируемото оборудване под налягане, докато то не бъде приведено в съответствие.
2. в случай че транспортируемото оборудване под налягане по т. 1 представлява риск за здравето и безопасността на хората, да предоставя информация за това на
производителя или вносителя или на дистрибутора, както и на органите за надзор на
пазара, като изготвя документи, в които да описва всички случаи на несъответствия и
коригиращите действия.
3. да гарантира, че докато отговаря за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоз няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване
под налягане и на наредбата.
4. да предоставя на операторите информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
Разпоредбите на т. 1 - 4 не се прилагат за лица, които възнамеряват да използват или които използват транспортируемо оборудване под налягане за лични нужди, за
развлекателни или спортни дейности.
Задължения на операторите
По смисъла на наредбата "оператор" е всяко физическо или юридическо лице,
установено в рамките на Европейския съюз, което използва транспортируемо оборудване под налягане.
Операторите са длъжни да използват транспортируемо оборудване под налягане, което отговаря на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
Когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, операторът е длъжен да предоставя информация за това на собственика и на органите за надзор на пазара.
Някои преходни и задължителни разпоредби
1. Транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара до
датата на влизане в сила на наредбата и е оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане или по Директива 1999/36/ЕО на Съвета, може да се предоставя на пазара на Република България до изчерпване на количествата.
2. Сертификатите, издадени по процедурата "Изследване на типа - модул В",
както и сертификатите за изследване на проекта, издадени по отменената Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения
под налягане, се признават за еквивалентни на сертификатите за одобрение на типа,
издадени по ADR, RID и ADN, и са валидни за сроковете, посочени в ADR, RID и ADN,
но не повече от срока, посочен в самите сертификати.
3. Вентилите или друга арматура, пряко свързани с безопасността, чието съответствие е оценено по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на съоръжения под налягане, могат да продължат да се използват.
4. За устройствата, предназначени за свързване с друго оборудване, и цветовите кодове, приложими за транспортируемо оборудване под налягане, се прилагат съот-
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ветните стандарти, изработени от националния орган за стандартизация в Република
България - БИС.
5. Издадените разрешения за оценяване на съответствието по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, са валидни до датата на заличаването им в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от "Нов подход". Лицата, които не бъдат нотифицирани по тази наредба, предоставят на председателя на ДАМТН оригиналите на сертификатите, издадени по процедурата "Изследване на
типа - модул В" и сертификатите за изследване на проекта, издадени по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане и техническата документация на производителя, въз основа на
която те са издадени.
6. Нотифицираните лица, получили разрешение за дейност при условията и по
реда на тази наредба, трябва до 31 декември 2011 г. да представят на председателя на
ДАМТН сертификат за акредитация по БДС EN ISO 17020:2004 от национален орган по
акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 в срок до 5 януари 2012 г.
***

НАРЕДБА № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за об-хвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „Одитор по пътна безопасност
(ДВ, бр. 78 от 7 октомври 2011 г.)
В ―Държавен вестник‖, брой 78 от 7 октомври 2011 г., е обнародвана Наредба №
РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и
реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "Одитор по пътна безопасност", в сила от 11 октомври 2011 г.
Наредбата е издадена на основание чл. 36д, ал. 3 и 4 от Закона за пътищата от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
вътрешните работи.
С нея са уредени въпросите за:
- обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност;
- обхвата и съдържанието на одита за пътна безопасност,
- условията и реда за извършването на оценката и на одита,
- условията и реда за придобиване и признаване на професионалната квалификация "одитор по пътна безопасност";
- условията и реда за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение на одиторите по пътна безопасност.
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Оценка на въздействието върху пътната безопасност
Съгласно чл. 2 от наредбата оценката на въздействието върху пътната безопасност е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната
мрежа. Тази оценка се извършва на началния етап на планиране преди одобряване на
инфраструктурния проект на основата на информация, която е посочена в приложение
№ 1. Администрацията, управляваща пътя, има задължението да организира планирането и възлагането на оценки на въздействието върху пътната безопасност.
Одит за пътна безопасност
Одитът за пътна безопасност е независима, подробна систематична проверка
за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до началната експлоатация. Този одит завършва с доклад, който е неразделна част от инвестиционния проект.
В одита за пътна безопасност се посочват проектните елементи, които могат да
се окажат критични за безопасността. Когато в хода на проверката се установи, че има
недостатъци на проекта и той не бъде коригиран преди края на съответния етап, се посочват причините за това в приложение, което е неразделна част от проекта.
Одитът има за цел намаляване на вероятността за възникване на пътнотранспортни произшествия чрез идентифициране на потенциално опасни пътни участъци и проектни характеристики и предписване на мерки за тяхното отстраняване.
Одит за пътна безопасност се извършва задължително за републикански пътища,
които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България. Одит по реда на тази наредба може да се извършва и за републикански пътища
извън тези, които са част от трансевропейската пътна мрежа, както и за общинските
пътища.
На одит за пътна безопасност подлежат проектите за ново строителство, реконструкция и основен ремонт (рехабилитация).
Възлагане, извършване и приключване на
одитите за пътна безопасност
Администрацията, управляваща пътя, изработва техническо задание за одит за
пътна безопасност. Изходната информация за техническото задание се осигурява от
проектантите по заявка на администрацията, управляваща пътя.
Одитите се извършват чрез анализ на:
1. изходната информация;
2. проектната документация;
3. информацията, получена от огледите на място;
4. информацията от попълнения съгласувателен лист - приложение № 5.
Администрацията, управляваща пътя, взема решение по одитния доклад, в което
се отразяват:
1. препоръките, които се приемат;
2. препоръките, които не се приемат, и причините за това;
3. очакваните проектни изменения във връзка с приетите препоръки.
В следващите фази на проектирането се взема предвид това решение на администрацията по по одитния доклад.
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Изпълнението на одити за пътна безопасност се възлага на физически и/или
юридически лица.
В екипа на юридическите лица за изпълнение на одита за пътна безопасност задължително участва физическо лице със сертификат за придобита професионална квалификация "одитор по пътна безопасност".
Одиторът по пътна безопасност няма право да извършва одит на инфраструктурен проект, в който е участвал самостоятелно или като част от юридическо лице при
неговото планиране, проектиране, строителство или експлоатация.
Одитор по пътна безопасност
Одитор по пътна безопасност може да бъде всяко физическо лице, което притежава сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" и отговаря на изискванията на чл. 36д от Закона за пътищата.
Одиторът извършва проверки и докладва само за проблеми, свързани с пътната
безопасност на инвестиционния проект, и не извършва проверки за съответствието на
проекта по отношение на други критерии, различни от пътната безопасност.
При извършване на проверките одиторът трябва да спазва 4 групи критерии, посочени в приложение № 4 от наредбата:
1. Критерии за провеждане на одит на етап идеен проект;
2. Критерии за провеждане на одит на етап на изготвяне на работен проект;
3. Критерии за провеждане на одит на етапа на предварително въвеждане в
експлоатация;
4. Критерии за провеждане на одит на етапа на начална експлоатация.
На всеки етап проверките могат да включват необходимост от преразглеждане
на критериите от предходните етапи.
Одиторът носи отговорност за препоръките, дадени в одитния доклад, пред администрацията, управляваща пътя.
Одит по пътна безопасност може да се извършва и от лице, представило заверено копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност, издаден
от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
Тези лица са длъжни да представят пред администрацията, управляваща пътя,
доказателства относно компетентността на органа, издал документа, удостоверяващ
правото да се извършва одитна дейност.
Документът, удостоверяващ правото да се извършва одит по пътна безопасност,
се предоставя на администрацията, управляваща пътя, която може да проверява дали
същият е издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или
на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство
или на Конфедерация Швейцария.
Обучение по професионална квалификация
"одитор по пътна безопасност"
Обучението по професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" се
извършва от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование
и провеждащи обучение по специалност "строителен инженер".

гр. София, ул. „Триадица” 5А

18

www.nahsw.com

Програмата за обучение за придобиване на сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" се разработва от висшето училище и се утвърждава по реда на чл. 36д, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.
Професионалната квалификация "одитор по пътна безопасност" се поддържа чрез курсове за допълнително обучение, провеждани на всеки две години.
След преминаването на тези курсове одиторът по пътна безопасност получава
удостоверение от посочените висши училища и то е неразделна част от сертификата за
професионална квалификация "одитор по пътна безопасност". В удостоверението трябва да е посочена и Програмата на курса за допълнително обучение. Тази програма се
предлага и утвърждава от ръководителя на съответното висше училище и се съгласува
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи.
Висшите училища, издаващи сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", имат задължението да изпращат на Министерството на регионалното развитие и благоустройството поне веднъж в годината актуализирани списъци на преминалите обучение за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", както и за преминалите периодични курсове за допълнително обучение.
***

НАРЕДБА за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите
норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г.)
В ―Държавен вестник‖, брой 70 от 9 септември 2011 г., е обнародвано ПМС № 247
от 30 август 2011 г. за приемане на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми
и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.
Постановлението, съответно и наредбата, влизат в сила два месеца след обнародването им в "Държавен вестник" – от 10 ноември 2011 г.
От същата дата е отменена Наредбата за реда за определяне и налагане на
санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми,
приета с ПМС № 169 от 2003 г. (ДВ, бр. 69 от 2003 г.).
Новата наредбата e приета на основание чл. 69, ал. 8 от Закона за опазване на
околната среда във връзка с чл. 83, ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения
и наказания и с нея се урежда редът за налагане, отменяне, намаляване, спиране и
възобновяване на санкциите на юридическите лица и едноличните търговци при
увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или
при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, в т.ч. при неспазване
на нормативно установените срокове за привеждане на даден обект в съответствие с
разпоредбите на законодателството по опазване на околната среда.
Санкциите се налагат с наказателно постановление от министъра на околната
среда и водите или от упълномощени от него длъжностни лица и с него се определят
видът и размерът на санкцията.
***
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ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ АКТОВЕ
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи (ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г.)
В ―Държавен вестник‖, брой 61 от 9 август 2011 г., е обнародван нов Правилник
за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.
Правилникът е издаден от Министерството на здравеопазването на основание
чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето и влезе в сила от 13 август 2011 г. С § 2 от заключителните разпоредби на новия правилник от същата дата са отменени:
- Правилника за устройството и дейността на Националния център по опазване на
общественото здраве (обн., ДВ, бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 42 от 2005 г.) и
- Правилника за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (обн., ДВ, бр. 35 от 2005 г.; изм., бр. 57 от 2010 г.).

***

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2401 от 16 септември 2011 г. за химическа,
биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии,
свързани с опасни вещества и материали
(ДВ, бр. 76 от 30 септември 2011 г.)

В ―Държавен вестник‖, брой 76 от 30 септември 2011 г., е обнародвана Инструкция № Iз-2401 от 16 септември 2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, в сила от 30
септември 2011 г.
От същата дата е отменена Инструкция № 5 от 2009 г. за радиационна, химична
и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, издадена от министъра на извънредните ситуации (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).
Инструкцията е издадена на основание чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и с нея е определен редът за осъществяване на дейностите по
химическа, биологическа и радиационна защита от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН
- МВР) и териториалните й звена при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества
и материали.
Изпълнението на инструкцията е възложено на ГДПБЗН и териториалните й
звена.
***
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ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
(ДВ, бр. 85 от 1 ноември 2011 г.)
В ―Държавен вестник‖, брой 85 от 1 ноември 2011 г., е обнародвана Инструкция
№ Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при
наводнения, в сила от 1 ноември 2011 г.
От същата дата е отменена Инструкция № 1 от 2007 г. за реда за осъществяване
на оперативната защита при наводнения (обн., ДВ, бр. 62 от 2007 г.; изм., бр. 5 от 2009
г.), издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии.
Инструкцията е издадена на основание чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и с нея е определен редът за осъществяване на дейностите по
оперативна защита при наводнения от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена. Изпълнението на инструкцията се възлага
на ГДПБЗН и териториалните й звена.

***

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
м. октомври – м. декември 2011 г.
• ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
(ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г.).

• ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г.).

***
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МНЕНИЕТО НА НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО ПО ЗБУТ
Всички производства в България генерират ежедневно риск за работещите. При
едни той е по-голям, при други по-малък – но все пак риск. И този риск за всички в организационната структура на управление (ОСУ) и топ мениджмънта, и средния мениджмънт и супервайзърите и обикновените работници е ясно, че се генерира от факторите в червената зона на ЗБУТ – хора, технология, техника (машини и съоръжения), сгради и площи, записи (документация).
Но на практика в мнозинството от българските фирми няма единодействие (или
стандарт) по управление на знанието за всеки един от тези фактори.
Например – правят се обучения, инструктажи, изпити на работниците и средния
мениджмънт по пряката им дейност, по ЗБУТ, по екология и т.н. и резултатите от обучението потъват грижливо в личните досиета на обучаемите, за да служат за „доказателство‖ пред контролните органи (Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението‖ и т.н), че
персоналът е обучен и че работодателят си е свършил работата.
Същото е положението и по другите фактори – имаме техническа документация,
дневници за проверки, протоколи от изследване на фактори на работна среда и измерен
импенданс, евакуационни планове, планове за действие при пожари и производствени
аварии, оценка на риска застраховки, осигуровки, осигурени прегледи на работниците
от специализиран медицински персонал, ежегоден анализ на здравното състояние.
Даже за някакъв имагинерен имидж някои производства са сдобиха дори със
сертификати НАССР, OHSAS 18000, които, стоейки до логото на фирмения надпис,
подсказват на обществото, че са покрити стандартни процедури по ЗБУТ.
И какво от това?
Знанието по ЗБУТ стои статично вътрe във фирмата и не се управлява!
А какво означава управление на знанието по ЗБУТ?
Управлението на знанието по ЗБУТ е система от различни управленски практики за разпознаване или създаване, предаване и съхраняване на знанието по ЗБУТ вътре
във фирмата.
Програмите за упавление на знанието по ЗБУТ имат за цел да контролират процеса по създаване или идентифициране, натрупване и използване на знанието или интектуалния капитал във фирмата.
Ефективните системи за управление на знанието по ЗБУТ са обвързани с бизнес
целите на фирмата и водят до споделена интелигентност, по-добро представяне, конкурентно предимство или по-високи нива на иновации.
Един от аспектите на управлението на знанието по ЗБУТ – трансферирането на
знание – винаги е съществувало в българските фирми под някаква форма. Примери за
това дадох по-горе, както и ще допълня заедно с тези по ЗБУТ и програмите за въвеждане на нови хора във фирмата, фирмените библиотеки, професионалните обучения и
менторските програми.
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В някои фирми вече се използват и технологии, като e-learning (електронно обучение) системите за управление, включително и по ЗБУТ.
Управлението на знанието по ЗБУТ обхваща различни мениджърски инструменти, свързани с концепциите за управление на интелектуалния капитал и идеята за учещата фирма. Те включват например създаването на общности по ЗБУТ при мястото на
възникването на най-големите рискове, използването на интранет (вътрешна мрежа)
системи, системи за управление на документите.
Това, което отличава програмите за управление на знанието по ЗБУТ от инициативите или разпорежданията за непрекъснато фирмено учене (ежегодните обучения по
ЗБУТ или проиграването на плановете за евакуация например) е фокусът върху управлението на специфичните интелектуални активи (например: трябва да има план за
действие, след това действието, и накрая отчет с изводи, като действията трябва да са
логически обвързани и съвместими за изпълнение).
Изводите от действията по ЗБУТ трябва освен да се съхраняват ежегодно, но и
да се изследват и се съставя тренд за всяко действие по години, носещ информация за
последващи управленски въздействия.
Другият фокус е върху използването на фирмените канали, по които тече знанието по ЗБУТ (например – дали само от Органа за БЗР, дали само чрез КУТ, дали само
чрез СТМ или чрез директора), като тук особена роля играе мащабът на управляемост и
големината на фирмата.
Невъзможно е да се въвежда и използва система за управление на знанието по
ЗБУТ, без да са ангажирани и да могат да работят и разбират хората от фирмата. Основният акцент е първоначално върху записването, развитието и съхраняване на знанието па ЗБУТ и даване на свободен достъп до информацията на всички във фирмата.
Външните фирми, работещи в България, внасяха отвън, като мода, добре работещи системи за управление на знанието, включително и по ЗБУТ, и правеха опити да
ги въведат в български фирми чрез обучения на местния персонал.
Този вид трансфер на знание се оказа неуспешен (както се оказа и с „Корпоративната социална отговорност‖, в чиято сфера влиза и безопасността и здравето при
работа), защото всяка българска фирма има собствен живот в определена българска културна среда и свое знание, което трябва да организира сама, когато узрее за
подобна крачка.
Новите възможности за управление на знанието по ЗБУТ чрез точно дефинирани
компетенции за всяка позиция и човек, а не просто трансфер на информация, е все още
авангардна мода за голяма част от фирмите в България. Не е достигнато ниво, в което
да се обвържат знанието по ЗБУТ с бизнес целите, а без това не могат да бъдат конкурентни на развитите в Европа и света такива.
Ползите от ефективното управление на знанието по ЗБУТ за българския
бизнес са:
- по-добро развитие на уменията на заетите,
- съчетаване на индивидуалния и фирмения план за кариерно развитие и бързо
адаптиращ се към външната бизнес среда екип, а оттам
- подобрено индивидуално и екипно изпълнение на целите,
- занижени разходи и
- повишена лоялност на клиентите и обществото.
***
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

OHSAS 18002:2008 – на български език
Българският институт за стандартизация подготви и издаде на български език
OHSAS 18002:2008 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
Указания за внедряване на OHSAS 18001:2007", който е част от поредицата
документи за оценяване на здравето и безопасността на работа. OHSAS 18002 се позовава на специфичните изисквания на OHSAS 18001 и дава съответните указания за тяхното прилагане. Това издание отменя и заменя първото издание (OHSAS 18002:2000).
Изданието може да бъде закупено от Българския институт за стандартизация на
цена 36 лв. с ДДС.
***

Турция е новият член на европейските организации за
стандартизация
Европейският комитет за стандартизация (CEN) и Европейския
комитет за стандартизация в електротехническата област (CENELEC)
реши да приеме за пълноправен член Турския институт за стандартизация (ТSЕ), считано от 1 януари 2012 г.
Това е важна стъпка към участието на Турция в единния европейски пазар.
ТSЕ е в тясно сътрудничество със CEN и CENELEC от няколко години, като през
януари 2008 г. стана афилиран член на двете организации.
След присъединяването на ТSЕ CEN и CENELEC ще имат национални членове в
32 европейски страни, които обхващат над 590 милиона потребители.

***
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА 2010 ГОДИНА

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2010 Г.
В условията на продължаваща сложна икономическа среда Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (Агенцията) все така работи за безопасността на европейските работници.
АКЦЕНТИТЕ ОТ2010 ГОДИНА са:
откриването на кампанията „Здравословни работни места: Поддържай
безопасно работно място“,
публикуването на резултатите от Европейското изследване на новите и
нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) и
пилотното стартиране на интерактивния онлайн инструмент за оценка
на риска (OiRA).
СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ
Европейски център за наблюдение на риска
Проектът „Прогнози“ включва не само прогнозирането на нововъзникващи
рискове, а и предоставя набор от реалистични сценарии, които да помогнат лицата, отговорни за вземането на решения, при предприемането на действия. Първото прогнозно
проучване разглежда възможни рискове, свързани с нови технологии в „зелените‖ работни места (създадени за опазване на околната среда). Доклад за определяне на основните движещи сили за промяна в тази област беше изготвен през 2010 г. и предвиден за
публикуване през 2011 г.
Агенцията публикува Преглед на методите, използвани в Европа, за оценяване на трудовите злополуки и професионалните болести сред самонаетите лица и
беше проведено проучване на съществуващата литература за установяването и съобщаването на рискове, свързани с експозиция на работещите на наноматериали на
работното място.
Публикуван бе също eлектронен бюлетин за оценката на риска от експозиция
на работещите на биологични агенти.
Изпълняваният в момента проект на Агенцията „Безопасност и здраве при работа (БЗР) в цифри“ има за цел, като използва статистика и други данни от национални и европейски източници, да осигури информационна база, която може да се използва от лицата, отговорни за вземането на решения за превенция на трудовите злополуки
и професионалните болести и която да представи основните въпроси и тенденции,
свързани с безопасността и здравето при работа, положението на определени групи работници и в конкретни икономически дейности.
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Като част от проекта и в подкрепа на кампанията за безопасна поддръжка през
2010 г. Агенцията публикува Статистически преглед на поддръжката и безопасността и здравето при работа, както и доклад, озаглавен „БЗР в цифри: Свързани с
работата мускулно-скелетни смущения в ЕС”.
Изготвен бе проект на доклад относно безопасността и здравето при работа на жените, изготвени са и доклади за насърчаване на БЗР в транспортния сектор през 2011 г.
Започна работа и по проект за осъзнаване на тежестта на заболяванията и нараняванията при работа — дългосрочните въздействия на труда върху здравето.
Първите резултати от Европейското изследване на новите и нововъзникващите рискове в предприятията, което е един от водещите проекти на Агенцията,
бяха публикувани през юни 2010 г. в Барселона по време на конференция, организирана от испанското председателство на ЕС.
Резултатите представляват междинен преглед на стратегията на Общността за
здравословни и безопасни условия на труд (2007-2012 г.). ESENER има за цел да отрази
текущото състояние на работните места в Европа, като проучи какви мерки предприемат ръководителите и представителите на работниците за здравето и безопасността по
отношение на рисковете на работното място, като обръща специално внимание на психо-социалните рискове, например стресът при работа, насилието и тормоза на работното място.
Доклад с първоначалните резултати и резюме на доклада бяха преведени на езиците на всички държави, обхванати от проучването, а на уебсайта на Агенцията беше
публикуван онлайнинструмент, който позволява на потребителите да разглеждат резултати по отделни въпроси от проучването по държава, икономическа дейност и размер
на предприятието: проучването ESENER включва над 36 000 интервюта с ръководители на предприятия и служители в 31 страни.
В бъдеще акцентът ще се постави върху използването на този богат източник на
данни и използването на информацията, събрана от ESENER: резултатите от проучването са достъпни без заплащане, за да могат изследователите, социалните партньори и
другите заинтересовани лица да проучат допълнително значението на резултатите в
своя национален контекст.
Заключителната конференция на проекта за Ново европейско научно пространство в областта на БЗР (NEW OSH ERA) се състоя през февруари 2010 г. в Берлин след
четири години работа.
През това време консорциумът анализира състоянието на изследванията за БЗР в
рамките на ЕС, идентифицира пропуските по отношение на изследванията за новите и
нововъзникващи рискове на работното място, пред които са изправени работниците в
ЕС и издаде координирана покана за представяне на изследователски предложения,
включително проекти относно психо-социалните рискове при работа.
Европейският център за наблюдение на риска (ERO) приключи своята работата
по доклад относно Насилието и тормоза на работното място, които обхващат от 5
до 20% от европейските работници.
В доклада се обръща внимание на действията, които могат да се предприемат, и
на различните културни норми и представи, които могат да променят начина, по който
се дефинират насилието и тормозът.
Информация за работната среда
Изготвени бяха и се предоставиха широк набор от материали за кампанията
„Здравословни работни места“ относно безопасната поддръжка, включително ръководство за кампанията и докладът Безопасната поддръжка в практиката. През 2010 г.
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бяха получени номинации за Европейските награди за добра практика в подкрепа на
кампанията за безопасна поддръжка. Освен това започна работа по следващата кампания „Здравословни работни места― за 2012-2013 г., която ще насърчава съвместната
работа за превенция на риска.
Важен резултат от кампанията за оценка на риска „Здравословни работни места―
2008-2009 г. е Интерактивният онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA),
предназначен да улеснява оценката на риска на работното място за организациите в
Европа чрез онлайн инструмент, който е безплатен, леснодостъпен и пригоден за съответната икономическа дейност.
Това е първата инициатива на ниво ЕС, която има за цел да насърчава микро- и
малките предприятия при извършването на оценка на риска, като се вземат предвид
характеристиките на бизнеса в различните икономически дейности.
През 2010 г. стартираха редица пилотни проекти, чиято цел е да покажат как
OiRA може да бъде разработен за различни икономически дейности в различни страни
в Европа и да съдействат за ангажирането на организации от всякакъв род в процеса на
разработване на инструмента.
Участието на социалните партньори в OiRA е особено важно, наред с участието на
ЕС и националните органи: инструментът е проектиран за разработване в сътрудничество
със социалните партньори в различните сектори на равнище ЕС и на национално ниво.
В тази връзка започна работа по насърчаване на ползата и прилагането на инструмента сред социалните партньори.
През цялата 2010 г. Агенцията работи по пет доклада за добри практики относно
БЗР в сектора на автомобилния транспорт, които са публикувани и популяризирани
през 2011 г. заедно с уеб приложение.
Докладите включват преглед на програми и кампании за обхващане и въздействие върху сектора на автомобилния транспорт по въпроси, свързани с БЗР, проучвания
на конкретни примери за добри практики за превенция, обхващащи сухопътен превоз и
автобусен превоз на пътници, прегледи на ръководства за добри практики, налични за
сектора на таксиметровите услуги и куриерските дейности с мотоциклет и велосипед, и
преглед на злополуките при автомобилния транспорт.
През 2010 г. беше публикуван електронен бюлетин относно оценката на риска в
сектора на автомобилния транспорт.
Докладът на Агенцията „Икономически стимули за подобряване на безопасността и здравето при работа” беше представен през 2010 г.
Той предоставя актуализиран поглед върху различните стимули, които държавите в Европа предлагат за насърчаване на ефективността на БЗР, сред които – по-ниски
застрахователни премии при риска трудова злополука, както и по-ниски данъчни ставки, по-добри условия за банкиране, например по-ниски лихви и държавни субсидии.
Докладът посочва, че схемите за икономическо стимулиране са ефективен вариант за правителствата, които търсят начини за намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните болести.
Насърчаването на здравето на работното място обхваща съвместните усилия на
работодателите, служителите и обществеността за подобряване на здравето и благосъстоянието на работещите.
Информацията относно насърчаването на здравето на работното място, публикувана от Агенцията през 2010 г., включва листи факти, предназначени както за работодатели,
така и за служители.
В допълнение бяха изготвени доклади за насърчаване на здравето на младите работещи и за насърчаване на психичното здраве, които ще бъдат публикувани през 2011 г.
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Агенцията създаде анимационни герои, които да представят посланието по позабавен начин.
Публикувани бяха доклад и листи факти, озаглавени Включване на безопасността и здравето при работа в областта на висшето образование, които представят примери
за обучение по БЗР, включени в курсове на ниво университет.
Освен това Агенцията започна да събира примери за добри практики: „подход към
училищното образование‖ относно обучението в областта на безопасността и риска, което
обхваща цялото учебно заведение и чрез което се преподават основни концепции, свързани с риска, в контекста на поддържането на безопасна учебна среда в самите училища.
С оглед улесняване на потребителите през 2010 г. Агенцията продължи своята
работа по правния раздел на своя уебсайт.
Директивите и насоките са подредени по теми и са предоставени уводни текстове към европейско законодателство и извадки за всеки законодателен акт, включващи
препратки към пълния текст на законодателството на ЕС на всички езици на ЕС, както
и препратки към национално законодателство, прилагащо директивите на ЕС.
Останалите проекти включват проучвания на конкретни случаи, свързани с превенция на мускулно-скелетни смущения (МСС) в селскостопанския сектор, актуализиране на уеб приложението за конкретните аспекти на БЗР, засягащи жените, публикуване на електронен бюлетин за управление на психо-социалните рискове сред работещите в почистването и около 300 най-често задавани въпроси по различни теми, свързани с БЗР в база данни за търсене.
КОМУНИКАЦИИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИИ И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
Значителна част от комуникационната дейност на Агенцията през 2010 г. беше
насочена към насърчаване на кампанията „Здравословни работни места“ Поддържай безопасно работно място.
Двегодишната кампания, която продължи през цялата 2011 г., вече отбеляза рекордни нива на ангажираност във всички държави-членки на ЕС и в други страни.
Кампанията беше стартирана на Световния ден за безопасност и здраве при работа, 28 април, и е най-голямата по рода си в света. Агенцията подпомогна дейностите
по кампанията на национално равнище чрез Пакета в подкрепа на европейските кампании (ECAP), който предоставя голямо разнообразие от материали от кампанията и услуги за националните фокусни точки (FOP) за популяризиране на кампанията.
Това включваше организирането на 65 конференции и семинари, 12 пресконференции, 11 събития за журналисти, 2 радиопредавания и прессъобщения, адаптирани за
конкретни страни. Само през първата година бяха набрани над 40 официални партньори на кампанията.
За кампанията Агенцията създаде иновативен, многоезичен уебсайт:
http://hw.osha.europa.eu. Особен акцент за кампанията беше Европейската седмица за
безопасност и здраве при работа, проведена през октомври, през която се организираха
стотици прояви за повишаване на осведомеността в Европа.
Като продължение на фотоконкурса през 2009 г. „Как си представяте безопасността и здравето при работа?“ през 2010 г. Агенцията предложи на своята мрежа
от фокусни точки различни материали, чрез които те да организират собствени изложби. Втората филмова награда „Здравословни работни места“ за най-добър документален филм на тема, свързана с условията на труд, беше връчена на Международния
фестивал за документални и анимационни филми в Лайпциг на All That Glitters
(„Всичко, което блести“) с режисьор Томаш Кудрна.
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През 2010 г. Агенцията направи 11 прессъобщения и изготви много статии относно БЗР. Дейността по наблюдение на медиите показва, че Агенцията фигурира в над
1500 извадки от печатни издания.
Изготвено беше видеосъобщение с Юка Такала в подкрепа на кампаниите за
поддръжка и оценка на риска на здравословни работни места, както и на Световния
ден на безопасните и здравословни условия на труд.
Основните събития през 2010 г. включват:
- конференцията по Европоддръжка във Верона,
- панаира Интерпротект в Чешката република,
- събитие в Брюж, организирано от Федерацията на Европейските организации
по ергономика,
- панаира на книгата във Франкфурт и „Expoprotection― в Париж.
Същевременно членове на персонала на Агенцията взеха участие като говорители в почти 200 конференции, организирани в цяла Европа и на други места.
Двете най-важни дейности по отношение на работата с председателствата на
ЕС бяха представянето на резултатите от проучването ESENER по време на испан ското председателство при междинния преглед на Стратегията за здраве и безопасност при работа на Европейската общност (2007—2012 г.) и конференцията „Поддръжка: вършете я безопасно“, проведена в Брюксел по време на белгийското
председателство, с участието на комисар Ласло Андор и Жоел Милке, вицепремиер
на Белгия.
Агенцията е част от консорциума, създал популярния анимационен герой Напо. Започна работа по пилотен проект за разработване на помагало за учители относно Напо, включващ планове на уроци, които да се използват от училища в Европа. DVD и клип, Напо и безопасната поддръжка също подкрепят кампанията
„Здравословни работни места―, а поредицата Напо включва всички 12 филма за
Напо от 1997 до 2010 г.
Новото партньорство в областта на комуникациите между Агенцията и мрежата
„Enterprise Europe“ (EEN) доведе до реализирането на редица пилотни проекти през 2010
г., включващи разпространение на публикации на Агенцията сред партньори на EEN.
EEN има над 570 партньори в 45 страни и е предоставила услуги на три милиона
малки и средни предприятия (МСП) от 2007 г. до днес.
Уеб разработките включват няколко нови тематични раздела, подновяване на
раздела на Европейския център за наблюдение на риска и нов раздел, посветен на за
мрежата на националните фокусни точки.
За да се осигури адаптирането на инструмента OiRA към нуждите на Агенцията,
беше проектиран и създаден уебсайт OiRA, който позволява на разработчиците да пригодят инструмента OiRA към своите специфични потребности.
В една оценка се посочва, че Агенцията е постигнала успех в обновяването и подобряването на уебсайта на кампанията.
За увеличаване на осведомеността за неговата информация беше създаден акаунт на Агенцията в Twitter.
За да подпомогне предоставянето на задълбочена и тематична информация за
БЗР до широк кръг потребители в Европа, Агенцията продължи със своята програма за
публикуване.
През годината бяха публикувани девет нови доклада и прегледи на литературата
на Агенцията, както и единадесет листи факти и промоционални материали за кампанията за безопасна поддръжка.
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РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА
Основна дейност през 2010 г. беше координирането на 29-те агенции на ЕС.
Агенцията работи, за да представи различните регулаторни агенции на ЕС и говори
от името на всички тях по време на обсъждания с Парламента, Съвета и Комисията, в момент на течащ дебат относно бъдещото място на агенциите в общата рамка на европейските институции.
Основната информационна мрежа за безопасност и здраве при работа на Агенцията от национални фокусни точки беше разширена през април 2010 г., когато страните от ЕИП ЕАСТ Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, всички, от които разполагат с
фокусни точки, започнаха равноправно участие в дейностите на EU-OSHA.
Швейцария участва в много дейности на Агенцията, макар да не е страна по
споразумението за ЕИП.
Освен това Агенцията продължи работата си за укрепване и развитие на фокусни
точки и национални мрежи в страните кандидатки и потенциалните кандидатки.
Бюрото за връзка в Брюксел продължава да изпълнява функцията на основна
връзка между Агенцията и нейните основни институционални, политически и социални
партньори на равнище ЕС и обработва непрекъснат поток от запитвания и нарастващ брой
искания за информация и участие от страна на институциите, обществеността и печата.
Агенцията продължи работата си за укрепване на сътрудничеството със своите международни партньори, например Международната организация на труда
(МОТ) и Световната здравна организация (СЗО).
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 2011 г.
В Европейския център за наблюдение на риска ще бъде извършен допълнителен анализ на резултатите от ESENER с цел да се покаже връзката между тези
резултати и различните национални регулаторни системи и различните системи за
индустриални отношения и по този начин да се изследват отношенията между големите по мащаб системи и политиките и управлението на риска на ниво индивидуални предприятия.
Широкомащабният проект „Прогнози― относно появяващите се рискове, свързани със „зелените‖ работни места, ще бъде насочен към идентифициране на нови технологии, които могат да окажат въздействие върху безопасността и здравето на работниците — положително или отрицателно.
В допълнение ще бъдат изготвени OSHwiki статии относно БЗР по основни теми,
свързани с работната програма на Агенцията с оглед стартиране на OSHwiki, след като то
бъде запълнено с достатъчно съдържание, за да се насърчат и други лица за участие.
По отношение на информацията за работната среда през 2011 г. инструментът
OiRA беше представен на национално равнище и бяха отправени искания за политическа подкрепа от основни заинтересовани лица. В момента текат пилотни проекти и са
разработени инструменти, адаптирани към специфичните сектори.
Инструментът OiRA ще бъде представен официално на Световния конгрес по БЗР в
Истанбул. През втората година от кампанията за безопасна поддръжка бяха изготвени доклади и листи факти, включително относно земеделието и легионелата. Освен това ще бъдат изготвени материали за Кампанията за превенция на риска 2012—2013 г.
В същото време насърчаването на здравето на работното място ще включи доклади и листи факти за насърчаването на здравето сред младите работници и насърчаване на психичното здраве.
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По отношение на комуникацията, провеждането на кампании и популяризирането Европейските награди за добри практики, които отбелязват изключителния
принос на осем европейски компании за безопасната поддръжка, са връчени на 28 април 2011 г. (Световен ден за БЗР) в Будапеща, а заключителното събитие от кампанията
за безопасна поддръжка ще се проведе през ноември в Билбао.
Материалите, изготвени при подготовката на кампанията 2012—2013 г., включват интерактивни инструменти за фокусните точки и партньорите на кампанията с цел
подпомагане при провеждането на събития на кампанията и инструменти за провеждане на кампанията, която да осигури на експертите в областите, различни от комуникациите, и на експерти по провеждане на кампания необходимите умения и инструменти
за провеждане на нискобюджетни събития, които предават посланието за безопасна
поддръжка.
Ще бъде създадено ново DVD с Напо за работното място, DVD за транспорта,
както и клип за повишаване на осведомеността за опасностите от пушенето на работното място.
Помагалото за учители ще бъде изпитано в четири държави-членки на ЕС, като
през втората половина на 2011 г. ще се изготви план за разпространение и допълнителни планове на уроци.
Дейностите за повишаване на осведомеността ще включват популяризиране
на филмовата награда „Здравословни работни места― на Международния фести вал
за документални и анимационни филми в Лайпциг и Европейския фотоконкурс с
акцент върху превенцията на риска.
По отношение на развитието на мрежата 2011 ще бъде първата година, през
която страните от ЕИП ще участват изцяло в работата на Агенцията, а Агенцията ще
бъде изцяло заета с планиране и подготовка за 19-ия Световен конгрес по безопасност и
здраве при работа в Истанбул.
Агенцията продължава да укрепва международната си мрежа на основата на текущи контакти с институции в САЩ. Обсъждат се и планове за засилване на контактите с Китай, Индия и Международната комисия за трудов живот по предложение на водещата Генерална дирекция на Комисията.
НОВ ДИРЕКТОР на АГЕНЦИЯТА зае мястото на ЮКА ТАКАЛА
Д-р Криста Зедлачек е назначена за новия директор на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).
Тя бе ръководител на "Инициативи, програми и управление на трансфери и
мрежи" и директор на "Инициатива за ново качество на работа" (www.inqa.de) в германския Федерален институт за безопасност и здраве при работа (BAuA).
Назначението на д-р Зедлачек е потвърдено от бюрото на управителния съвет на
EU-OSHA след номинирането й от управителния съвет на 29 юни и обсъждане с членове на Европейския парламент на 13 юли.
Тя встъпи в длъжност на 16 септември 2011 г. и се явява приемник на д-р
Юка Такала, който се пенсионира.
Карой Гьори, председател на управителния съвет, заяви: "Криста Зедлачек има
солиден опит в насърчаването на по-добра безопасност и здраве при работа на национално и европейско равнище. Тя участваше активно в началния период от създаването
на EU-OSHA и ние приветстваме завръщането й сред нас. Тя ще бъде достоен приемник на Юка Такала. Има визията, опита и ангажимента да управлява EU-OSHA и да
използва силните страни в тристранното ръководство на Агенцията на следващия
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етап от развитието й. Надяваме се много скоро да започнем да работим заедно за
постигане на по-високи нива на безопасност и здраве в трудовата среда."
Пред членове на парламентарната комисия по заетост и социални въпроси д-р
Зедлачек изтъкна, че ще насочи дейността на Агенцията в четири приоритетни области.
Първо, разпространение на посланието за безопасни и здравословни условия на
труд и засилване на усилията те да се представят като "полза за всички".
Второ, насърчаване изграждането на култура на превенция в областта на безопасността и здравето при работа в Европа.
На трето място, работа в мрежа и сътрудничество с основните заинтересовани
участници за събиране и разпространение на информация, която може да бъде полезна
за дейността им на европейско и национално равнище.
И на последно място, включване на безопасността и здравето при работа в други
области на политиката като образование и обучение.
По повод назначението си д-р Зедлачек отбелязва: "За мен е огромна чест да бъда
избрана да управлявам EU-OSHA. За щастие, от Юка Такала поемам организация с отлично име и високо мотивиран и експертен персонал. Основната ми цел е да гарантирам,
че EU-OSHA ще продължи да съчетава върхови научни постижения с практически решения, което действително може да помогне за създаването на по-безопасни, поздравословни и по-производителни работни места в Европа.”
Биография:
Д-р Криста Зедлачек е доктор по медицина (Виенски университет) и специалист по здраве на работното място.
След като завършва висше образование, тя започва работа в инспекторат по труда в Австрия, а през 1993 г. е назначена в Министерството по труда и социалните въпроси на длъжността заместник-началник на отдела по трудова медицина.
През 1998 г. тя е наета от EU-OSHA, където се занимава със събиране и разпространение на информация за добри практики и става ръководител на отдел по работна
среда.
През този период д-р Зедлачек натрупва задълбочени познания за Европейския
съюз и възприетите в държавите-членки системи на безопасност и здраве при работа.
През 2003 г. тя се премества в Берлин и започва работа във Федералния институт
за безопасност и здраве при работа (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAuA), където през 2004 г. става директор на националната "Инициатива за ново качество на работа - INQA".
Инициативата INQA е стартирана от германското федерално министерство по
труда и социалните въпроси като резултат от Лисабонската среща на върха през 2000 г.,
чиято цел е да се допринесе за създаване на повече и по-добри работни места в Европа.
В дейността си по безопасност и здраве при работа Криста Зедлачек винаги е насочвала усилията си към предаване на информация за изследвания и новости на ниво
предприятия.
Тя е убедена, че трябва да се преодолее липсата на връзка между съществуващото познание и устойчивото прилагане на безопасност и здраве при работа в предприятията и че в този контекст EU-OSHA изпълнява важна роля.
***
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